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PREMIUM uztura produkti ražoti Vācijā.
Nav konservantu, tikai dabīgas sastāvdaļas. 100% dabīgs!
Mūsu ekskluzīvā uzturvielu transportēšanas koncepcija NTC® atbalsta optimālu uzturvielu
uzņemšanu un augstu biopieejamību šūnu līmenī. Uzturvielu transporta koncepcija sevī ietver
vairākus faktorus:

Lietošanu šķidrā veidā;
Uzturvielu kombinācijas un to kombināciju grupās;
Integrētus ajūrvēdas augu ekstraktus;
Transfēra katalizatorus un tehnoloģijas.

Gan produkta sastāvdaļas, gan produkti tiek ražoti saskaņā ar augstāko GMP® kvalitātes standartu. 
Mūsu produktu kvalitāti regulāri un neatkarīgi pārbauda ELAB Analytic GmbH. 
Antidopinga kontrole. Regulāra brīvprātīga kvalitātes kontrole un neatkarīga izpēte Ķelnes
Augstākajā sporta skolā (dopinga analīžu laboratorija). Vairāk informācijas vietnē
www.koelnerliste.com. Antidopinga sertifikāts piešķirts pilnīgi visiem FitLine produktiem.
Mūsu kosmētika testēta neatkarīgā institūtā Dermatest® GmbH. Pētniecības institūts izsniedzis savu
sertifikātu, ka produkti ir klīniski testēti un saņēmuši visaugstāko novērtējumu "Excellent 5
zvaigznes".
Ražošanas atbilst ISO standartiem, kas garantē tīrību, drošību un bezkompromisa kvalitātes līmeni.
Mūsu produktus izstrādā starptautiska zinātnieku padome kopā ar Luksemburgas Zinātnes un
Tehnoloģiju Institūtu (LIST) un Austrijas Zinātnes Universitāti.
MicroSolve® – micelizācijas process nodrošina ideālu ūdenī un taukos šķīstošo aktīvo vielu
savstarpējo sadarbību.
CD - Kompleks – nodrošina 40 reizes lielāku un efektīvāku kurkumīna uzsūkšanos.
Augstā bio pieejamība un paātrinātā asimilācija ir zinātniski pierādīta.
Lielākā daļa produktu nesatur glutēnu, laktozi.  
Lielākā daļa produktu piemēroti arī veģetāriešiem, vegāniem.
Netiek pievienots cukurs. Kā saldinātājs produktos tiek izmantota stēvija.
Visi produkti ir ļoti garšīgi!
FitLine produktus aizsargā vairāk kā 70 patenti.
Visiem FitLine produktiem ir zems glikēmiskais indekss.
Ekskluzīvi tikai PM-International.

Mēs atbalstām aktīvu un veselīgu dzīvesveidu ar holistisku pieeju.
Vislabākie Rezultāti. Visaugstākā Kvalitāte. Maksimālā Drošība.

FitLine Optimālais Komplekts 

Vai vēlaties katru dienu līdz sirmam vecumam būt veselīgs un enerģisksi? Lai jūsu ķermenis to varētu
paveikt, tam ir vajadzīgas noteiktas uzturvielas. Mūsu FitLine Optimālais Komplekts piedāvā optimālu
pamat uzturvielu piegādi.
Papildiniet savu ierasto uzturu ar FitLine PowerCocktail no rīta un FitLine Restorate vakarā. Produktus ir
ļoti viegli pagatavot, tie ir garšīgi un to lietošana jau dažu dienu laikā kļūs jau par vērtīgu ieradumu.
FitLine optimālais komplekts nodrošina gan ierastās pārtikas labāku sadalīšanu gremošanas traktā, gan
arī daudz efektīvāku citu FitLine produktu iedarbību šūnu līmenī.

http://www.koelnerliste.com/
https://www.dermatest.de/en/
https://www.list.lu/


FitLine ProShape 2 Go Choco Slim  ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar
starptautisko ekspertu komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine ProShape 2 Go Choco Slim garantē vislabāko uzturvielu uzsūkšanos organismā ar augstu bio
pieejamību šūnu līmenī, pateicoties unikālai NTC® uzturvielu transportēšanas tehnoloģijai bioloģiskā
pieejamība ir vidēji 5–10 reizes labāka.
FitLine Optimālais Komplekts nodrošina katru dienu ar būtiski svarīgiem vitamīniem, minerālvielām
un citām uzturvielām. Pateicoties šādam kompleksam jebkurš FitLine produkts sniedz vēl lielāku
efektivitāti. 

FitLine ProShape 2 Go Choco Slim

Iegūsti lielisku formu ar labu garšu! Pilnvērtrīgas maltītes aizstājējs. Lieliska izvēle svara kontrolei.
FitLine pilnvērtīgas maltītes batoniņs ar izteiktu šokolādes garšu. Izstrādāts un ražots tikai no augstas
kvalitātes izejvielām. Tikai dabiskas izejvielas, bez konservantiem. Satur vitamīnus un minerālvielas,
zaļās kafijas pupiņas, nātres. Veidots pateicoties augu izcelsmes saldinātājiem.

Patentēta ProShape formula. Aizstājot divas galvenās maltītes, FitLine pilnvērtīgās maltītes sastāvdaļas
palīdzēs zaudēt svaru.

Lai garantētu mūsu šokolādes kvalitatīvo pārklājumu, šo produktu nebūs iespējams iegādāties vasaras
mēnešos.
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FitLine ProShape 2 Go White Cho Slim ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā
ar starptautisko ekspertu komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine ProShape 2 Go White Choco Slim garantē vislabāko uzturvielu uzsūkšanos organismā ar
augstu bio pieejamību šūnu līmenī, pateicoties unikālai NTC® uzturvielu transportēšanas
tehnoloģijai bioloģiskā pieejamība ir vidēji 5–10 reizes labāka.
FitLine Optimālais Komplekts nodrošina katru dienu ar būtiski svarīgiem vitamīniem, minerālvielām
un citām uzturvielām. Pateicoties šādam kompleksam jebkurš FitLine produkts sniedz vēl lielāku
efektivitāti. 

FitLine ProShape 2 Go White Choco Slim

IIegūstiet lielisku formu - ar labu garšu! Pilnvērtīga maltīte “viss vienā” palīdzēs sasniegt sapņu figūru!
Ēdienreizes aizstāšana svara kontrolei. 

FitLine maltītes batoniņš ProShape 2 Go ir ar gardu baltās šokolādes garšu. Tie ir izstrādāti un ražoti,
apvienojot augstas kvalitātes sastāvdaļas.

FitLine ProShape 2 Go baltajā šokolādē tiek izmantoti dabiski ekstrakti, piemēram, zaļā kafija, nātres,
vitamīni un minerālvielas, augu izcelsmes saldinātāji un ir bez konservantiem.

Sastāvā patentēta ProShape formula.

Lai garantētu mūsu šokolādes pārklājumu nemainīgi augsto kvalitāti, šo preci nevar pasūtīt vasaras
mēnešos.
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