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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 Young Care Cleansing Foam
Īpaši bagātīgās un maigās tīrīšanas putas ar alveju! 

Izbaudiet tīru un neaprakstāmi zīdaini maigu ādu un sniedziet savai ādai lielisku dabīgu sastāvdaļu
pozitīvo ietekmi uz ādas pH līdzsvaru un maigu, saudzīgu ādas attīrīšanu. 

Attīra sejas ādu no kosmētikas, netīrumiem un noņem lieko ādas taukaino kārtu. Dabīgie augu ekstrakti
un īpašās aktīvās aminoskābes ne tikai rūpīgi un maigi attīra ādu, bet arī nodrošina tai lielisku mitrumu.
Attīrošās putas palīdz aizsargāt pret priekšlaicīgu ādas novecošanos. Maigās putas lieliski attīrīs un kops
jūsu ādu no rīta un vakarā.

Dermatest® GmbH - Pētniecības institūts izsniedzis savu sertifikātu, ka produkts ir klīniski testēts un
saņēmis visaugstāko novērtējumu "Excellent 5 zvaigznes".

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS:

ALVEJAS BARBADENSIS LAPU SULA var ne tikai palīdzēt novērst iekšēju iekaisumu zem ādas, bet arī
nomierināt un mazināt redzamo iekaisuma ietekmi uz ādu! Šādi simptomi ir sarkanI, pietūkušI un āda ir
jutīga. Šī lieliskā dabas ārstnieciskā viela parasti tiek pievienota dažādu ādas infekciju ārstēšanai,
piemēram, dermatīta un ekzēmas ārstēšanai.

ROŽU EKSTRAKTAM ir pretiekaisuma īpašības, tas palīdz mazināt apsārtumu un nomierina kairinājumu -
padarot to ideāli piemērotu visiem ādas tipiem (pūtītēm, sausai, nobriedušai, jutīgai). Āda tiek
nomierināta un dziedēta. Rožu ekstrakts palīdz mazināt plankumus un līdzina ādas toni.

VANIĻAS AUGĻU EKSTRAKTS ir dabiska sastāvdaļa, ko izmanto ādas kopšanā, galvenokārt pateicoties tā
antioksidanta īpašībām. Vaniļas auga sēklas, ko parasti dēvē par vaniļas pupiņām, ir katehīnu (pazīstams
arī kā polifenoli) avots, kam piemīt antioksidanta aktivitāte un tie kalpo kā ādu nomierinoši līdzekļi.

APELSĪNU AUGĻA EKSTRAKTS tiek iegūts no saldā apelsīna. Tas bagātīgi satur vitamīnu C. Palīdz
vienmērīgi tonizēt un strukturēt ādu.

CITRUSAUGĻU (CITRONA) MIZAS EKSTRAKTS IR pret pūtītēm. Ir pretmikrobu, savelkoša iedarbība. Tai pat
laikā āda tiek tonizēta.

APRIKOŽU EKSTRAKTS ir spēcīgs antioksidants.

ĀBOLU AUGĻU EKSTRAKTS ir ādas kondicionieris un antioksidants - lielisks polifenola antioksidantu
avots, kas atbrīvo ādu no daudziem radikāļiem.
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SANDALKOKA EKSTRAKTS efektīvi mitrina un baro pat ļoti sausu ādu.

GURĶU EKSTRAKTS darbojas kā antioksidants, pretiekaisuma līdzeklis un ādu kondicionējošs līdzeklis,
pretgrumbu sastāvdaļa.

AVEŅU AUGĻA EKSTRAKTS ir antioksidants. Aveņu augļi satur plašu antioksidantu maisījumu: vitamīns C,
beta-karotīns, glutations, kvercetīns un vitamīns E. Satur polfenolus. Lieliski izlīdzina ādas toni un
atbalsta ādas tvirtumu.

ANANĀSU AUGĻU EKSTRAKTS ir dabīga sastāvdaļa, kas iegūta no ananāsa augļa kodola. Tā maigi
atsvaidzina un atdzīvina ādu.

GREIPFRŪTU EKSTRAKTS ir spēcīgs ādas tonizētājs. Lieliski strādā arī taukainas vai jauktas ādas
līdzsvaram. Nomierina pūtītes.

KOKOSRIEKSTU AUGĻU EKSTRAKTS. Spēcīgi absorbējošs un barojošs, mitrinošs līdzeklis.

