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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 All in 1

Augstas kvalitātes jaunās paaudzes veselīgs ēdienreizes pilnvērtīga maltīte svara
kontroles nolūkos.

ProShape All in 1 ir ļoti efektīvs produkts pareizam uzturam. Tas apmierina ķermeņa
vajadzības pēc olbaltumvielām, satur visus dzīvībai svarīgos vitamīnus, kā arī
ogļhidrātus, kas garantē, ka svara zaudēšanas laikā tiek saglabāta enerģija un laba
uztura spēks. Satur visas nepieciešamās sastāvdaļas svara korekcijai. Svara kontrolei
aizstāt 1-2 ēdienreizes. ProShape All in 1 ir ideāls risinājums ne tikai tiem, kam
svarīga svara kontrole, bet arī tiem, kas vēlas ēdienreizē uzņemt pilnvērtīgu,
sabalansētu ēdienreizi, kā arī tiem, kam dzīves ritms ir straujāks un ProShape All in 1
vienmēr ir viegli paņemams līdzi.

.

.

FitLine ProShape All in 1 tiek piedāvāts ar dažādām garšām un nedaudz atšķirīgu sastāvu. Pieejami arī
šeiki ar dažādām garšām veģetāriešiem, vegāniem (bez laktozes). Bez glutēna.
FitLine ProShape All in 1 ietver sevī īpaši patentētu ProShape formulu. Dzērienu gatavošanai iesakām
izmantot FitLine šeikeri.

Ko satur FitLine ProShape All in 1 un uz ko balstās tā spēks?
Tas ir ļoti efektīvs uztura produkts. Tas apmierina ķermeņa vajadzības pēc olbaltumvielām, satur visus
dzīvībai svarīgos vitamīnus, kā arī ogļhidrātus, kas garantē, ka svara zaudēšanas laikā tiek saglabāta
enerģija.Pietiekams skaits sastāvdaļu, kas nodrošina labāku gremošanu, sniedz pareizu atbalstu svara
zaudēšanā. FitLine ProShape All in 1 ir augstas kvalitātes pilnvērtīga maltīte. Pie reizes attīra ķermeni no
toksīniem, kas gadu gaitā uzkrājas nekonsekventas metabolisma, ķīmisku zāļu, pesticīdu, slāpekļa un
citu kaitīgu vielu dēļ.

Droši baudiet tos ar pienu, augu pieniem, ūdeni. Lieliski garšo ar FitLine Feel Good Yoghurt Drink.
Lielākam olbaltumvielu saturam iesakam pievienot FitLine Whey. Izbaudiet tos arī jaucot kopā esošās
šeiku garšas.

Uzzini vairāk par 30 DIENU PRO SHAPE IZAICINĀJUMA PROGRAMMU! Tā ir slaiduma un veselības
programma ar gardu uztura plānu, piemērotām fiziskām aktivitātēm un daudz lielisku ieteikumu.

AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS 
(dažādos šeikos sastāvdaļas atšķiras. Skatīt precīzāk pie attiecīgā produkta):

PIENA PROTEĪNS ir izveidots, pamatojoties uz piena olbaltumvielām, ieskaitot sūkalu olbaltumvielas, kas
bagātinātas ar nepieciešamajiem vitamīniem un minerālvielām, praktiski nesatur taukus. Neaizstājams 
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https://shopfitline.mozello.lv/fitline-produkti/feel-good-joghurt-drink/
https://shopfitline.mozello.lv/fitline-produkti/whey/
https://shopfitline.mozello.lv/30-dienu-izaicinajums/


Tauku dedzināšana - zaļā kafija, pirmkārt, ir pazīstama kā palīgs svara zaudēšanā un svara
uzturēšanai normālās robežās. Svara zaudēšanu veicina tauku sadalīšanos, vienlaikus aktivizējot
vielmaiņas procesu.
Psihisko un fizisko aktivitāšu stimulēšana. Zaļās kafijas vielas palīdz cīnīties ar spazmām un
galvassāpēm, stiprina atmiņu, uzlabo nervu sistēmas darbību, stiprina sirds muskuli, stimulē
limfodrenāžu.

