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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 Zellschutz Antioxy

FitLine Zellschutz Antioxy ir ārkārtīgi spēcīgs antioksidantu sistēma ar vitamīnu C, vitamīnu E,
provitamīnu A, mikroelementu selēnu un bioflavonoīdiem.

FitLine Zellschutz ir spēcīgs antioksidantu apvienojums, kas palēnina šūnu novecošanos un stiprina
imūnsistēmu. Cilvēki, kuri daudz strādā, daudz laika pavada pie televizora, pie datora, viņiem ir maz
laika atrasties svaigā gaisā. Kā arī ikdienas stress un slodze ļoti nelabvēlīgi ietekmē mūsu veselību. Un
savu atbalstu tam sniedz šis lieliskais antioksidantu komplekss, kas aizsargā šūnas.
FitLine Zellschutz ir milzīgs atbalsts cilvēkiem ar sliktiem ieradumiem (atkarība no nikotīna, kofeīna,
alkohola), ļoti efektīvi attīra ķermeni, palīdz pārvarēt vēlmi pēc nikotīna, alkohola. Smēķētājiem un
cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu nepieciešami vairāk vitamīnu. Katra cigarete iznīcina C vitamīnu,
palielina jaunveidojumu risku, tendenci uz daudzām slimībām, kā arī sirds un asinsvadu sistēmas
slimībām. Kaitējuma saraksts ir ļoti liels, smēķētājiem īpaši nepieciešami antioksidanti vitamīnu A, C, E
un selēna veidā.

Papildus vitamīnu porcija (kā A, C, E sastāvdaļa) palīdz alkoholiķiem cīņā pret šo slikto ieradumu. Labāko
efektu var sasniegt, izmantojot Optimālo Komplektu.

Brīvo radikāļu daudzums palielinās apkārtējās vides piesārņojuma, neveselīga uztura, ultravioleto staru,
jonizējošās radiācijas, cigarešu dūmu, fiziskās pārpūles, stresa un citu nelabvēlīgu faktoru ietekmē. Tie
izraisa šūnu bojājumus, vājinot imūnsistēmu un veicinot infekciju, un dažādu slimību attīstīšanos.
Zinātnieki uzskata, ka brīvo radikāļu radīts bojājums ir arī organisma novecošanās pamatā.
Papildināšana ar vitamīniem noteiktā laikā nodrošinās sezonālu saaukstēšanās profilaksi. Izcili var
savest kārtībā mūsu organismu pie pirmām saaukstēšanās pazīmēm, palīdzot organismam ātri sniegt
pirmo palīdzību šūnu līmenī. Aukstuma laikā ķermenis ir stresa stāvoklī - cīņā ar infekciju šūnas iet bojā,
virsnieru dziedzeri nestrādā pilnvērtīgi un bez uzturvielām ķermenis nespēj pilnībā veikt savas funkcijas.
Ķermenim pieaug nepieciešamība pēc cinka un vitamīna C. Vitamīni C, B6, folijskābe un pantotēnskābe
gandrīz pilnībā tiek patērēti šī anti-stresa dēļ. Tāpēc sezonālu saaukstēšanās laikā, kad pieaug ķermeņa
vajadzības, tas absorbē lielāko daļu nepieciešamo vielu un to papildus pievienošana kļūst īpaši
nepieciešama, jo vitamīni ir nepieciešami efektīvai citu uzturvielu izmantošanai un attiecīgi visa
organisma pareizai darbībai.
FitLine Zellschutz ar savu sastāvu aizsargā mūsu ķermeni no kaitīgo ultravioleto staru ietekmes un
mērenas sauļošanās laikā nodrošina izcilu iedeguma krāsu un ilgnoturīgu iedegumu.