ARABICA (KAFIJAS) EKSTRAKTS. Palīdz atjaunot ādu un veicina veselīgāku, vienmērīgāku izskatu un
sajūtu. Tas stimulē ādu aizturēt mitrumu. Kafijas sēklu ekstrakts un eļļa ir bagātīgs antioksidantu avots.

 

FitLine Young Care Cleansing Foam ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar
starptautisko ekspertu komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine Young Care Cleansing Foam garantē vislabāko vielu uzsūkšanos ar augstu bio pieejamību šūnu
līmenī, pateicoties unikālai NTC® vielu 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. 

www.fitline-online.lv info@pmlatvia.lv



FitLine Young Peeling Mask
Īpaši veidota pīlinga maska, kas efektīvi strādā kombinācijā ar Young Care Cleansing Foam un Young
Care Balancing Cream.

2 SOĻU pīlinga maska pirmajā posmā darbojas kā saudzīgs ādas pīlings, kas noņem ādas atmirušās
šūnas un stimulē mikrocirkulāciju. Savukārt otrajā solī tā darbojas kā māla maska, absorbējot lieko ādas
sebumu un attīra poras.

Dermatest® GmbH - Pētniecības institūts izsniedzis savu sertifikātu, ka produkts ir klīniski testēts un
saņēmis visaugstāko novērtējumu "Excellent 5 zvaigznes".

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS:

KAOLĪNS lieliski absorbē lieko sebumu.

RĪSU KLIJU VASKS ir augu vasks, kas iegūts no rīsu kliju eļļas. Bagāts ar aminoskābēm, vitamīnu E un
ferulskābi. Pretiekaisuma un nomierinoša iedarbība, vienlaikus nodrošinot gan īstermiņa un ilgtermiņa
ādas mitrināšana pat jutīgai ādai.

SIMMONDSIA CHINENSIS AUGA SĒKLU JOJOBAS EĻĻA pēc savas struktūras atšķiras no vairuma citu eļļu.
Tā nenosprosto poras, viegli iesūcas ādā un to lieliski mitrina. Tā bagāta ar vitamīnu E, cinku, jodu un
citiem aktīviem antioksidantiem.

HEKTORĪTS ir neparasts dabīgs minerāls ar gludu un krēmīga māla tekstūru un tam ir pretmikrobu
iedarbība.

SALDO MANDEĻU EĻĻA PATEICOTIES savām pretiekaisuma un antioksidanta īpašībām mazina pietūkumu
un tumšos lokus ap acīm. Mandeļu eļļa palīdz atjaunot dabisko sejas krāsu un padara ādas toni gaišāku
un viendabīgāku. Tā satur vitamīnu E, kas ir spēcīgs antioksidants.

ROŽU EKSTRAKTU iegūst no rožu ziedu ziedlapiņām. Rožu ekstrakts attālina ādas novecošanās procesus,
veicina ādas tonusu, uzlabo ādas elastību. Satur sarežģītu antioksidantu, minerālvielu un vitamīnu
klāstu, kas ādai sniedz lielu atbalstu - ir antiseptiska un savelkoša iedarbība. Attīra ādu, novērš ādas
plankumus.

VANIĻAS AUGĻU EKSTRAKTS ir dabisks antioksidants. Tas neitralizē brīvos radikāļus un novērš to radītos
ādas bojājumus. Tas palīdz palēnināt novecošanās pazīmes, piemēram, smalkas līnijas, grumbas un
vecuma plankumus. Tas ne tikai ļauj ādai justies atjaunotai, bet arī piešķir šai pīlinga maskai lielisku
aromātu.

www.fitline-online.lv info@pmlatvia.lv
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APELSĪNU MIZAS EKSTRAKTAM piemīt maigas savelkošas īpašības. Tas mazina pūtītes, mazina niezi,
kairinājumus, balansē ādas sebumu. Tas satur daudz vitamīnu C, kas ir spēcīgs antioksidants.
Antioksidanti aizsargā ādu no brīvo radikāļu bojājumiem, stimulē kolagēna ražošanu un sniedz ādai
starojumu.

CITRONU MIZAS EKSTRAKTS. Citrusaugļi ne tikai pievieno atsvaidzinošu aromātu - tas ir antioksidants,
kas cīnās ar brīvajiem radikāļiem, atjauno ādu, uztur ādas elastību, palīdz dziedēt brūces, veido
saistaudus, nodrošina antibakteriālu un antioksidantu atbalstu, veicina kolagēna ražošanu.

