
info@pmlatvia.lvwww.fitline-online.lv

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/


Augstas kvalitātes olbaltumvielas ar līdzsvarotu aminoskābju sastāvu;
Ekskluzīvs NTC® uzturvielu transports, kas nodrošina optimālu uzturvielu uzsūkšanos;
Viegli šķīst katrā vēsā dzērienā;
Bez garšas;
Nav pievienots cukurs;
Ideālā gadījumā tūlīt pēc treniņa;
Olbaltumvielas palīdz uzturēt muskuļu masu;
Satur piena proteīnu;
Tīrs sūkalu proteīns.

Valīns 50
Izoleicīns 40
Lizīns 55
Treonīns 40
Triptofāns 10
Metionīns + cistīns 35
Fenilalanīns + tirozīns 60

FitLine Whey

Muskuļu masas palielināšanai - sūkalu olbaltumvielu koncentrāts olbaltumvielu dzērienu pagatavošanai.

Olbaltumi ir būtiskākā dzīvo organismu sastāvdaļa. Tie sastāv galvenokārt no aminoskābēm.
Starptautiskās Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas (FAO) un Pasaules Veselības organizācijas
1985. gada ieteiktā standartā olbaltuma sastāvs (neaizvietojamās aminoskābes mg 1 gramā olbaltuma):

Olbaltumus veido ampēram 20 dažādas aminoskābes. Astoņas no tām ir neaizstājamas. No
aminoskābēm organismā veidojas dažādi olbaltumi. Oligopeptīdi ir tādi olbaltumi, kurus veido mazāk kā
10 aminoskābes. Polipetīdus veido 10-100 aminoskābju, proteīnus vairāk kā 100 aminoskābju. Proteīni ir
olbaltumi, kas sastāv tikai no aminoskābēm. Daži proteīni šķīst ūdenī, daži nešķīst.
Proteīdi ir olbaltumi, kuru molekulā bez aminoskābēm ietilpst arī citas vielas, kas nav olbaltumi,
piemēram ogļhidrāti, lipīdi, nukleīnskābes.

Olbaltumi tiek izmantoti arī enerģijas iegūšanai – 1 g proteīns dod 4 kcal.
Proteīni ir gan dzīvnieku izcelsmes, gan augu izcelsmes produktos.
No olbaltuma daudzuma ir atkarīga dzelzs, cinka un vara uzsūkšanās. Ja organismam ir olbaltumvielu
deficīts, minerālvielu uzsūkšanās samazinās.

Galvenā olbaltumviela masa veidojas augos. Uztura produktu olbaltuma vērtību nosaka neaizstājamo
aminoskābju attecības tajos. Vērtīgāki ir olbaltumi, kuros ir visas neaizstājamās aminoskābes pietiekamā
daudzumā noteiktās attiecībās. Šajā ziņā augu izcelsmes olbaltumi ir mazvērtīgāki par dzīvnieku
izcelsmes.
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Fermenti jeb enzīmi;
Hormoni;
Balsta olbaltumi (kolagēns, elastīns, keratīns);
Struktūras proteīni (piem., aktīns, miozīns muskuļaudos);
Plazmas proteīni (piem., albumīni);
Transporta proteīdi (piem., hemoglobulīns);
Antivielas;
Asins recēšanas faktori;
Antigēni (piem., asinsgrupu antigēni);
Rezerves proteīni (galvenokārt aknās, liesā, muskulatūrā).

Augstas kvalitātes olbaltumvielas ar līdzsvarotu aminoskābju sastāvu.
Ekskluzīvs NTC®, kas nodrošina efektīvu optimālu uzturvielu uzsūkšanos šūnu līmenī. 
Viegli šķīst katrā vēsā dzērienā.
Bez garšas.
Nav pievienots cukurs.
FitLine Whey satur ļoti daudz proteīna, kas efektīvi atbalsta muskuļa masas pieaugumu.
FitLine Whey ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar starptautisko ekspertu
komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine Whey 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. 

No proteīniem un proteīdiem veidojas:

FITLINE WHEY GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS:

.
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