Antioksidējošas īpašības ir arī augos esošajos flavonoīdiem. Pētījumos atklāts, ka ja uzturā ir daudz
flavonoīdu, miokarda infarkts ir retāka parādība. 
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antioksidants un imūnsistēmas stimulators; 
tāpat kā A vitamīnam beta karotīnam ir nozīmīga loma epitēlijaudu veidošanā, kas ir ādas, dzelzs,
gļotu apvalku, elpošanas ceļu, gremošanas un urīnceļos. 
Beta karotīns spēj aizkavēt krūts, ādas, resnās zarnas, plaušu vēža rašanos, nodrošina aizsardzību
pret sirds saslimšanām, aterosklerozi un paralīzi. 
Beta karotīns īpaši ieteicams tiem, kuriem ir noslogota redze (autovadītājiem un tiem, kuri strādā pie
datora), jo tas nepieciešams, lai normāli funkcionētu acs tīklene.
Ieteicams arī tiem, kuri ir saslimuši ar dažādām infekcijas slimībām.

Ir svarīga viela vielmaiņas procesos;
Palielina dabisko pretestību organismam cīņā pret infekcijas slimībām;
Stimulē asins veidošanos;
Piedalās hormonu ražošanā;
Veicina normālu dziedzeru darbību;
Uzlabo karnitīna ražošanu;
Palielina dzelzs un kalcija uzsūkšanos organismā;
Aktivizē folijskābi;
Piemīt anti alerģiska iedarbība; 
Vājina infekciju izpausmes, tai skaitā herpes;
Piedalās kolagēna, ķermeņa galvenā olbaltumvielu - saistaudu - sintēzē;
Dziedē brūces, dziedē apdegumus, palīdz kaulu saplūšanai;
Vitamīns C ir iesaistīts dzīvībai svarīgu ķīmisku vielu, piemēram, adrenalīna, aktivizēšanā vai
ražošanā, kas ir nepieciešama “cīņai vai satricinājumam”, palielinot sirdsdarbības ātrumu, asins
plūsmu muskuļos, paaugstinot asinsspiedienu un paaugstinot modrību, ja tuvojas briesmas;
Pietiekama vitamīna C klātbūtnē palielinās vitamīnu B1, B2, A, E, pantotenskābes un folijskābes
noturība;
Veicina zobu, smaganu un kapilāru veselību.

AKTĪVO SASTĀVDAĻU ĪPAŠĪBAS:

KAROTĪNS. Tie palielina bioloģisko membrānu izturību, traucē oksidatīvās reakcijas šūnās un piedalās
audu elpošanas un metabolisma procesos.
Kad beta karotīns nokļūst organismā, tas tiek pārveidots par retinolu – A vitamīnu. Ir nepieciešams
neliels daudzums tauku, lai beta karotīnu pārvērstu A vitamīnā, ko organisms var izmantot. 

Beta karotīna galvenās funkcijas: 

C VITAMĪNS - ietilpst ārpus šūnu antioksidantu klasē. Kad tas nokļūst cilvēka ķermenī, tas izšķīst asinīs
un pēc tam starp šūnu šķidrumā, tādējādi aizsargājot šūnas no ārējiem draudiem.

C vitamīna funkcijas:
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Palīdz attīrīt organismu no saindēšanās, sākot ar cigarešu dūmiem un oglekļa monoksīdu un beidzot
ar čūsku indēm;
Saista dzīvsudrabu un citus smagos metālus;
Novērš nitrātu pārvēršanu vēzi izraisošos nitrozoamīnos; 
Aktivizē aknu detoksikācijas funkciju.