APRIKOŽU EKSTRAKTS sniedz ādai izcilas antioksidanta īpašības. Novērš šūnu bojāšanos.

ĀBOLU EKSTRAKTS satur daudz pektīna. Šis ābolu ekstrakts ir polifenola antioksidantu avots, kas attālina
novecošanās procesus, izlīdzina ādu, sniedz tai elastību.

MEDUSS MELONES EKSTRAKTAM piemīt spēcīgas antioksidanta un pretiekaisuma īpašības. Atjauno ādas
starojumu un piešķir tai veselīgu mirdzumu. 

SANDALKOKA EĻĻA efektīvi mitrina un baro ādu, nomierina iekaisušu, kairinātu ādu. Samazina ādas
grumbas un smalkās līnijas. Eļļai ir pretiekaisuma īpašības, kas palīdz mazināt plankumus un ārstē
pūtītes. 

GURĶU EKSTRAKTS darbojas kā antioksidants, pretiekaisuma līdzeklis, tam ir mitrinoša, savelkoša,
nomierinoša iedarbība, atbrīvo ādu no tūskas. Gurķi satur arī flavonoīdu antioksidantus. Gurķu ekstrakts
ir superēdiens ādai. Tas sastāv galvenokārt no olbaltumvielām, lipīdiem, vitamīna C un dažādām
minerālvielām.

PASIFLORAS ZIEDA EKSTRAKTS ir pilns ar barības vielām, kas ir noderīgas ādai, ieskaitot vitamīnus A un
C, neaizstājamās taukskābes. Aizsargā ādu pret vides stresa faktoriem, mitrina ādu, nenosprosto poras,
nomierina sausu, niezošu un kairinātu ādu.

AVEŅU EKSTRAKTS satur salicilskābi, kas ir iecienīta Korejas ādas kopšanas līdzekļu sastāvdaļa, lai
ārstētu pūtītes. Pētījumi ir atklājuši, ka aveņu auga ekstrakts efektīvi veicina ādas mitrināšanu un
aizsargā šūnas no pārmērīga ūdens zuduma, kas attālina novecošanās procesus. Avenēs esošie
antioksidanti un elagīnskābe saglabā ādu veselīgu un to atjauno. Avenes ir lieliski piemērotas iekaisuma
ārstēšanai.

ANANĀSU AUGĻU EKSTRAKTS ir dabīga sastāvdaļa, kas iegūta no ananāsa augļa kodola un kāta. Tas
maigi atsvaidzina un atdzīvina ādu. Tas satur ogļhidrātus un α-hidrokskābi (AHA), kas sniedz spēcīgu
mitruma atbalstu ādai, reizē darbojoties kā dabīgs ādas pīlings, kas atbrīvo atmirušās ādas šūnas un
sniedz ādai iespēju atjaunoties.

ILANG-ILANG līdzsvaro ādas balansu, regulē sebuma līdzsvaru, samazina pūtītes un plankumus, kā arī
stimulē jaunu šūnu veidošanos. Tam ir pretiekaisuma un antibakteriālās īpašības. 

www.fitline-online.lv info@pmlatvia.lv



GREIPFRŪTU MIZAS EKSTRAKTS darbojas pret mikrobiem, palīdz stiprināt un savilkt ādu. Samazina rētas
un ādas negludumus. Ir zināms, ka ekstrakts uz ādas iznīcina daudzus sēnīšu, baktēriju, vīrusu un
parazītu celmus. 

KOKOSRIEKSTU EĻĻA mazina iekaisumus, mitrina ādu, izlīdzina ādu, vitalizē to, piemīt pretmikrobu
īpašības, kas aizsargā ādu no kaitīgām baktērijām. Eļļai ir absorbējošas un barojošas īpašības. Satur
minerālvielas un aminoskābes. 

KAFIJAS EKSTRAKTS ir antioksidants, stimulē mikro cirkulāciju, atjauno līdzsvaru, mazina pietūkumu.
Pretiekaisuma līdzeklis satur fermentus, kas mazina iekaisušas pūtītes un kairinājumus.

SAULESPUĶU EĻĻA ādai sniedz antioksidantu aizsardzības nodrošinājumu. Linolskābe, kas atrodas
saulespuķu eļļā, stiprina ādas barjeru. Tā palīdz samazināt mitruma zudumu no ādas virsmas, tādējādi
uzlabojot vispārējo ādas mitrumu. Saulespuķu eļļa ir lielisks E vitamīna avots, bagāta ar barības vielām
un antioksidantiem, un ir efektīva, lai apkarotu tādas ādas problēmas kā pūtītes, iekaisumi, vispārējs
ādas apsārtums un kairinājums. Saulespuķu eļļai piemīt mīkstinošas īpašības.