Fitoķīmiskās īpašības (Maine et al. 2013, balstīta uz pierādījumiem un alternatīvā medicīna).
Tam ir spēcīga antioksidanta iedarbība (2004, Lauksaimniecības un pārtikas ķīmijas žurnāls).
Uzlabo glikozes un lipīdu metabolismu (2013, pamatojoties uz pierādījumiem un alternatīvo
medicīnu).
Normalizē cukura līmeni asinīs (Thom 2007 Journal of International Medical Research).
Pozitīva ietekme uz tauku metabolismu (2006. gada BMC papildinošā un alternatīvā medicīna).
Sievietēm ar aptaukošanos ķermeņa svars samazinās 8 nedēļu laikā (Oguri 2004.gads).
Novērš svara pieaugumu (Shimoda 2006. gada BMC papildinošā un alternatīvā medicīna).

uztura bagātinātājs intensīvi trenējošiem sportistiem un visiem tiem, kuri vada aktīvu dzīvesveidu un
kuriem ir lielas fiziskās slodzes. Piena olbaltumvielas palielina izturību, sniegumu, veicina ātru
atjaunošanos un muskuļu veidošanos.

ZIRŅU PROTEĪNS ir pagatavots no šķeltajiem dzeltenajiem zirņiem. Tam piemīt saldena riekstu garša.
Zirņu proteīns ir augstvērtīgs augu valsts produkts, kas satur 80% proteīna. Tas nesatur glutēnu un citus
alergēnus, ir brīvs no ĢMO. Proteīns ātri sagremojas, satur ideālo aminoskābju kombināciju (lizīnu,
arginīnu, glutamīnu, leicīnu, izoleicīnu, valīnu), palīdz cīņā pret augstu asinsspiedienu un nieru slimībām.

SOJAS EĻĻA - to pirmo reizi pieminēja Ķīnas imperators Šen-Nungs grāmatā “Ārsta jautājums”. Izrādās, ka
pat 30 tūkstošus gadu pirms mūsu ēras šī eļļa tika uzskatīta par ambroziju (Olimpa dievu ēdiens, kurš
uztur dievu nemirstību un mūžīgo jaunību), pagarinot jaunību un stiprinot vitalitāti.
Sojas pupu eļļa ir koncentrēts enerģijas avots, labi sagremojama, ar neaizvietojamām taukskābēm,
vitamīnu E un lielu daudzumu polinepiesātināto taukskābju. Satur neaizstājamās taukskābes - linolskābi
un alfa- linolēnskābi, ko nevar sintezēt cilvēka ķermenī, un tas jāuzņem ar uzturu. Sojas pupu eļļa ir arī
omega 3 un omega 6 taukskābju avots. Šīm taukskābēm ir liela nozīme šūnu membrānu veidošanā
(nepieciešamas perfektai uzturvielu un skābekļa apmaiņai, toksīnu izvadīšanai), īpaši nervu audiem,
acīm (tīklenei), tās ir nepieciešamas sirds un asinsvadu sistēmas veselībai. Nepieciešama perfektai
smadzeņu darbībai.

ZAĻĀS KAFIJAS EKSTRAKTS. Zaļās kafijas ārstnieciskās īpašības izskaidrojamas ar to, ka tieši
neapgrauzdētās kafijas pupiņas satur neaizstājamās taukskābes. Visas šīs uzturvielas tiek zaudētas
pārvēršanās laikā uz melno kafiju. Zaļās kafijas galvenās ārstnieciskās īpašības ir:

Zaļās kafijas ekstrakts pupiņās:
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Metabolisma stimulēšana. 
Liekā šķidruma izvadīšana. 
Veiktspējas uzlabošana.
Apetītes samazināšanās.