Aizsargā ādu no UV starojuma, laika apstākļu kaitīgās ietekmes, tai ir izteikta mitrinoša iedarbība, kas
mīkstina ādu un piešķir tai elastību.
Veicina kolagēna ražošanu, tādējādi palēninot grumbu parādīšanos.
Novērš "vecuma plankumu" parādīšanos, uzlabo ādas šūnu atjaunošanos.
Aizsargā plaušas, smadzenes, nervu sistēmas audus, DNS no brīvo radikāļu kaitīgās ietekmes.
Piedaloties ogļhidrātu metabolismā, E vitamīns stimulē muskuļu darbību, veicinot glikogēna
uzkrāšanos tajos - galveno enerģijas avotu.
Starp tokoferoliem un endokrīno sistēmu, īpaši dzimumdziedzeru, hipofīzes, virsnieru un
vairogdziedzera, funkciju un stāvokli ir izveidojusies cieša saistība. Veicina ķermeņa augšanu un
normālu attīstību.
Tokoferola iedarbību daudzkārt pastiprina A vitamīns, C vitamīns un bioflavonoīdi. Pateicoties šādam
atbalstam, tokoferols (E vitamīns) pozitīvi ietekmē sirds un asinsvadu, acu veselību un vissvarīgāk -
ķermeņa seksuālo funkciju.
E vitamīna ietekmē palielinās ķermeņa spēja pozitīvai grūtniecībai: tek normalizēts sievietes ķermeņa
hormonālais līdzsvars un vīriešiem tiek uzlabota spermatoģenēze, kā arī fek atbalstīta
dzimumfeksme.
Tas stimulē specifisko dzimumorgānu un vairogdziedzera hormonu veidošanos, palīdz neauglības
gadījumā un sekmē augļa attīstību grūtniecības laikā.
E vitamīns ir nepieciešams tiem, kas vada aktīvu dzīvesveidu, jo tas atbalsta muskuļu audu funkcijas
un aktīvi piedalās olbaltumvielu metabolismā. Piefekams tokoferolu līmenis veicina muskuļu
attīstību, novēršot muskuļu vājuma un nogurumu. Palielina sportisko sniegumu.

Detoksikācijas funkcijas:

Antioksidanta funkcija: 
Šajā gadījumā tā darbojas kā molekula, kas paredzēta, lai aizsargātu ķermeni, taukos šķīstošos vitamīnus
(īpaši A un E) no kaitigās ietekmes, kā arī kā ūdenī šķīstošs antioksidants.

VITAMĪNS E ir spēcīgākais dabīgais antioksidants, kas palēnina šūnu novecošanās procesu, neitralizējot
brīvo radikāļu darbību.

SELĒNS - neskaitāmie pētījumi ir apstiprinājuši selēna nozīmi kā spēcīgu antioksidantu, kas palīdz
vitamīniem E un C aizsargāt ķermeni no onkoloģiskām slimībām un audus no vecumu radītas
iznīcināšanas, ko veic brīvie radikāļi. Organismam nepieciešams selēns, kā arī vitamīns E, lai atbalstītu
glutationa iespējas dabiskā veidā cīnīties ar brīvajiem radikāļiem kā potenciālam antioksidantam. Līdz ar
to selēns mūsu organismam nodrošina imūnās sistēmas lielu atbalstu, palēnina novecošanās procesus,
kā arī nepieciešams visa organisma veselībai. 
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Kavē diabēta, asinsvadu komplikāciju un aterosklerozes attīstību;
Stabilizē sirds muskuļa darbu;
Zemāks holesterīna līmenis;
Nodrošina spēcīgu aizsardzību asinsvadiem, novērš tūskas veidošanos; 
Var darboties kā diurētiķis;
Ir spēcīgs pretiekaisuma līdzeklis;
Palēnina novecošanās procesus un novērst ļaundabīgu audzēju veidošanos; 
Aizsargā aknas.

Zaļās tējas ekstrakts;
Brokolis un brokoļa asni;
Ābolu ekstrakts;
Acerolas ekstrakts;
Tomātu koncentrāts;
Bazilika koncentrāts;
Kanēļa koncentrāts;
Oregāno koncentrāts;
Kurkuma koncentrāts;
Burkānu koncentrāts;
Plūškoka koncentrāts;
Aroniju koncentrāts;
Upeņu koncentrāts;
Kazeņu koncentrāts;
Melleņu ekstrakta koncentrāts;
Aveņu koncentrāts;
Spinātu koncentrāts;
Saldo ķiršu koncentrāts;
Briseles kāpostu koncentrāts;
Ingvers.