TOKOFEROLS ir spēcīgs antioksidants, īpaša E vitamīna forma, kas atbalsta šūnu funkcijas un ādas
veselību. Tas ir arī zināms antioksidants ar spēcīgiem pretiekaisuma ieguvumiem. Tokoferolu varētu
dēvēt par antioksidanta supervaroni.

KSILĪTA GLIKOZĪDS nodrošina ādas šūnas ar noturīgu mitrumu, palīdz ādai labāk to uzglabāt un noturēt.

MALTODEKSTRĪNS izmanto biloģiskā kosmētikā. Tas mazina ādas kairinājumus un mazina nevajadzīgu
skābju iedarbību.

FitLine Young Care Peeling Mask ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar
starptautisko ekspertu komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine Young Care Peeling Mask garantē vislabāko vielu uzsūkšanos ar augstu bio pieejamību šūnu
līmenī, pateicoties unikālai NTC® vielu 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. 

www.fitline-online.lv info@pmlatvia.lv



FitLine Young Balancing Cream

Īpašs sejas ādas krēms, kas sniedz atbalstu un balansu jebkura ādas tipam.

Pateicoties NTC® tas nodrošina jebkura tipa ādu ar optimālu mitrumu. Dabīgs aktīvo sastāvdaļu
komplekss līdzsvaro ādu un pilnveido sejas ādas dabīgos atjaunojošos procesus. Dabiskie bioflavonoīdi
aizsargā pret priekšlaicīgu novecošanos. 

24 stundu sejas krēms mirdzošai, gludai un zīdaini maigai ādai.

Dermatest® GmbH - Pētniecības institūts izsniedzis savu sertifikātu, ka produkts ir klīniski testēts un
saņēmis visaugstāko novērtējumu "Excellent 5 zvaigznes".

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS:

SAULESPUĶU EĻĻAI ir ādas mīkstinoša ietekme. To nodrošina oleīnskābe, linolskābe un vitamīna E
koncentrācija. Nodoršina ādas mitrināšanu un antioksidanta aizsardzību.

JOJOBAS EĻĻA ir spēcīgs mitrinātājs. Veido ādas aizsargbarjeru, lai tā nezaudētu mitrumu. Palīdz novērst
bakteriālu infekciju un pūtīšu veidošanos.

SKVALĀNS - efektīvs mīkstinošs un dabīgs antioksidants. Samazina grumbas, līdzina rētas, novērš UV
bojājumus, mazina vasaras raibumus, strādā uz ādas pigmentāciju, vienlaikus cīnoties ar brīvajiem
radikāļiem.

SAULESPUĶU SĒKLU VASKS - ir gan mitrumu saistošas, gan pretmikrobu īpašības.

AKĀCIJU ZIEDU VASKS darbojas, lai mazinātu lielas poras, samazina vecuma plankums. Uzlabo ādas
struktūru - gaišākai un vienmērīgai sejas krāsai.

MANGO SVIESTS ir efektīvs mitrinātājs un mīkstina ādu. Bagāts ar vitamīniem E un C. Aizsargā ādu no
tādiem vides faktoriem kā saules gaisma, piesārņojums un pat zilā ekrāna gaisma.

SALDO MANDEĻU EĻĻA mitrina, baro un atjauno ādu, padara to samtainu. Mandeļu eļļas sastāvu veido
polinepiesātinātas taukskābes, oleīnskābe (omega 9) unlinolskābe (omega 6), kas ir neaizstājamas
organisma vielmaiņas procesos un nepieciešamas organisma normālai funkcionēšanai. Mandeļu eļļa ir
bagāta ar Evitamīnu, kas ir spēcīgs antioksidants, kā arī satur citas bioloģiski aktīvas vielas: vitamīnus,
minerālvielas un īpaši daudz fitosterolu. Mandeļu eļļa palīdz saglabāt ādas jaunību un vitalitāti.
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ROŽU EKSTRAKTAM ir pretiekaisuma īpašības, tas palīdz mazināt apsārtumu un nomierina kairinājumu -
padarot to ideāli piemērotu visiem ādas tipiem (pūtītēm, sausai, nobriedušai, jutīgai) tā nomierinošo un
dziedinošo spēju dēļ. Rožu ekstrakts palīdz mazināt plankumus un krāsas izmaiņas.