ZAĻĀS MATE EKSTRAKTS. Mate tiek uzskatīts par spēcīgu antioksidantu, imūnmodulatoru un tam ir
klasisks tauku sadedzināšanas un limfas izvadīšanas efekts. Tiek uzskatīts, ka mate samazina alerģiskas
reakcijas, uzlabo imunitāti, dod enerģiju, uzlabo miegu, palīdz muskuļiem atpūsties pēc fiziskās slodzes,
diabēta slimniekiem samazina hipoglikēmijas risku, uzlabo garastāvokli, samazina izsalkumu, palielina
spēju koncentrēties, normalizē holesterīna līmeni, uzlabo vielmaiņu, ir labvēlīga sirds un asinsvadu
sistēmai utt

.Apbrīnojamā mate tējas ietekme:

NĀTRES EKSTRAKTS sniedz lielu atbalstu daudzu slimību ārstēšanai, un, pirmkārt, tas attiecas uz
vielmaiņas traucējumiem. Nātre normalizē visu veidu metabolismu, nodrošina svara zudumu un attīra
ķermeni no toksīniem. Nātre darbojas arī kā pretdrudža, pretiekaisuma, palīgs brūču sadzīšanai, caureju
veicinoša, atkrēpošanai, pret krampjiem un tai vispārēja stiprinoša iedarbība.

KĀLIJS, tāpat kā nātrijs, ir iesaistīts nervu impulsu vadīšanā, muskuļu kontrakcijās, sirdsdarbības un
asinsspiediena regulēšanā. Ķermenī ir tā saucamais nātrija-kālija sūkņa mehānisms, kas regulē šķidruma
plūsmu šūnās un tā izeju no tām, lai šie divi elementi noteiktu šķidruma līdzsvaru organismā. Kālijs arī
palīdz pārvērst glikozi glikogēnā, kas tiek uzkrāts muskuļos un aknās un kalpo kā enerģijas rezerves.
Kālijam ir pozitīva ietekme uz asinsspiedienu, kālijs samazina sirdslēkmju un insultu risku.

MAGNIJS veicina dabisku muskuļu, asinsvadu un sirds relaksāciju; mazina stresu un veicina veselīgu
miegu. Tas atrodas gandrīz katrā mūsu ķermeņa šūnā, bet tā vislielākā koncentrācija ir muskuļos,
asinsvadu un sirds šūnās.

KALCIJS nodrošina stiprus kaulus, veselīgus zobus, uztur normālu sirds ritmu, mazina bezmiegu, veicina
dzelzs metabolismu un palīdz nervu sistēmai.

CINKS ir unikāls mikroelements, kas vienlaikus ietekmē visus ķermeņa aizsardzības līmeņus. Tas ir
nepieciešams imūnitātes atbalstam. Ja cinks nepietiek, ķermenis pastāvīgi cieš no mikrobu un vīrusu
infekcijām.

VARŠ ir ļoti spēcīgs dabīgs antioksidants, kas normalizē imunitātes darbību.

DZELZS hemoglobīna (sarkano asins šūnu), mioglobīna (olbaltumvielu muskuļos, skābekļa uzkrāšanai)
veidošanai. Dzelzs ir nepieciešams pareizai vitamīnu B metabolismam. Tas veicina augšanu, palielina
ķermeņa pretestību, novērš nogurumu, ārstē un novērš dzelzs deficīta anēmiju.

