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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/


Satur neaizvietojmās aminoskābes,
Satur visas vitālās aminoskābes (L-izoleicīnu, L-leicīnu, L-lizīnu, L-metionīnu, L-fenilalanīnu, L -
treonīnu, L- triptofānu un L-valīnu),
Neaizstājamās aminoskābes palīdz saglabāt un veicina muskuļu masas augšanu.
Satur ajūrvēdas augu ekstraktu.

FitLine ProShape Amino

FitLine Proshape Amino ir neaizstājamo aminoskābju produkts paredzēts lietošanai intensīvas muskuļu
slodzes laikā atjaunošanās procesiem. Īpaši piemērots sportistiem kā arī diētas laikā, jo palīdz
nepazaudēt muskuļu masu.

FitLine ProShape Amino ir diētisks produkts, izcils papildinājums katram, pie tam jau ir sadalitas L
formā.
Kāpēc man būtu nepieciešams aminoskābju kompleksi?

Aminoskābju kompleksi tika radīti tāda iemesla dēļ, ka cilvēka ķermenis nevar izmantot olbaltumvielas
pa tiešo. Sākumā olbaltumvielas tiek sadalītas (hidrolizētas) līdz aminoskābēm un aminoskābju grupām
(peptīdi) un tikai tad šie “ķieģeļi” tiek izmantoti muskuļu olbaltumvielu atjaunošanai / sintēzei. Olbaltumi
ir būtiskākā dzīvo organismu sastāvdaļa.

Jebkura proteīna pārstrādes process prasa ievērojamu enerģijas un laika patēriņu. Ikdienas situācijās
cilvēkam ar to pietiek, tomēr aktīvi sportojot šis process nedod uzreiz tik vajadzīgās aminoskābes. Īpaši
pēc treniņa pirmajā stundā nepieciešama efektīva atjaunošanās un/vai muskuļu masas audzēšana.
Tāpēc aminoskābes vajadzīgas nekavējoši, jo pretējā gadījumā treniņš var jaukt ārā muskuļu šķiedras.
Proteīnu uzņemšana tūlīt pēc sporta aktivitātēm nedod vēlamo efektu, kaut vai tāpēc, ka gremošanas
process ilgst vismaz 1-2 stundas. Ja jums liekas, ka variet šo dabas procesu piemānīt un proteīnus lietot
pirms treniņa, tad «ar pilnu vēderu» nepastrādāsi.

Lai atrisinātu šo problēmu, ir izveidoti aminoskābju kompleksi. Tas praktiski ir “sagremots” proteīns. Tas
ātrāk un efektīvāk sniedz rezultātu.

Aminoskābes veic arī citas svarīgas funkcijas. Aminoskābju piedevu lietošana nodrošina aminoskābju
piegādi asinīm veselīgā diapazona nodrošināšanai. Noteiktos apstākļos, piemēram, stresa gadījumā, to
daudzums asinīs strauji samazinās, līdz ar to svarīgas vielas organismā netiks saražotas vajadzīgajā
daudzumā, īstajā laikā, pareizajā vietā. Piemēram, ja smadzenēs netiek sintezēts serotonīns, stress var
izraisīt depresiju.
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FitLine ProShape Amino ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar
starptautisko ekspertu komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine ProShape Amino 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. 

Sazarotās ķēdes aminoskābes: valīns, izoleicīns un leicīns aktīvi veicina detoksikācijas procesus aknās.
Līdz ar to ārkārtīgi liela nozīme aknu veselībā, jo šajā orgānā tiek neitralizēti 95% toksisko vielu.
Cilvēkiem ar aknu mazspēju, hronisku artrītu vai traucētām ekskrēcijas funkcijām parasti ir sliktas
aminoskābju rezerves. Aminoskābju piedevu lietošana ir ļoti svarīgs faktors veselības uzlabošanā.
Aminoskābes piedalās visa organisma svarīgāko ķermeņa procesos. No tiem atkarīgs ne tikai spēka un
muskuļu masas pieaugums, bet arī fiziskā un garīgā tonusa atjaunošana pēc treniņa, zemādas tauku
katabolisms un pat smadzeņu intelektuālā aktivitāte - motivācijas stimulu avots.
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