SEZAMA EĻĻA. Pateicoties antioksidanta, pretiekaisuma un antibakteriālajām īpašībām, sezama eļļa
palīdz ādai vairākos veidos, īpašu atbalstu sniedzot ādai ar pūtītēm.

VANIĻAS AUGĻU EKSTRAKTS ir dabiska sastāvdaļa, ko izmanto ādas kopšanā, galvenokārt pateicoties tās
antioksidanta priekšrocībām. Vaniļas auga sēklas, ko parasti dēvē par vaniļas pupiņām, ir katehīnu
(pazīstams arī kā polifenoli) avots, kam piemīt antioksidanta aktivitāte un tie kalpo kā ādu nomierinoši
līdzekļi.

APELSĪNU AUGĻA EKSTRAKTS tiek iegūts no saldā apelsīna. Tas satur vitamīnu C - palīdz vienmērīgi
tonizēt un strukturēt ādu.

APRIKOŽU EKSTRAKTS ir spēcīgs antioksidants.

ĀBOLU AUGĻU EKSTRAKTS ir antioksidants - lielisks polifenola antioksidantu avots, kas atbrīvo ādu no
daudziem radikāļiem pirms tie bojā ādu.

CITRUSAUGĻU (CITRONA) MIZAS EKSTRAKTS ir pret pūtītēm, pretmikrobu iedarbība, savelkoša iedarbība.
Tai pat laikā āda tiek tonizēta.

MELONES AUGĻU EKSTRAKTS ir spēcīgs serums, kura mērķis ir strādāt uz brūniem un pelēkiem ādas
plankumiem, vienlaikus palīdzot novērst jaunu krāsas izmaiņu rašanos. Tas ir ļoti bagāts ar vitamīnu A,
kas palīdz palielināt jaunu ādas šūnu veidošanās ātrumu, kā arī sniedz atbalstu rētaudu un striju
korekcijai. Papildus satur arī antioksidantus, piemēram, vitamīnu C, likopēnu, superoksīdu un dismutāzi.
Tiem ir pretiekaisuma darbība. Lieliski atbalsta novecošanās pazīmes - samazina smalkās līnijas un
grumbas. Palīdzēt atjaunot ādu, to nomierināt, izlīdzināt vienmērīgu ādas toni, tonizē ādu, samazina
poru lielumu.

SANDALKOKA EKSTRAKTS efektīvi mitrina un baro pat ļoti sausu ādu.

GURĶU EKSTRAKTS darbojas kā antioksidants, pretiekaisuma līdzeklis, lieliska iedarbība uz grumbu
izlīdzināšanu. 

PASIFLORAS AUGĻU EKSTRAKTS satur antioksidantus, kas ir ideāli piemēroti visiem ādas tipiem. Tas ir
bagāts ar neaizvietojamām omega 6 taukskābēm un spēj vienlaikus aizsargāt ādu no sausuma,
vienlaikus kontrolējot sebuma ražošanu.

KOKOSRIEKSTU AUGĻU EKSTRAKTS. Spēcīgi absorbējošs, mitrinošs un barojošs ekstrakts. 
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ARABICA (KAFIJAS) SĒKLU EKSTRAKTS. Palīdz atjaunot ādu un veicināt veselīgāku, vienmērīgāku izskatu.
Stimulē ādai aizturēt mitrumu. Kafijas sēklu ekstrakts un eļļa ir bagātīgs antioksidantu avots.

DUNALIELLA SALINA EXTRAKTS. Šīs dabiskās mikro aļģes tiek izmantotas kosmētikā, lai piegādātu β-
karotīnu un vitamīnu B12 ādai. Tas darbojas arī kā dabisks antioksidants, lai pasargātu ādu no brīvo
radikāļu bojājumiem.

E VITAMĪNS (TOKOFEROLS) palīdz atbalstīt imūnsistēmu, šūnu darbību un ādas veselību. Tas ir
antioksidants, padarot to efektīvu cīņā ar brīvo radikāļu iedarbību, ko rada pārtikas un toksīnu vielmaiņa
vidē. Vitamīns E samazina ādas UV starojumu.

FitLine Young Care Balancing Cream ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar
starptautisko ekspertu komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
FitLine Young Care Balancing Cream garantē vislabāko vielu uzsūkšanos ar augstu bio pieejamību šūnu
līmenī, pateicoties unikālai NTC® vielu 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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