MANGĀNS ir būtisks augšanai un reprodukcijai, brūču sadzīšanai, smadzeņu darbībai un cukura,
insulīna, holesterīna metabolisma kontrolei.
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FitLine ProShape All in1 nodrošina līdz 250 kcal vienā ēdienreizē un zemu glikēmisko indeksu.
Nesatur cukuru.
Satur uzturvielu kombināciju efektīvai svara zaudēšanai.
FitLine ProShape All in 1 satur ļoti efektīvus zaļās kafijas, mate tējas, nātru augu ekstraktus, lai
paātrinātu vielmaiņu, izvadītu lieko šķidrumu no taukaudiem. Uzlabo darba spējas un garastāvokli,
kā arī samazina apetīti.
FitLine ProShape All In 1 palīdz samazināt ķermeņa tauku daudzumu, saglabājot un stiprinot
muskuļu audus.
FitLine ProShape All in 1 apgādā organismu ar dzīvībai svarīgām taukskābēm, minerālvielām un
mikroelementiem.
FitLine ProShape All In 1 apgādā ķermeni ar pietiekami daudz balasta vielām labākai gremošanai un
zarnu tīrīšanai.
Īpašas balasta vielas, kas sastāv no mikrošķiedrām, attīra zarnas, uzlabo uzturvielu uzsūkšanos,
samazina gāzu veidošanos un regulē apetīti, nomāc badu, normalizē zarnu darbību, izvada no
ķermeņa toksīnus, smago metālu sāļus.
FitLine ProShape All in 1 satur micellizētus taukos šķīstošos vitamīnus, kas veicina to ātru un efektīvu
absorbciju organismā, un pats galvenais - pilnībā novērš to pārdozēšanu.
FitLine ProShape All in 1 ir pilnvērtīga un veselīga ēdienreize aktīviem cilvēkiem - gan darbā, gan
brīvajā laikā.
FitLine ProShape All in 1 ir atzīts par pārtikas un uztura aizstājēju saskaņā ar jaunākajiem
stingrākajiem noteikumiem un Eiropas standartizācijas prasībām un jaunajiem Eiropas tiesību
aktiem.
FitLine ProShape All In 1 ir ar dažādām garšām. 

JODS ir viens no vissvarīgākajiem mikroelementiem. Tas tieši ietekmē metabolismu un ir daļa no
vairogdziedzera hormoniem, kas aktivizē visa mūsu ķermeņa darbu.

SELĒNS ir nepieciešams cilvēka ķermenim, lai palēninātu novecošanās procesus un saglabātu jaunību. 

VITAMĪNS D3 - "saules vitamīns", ir iesaistīts kalcija-fosfora metabolisma regulēšanā.

VITAMĪNI A, C, E - vissvarīgākā antioksidantu kombinācija cilvēku veselībai.

B GRUPAS VITAMĪNI (niacīns, pantotenāts, vitamīns B6, vitamīns B2, vitamīns B1, folijskābe, biotīns,
vitamīns B12) nodrošina normālu nervu sistēmas darbību un ir atbildīgi par enerģijas metabolismu. B
grupas vitamīni darbojas kopā, it kā atbalstot un pastiprinot viens otra darbību.

ANANĀSU UN PAPAIJAS pulveris satur augu fermentus: bromelaīnu (no ananāsu pulvera), papaīnu (no
papaijas pulvera). Pateicoties šīm uzturvielām apēstais ēdiens ātri uzsūcas gremošanas sistēmā.

FITLINE PROSHAPE ALL IN 1 GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS:
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Svara korekcijas programmā aizstāt 1-2 ēdienreizes.
Lai kompensētu uzturvielu trūkumu: nodrošina ķermeni ar visu nepieciešamo vitamīnu un
minerālvielu kompleksu.
Zarnu vēža profilaksei.
Aterosklerozes un sirds un asinsvadu slimību profilaksei.
Atbalsta centrālās un perifērās nervu sistēmas darbību.
Svara korekcijai (svara zudums, svara uzturēšana, svara pieaugums (lietot papildus esošai maltītei)).
Lai saglabātu ādas toni - satur lielu skaitu aminoskābju.
Svara zaudēšanas programmā pārliecinieties, ka paralēli tiek ievērota zemu kaloriju diētu un ēdat
pārtiku ar zemu tauku saturu. Ir aktīvs dzīvesveids.

IETEIKUMI LIETOŠANAI:

.

FitLine ProShape All in 1  ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar starptautisko
ekspertu komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine ProShape All in 1 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. 
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