BIOFLAVONOĪDI

APELSĪNU KONCENTRĀTS ir bagāts bioflavonoīdu avots, kas atrodas apelsīnu mīkstā mizā, ir bez smaržas
un bez garšas. Bioflavonoīdu saturs baltā citrusaugļu mizā palīdz aizsargāt C vitamīnu no oksidatīvas
sadalīšanās. Dabā citrusaugļu flavonoīdi ir sastopami galvenokārt kombinācijā ar C vitamīnu.

CITRUS BIOFLAVONOĪDIEM IR ŠĀDAS ĪPAŠĪBAS:

TAGAD JAUNAJĀ ZELLSHUTZ ANTIOXY VĒL KLĀT IR DAUDZ ŠĀDI FLAVONOĪDI:

FitLine Zellschutz Antioxy ir ekskluzīvs PM-International produkts, kurš izstrādāts kopā ar starptautisko
ekspertu komandu un PM-International zinātnisko padomi. 
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Jau 1-2 FitLine Zellschutz Antioxy dzērieni dienā garantē ikdienas sinerģisku antioksidantu: vitamīna
C, vitamīna E, beta-karotīnu un selēna piegādi;
FitLine Zellschutz Antioxy satur taukos šķīstošus antioksidantus (vitamīnu E un beta-karotīnu)
micellizētā veidā, kas garantē to PILNĪGU asimilāciju organismā un novērš pārdozēšanas iespēju.
Satur daudz un dažādus flavonoīdus;
Atbalsta imūnsistēmu un aizsargā pret brīvajiem radikāļiem;
Lielisks atbalsts pie pirmām saaukstēšanās pazīmēm;
Pret iekaisuma atbalstam;
Anti-age atbalsts visam organismam, visām sistēmām un skaistai jauneklīgai ādai;
Pretvēža profilakse;
Aizsargā un atbalsta redzi;
Stiprina kapilārus un atbalsta sirds asinsvadu sistēmu. Asinsvadi nav tik trausli, tie kļūst spēcīgāki un
elastīgāki;
Aizsargā katras šūnas membrānu un kodolu;
Atbalsta ādu no fotonovecošanās;
FitlLine Zellschutz Antioxy garšo lieliski. Pat jūsu bērni būs sajūsmā!
FitLine Zellschutz Antioxy garantē vislabāko uzturvielu uzsūkšanos organismā ar augstu bio
pieejamību šūnu līmenī, pateicoties unikālai NTC® uzturvielu transportēšanas tehnoloģijai.
FitLine Optimālais Komplekts nodrošina katru dienu ar būtiski svarīgiem vitamīniem, minerālvielām
un citām uzturvielām. Pateicoties šādam kompleksam jebkurš FitLine produkts sniedz vēl lielāku
efektivitāti. 

Lai stiprinātu ķermeņa imūnsistēmu.
Aizsardzība pret ultravioletā starojuma kaitīgo iedarbību (starp citu, FitLine Zellschutz Antioxy un
saulesbrilles ir neaizstājams atribūts vasarai). Ieteicams lietot pastiprināti 4 nedēļas pirms intensīvas
sauļošanās.
Samazināt apkārtējās vides kaitīgo iedarbību (ieskaitot smēķēšanu).
Lai samazinātu intoksikāciju pēc alkohola lietošanas.
Neaizstājams tiem, kas daudz laika pavada pie datora, telefona.
Gripas un citu saaukstēšanās profilaksei.
Nervu sistēmas atbalstam: intensīvs darbs, stresa situācijas, liela slodze (katrs emociju uzliesmojums,
greizsirdība, izmisums, agresija līdz 10 minūtēm izmaksā ķermenim līdz 300 mg vitamīna C, un brīvie
radikāļi vairojas kā lavīna, savā ceļā nesaskaroties ar pretestību).
Optimāla kombinācija ar FitLine Q10 Plus, FitLine Omega 3 Vegan, FitLine Duo.
Grūtniecības un laktācijas laikā to ir ļoti labi papildināt ar FitLine PowerCocktail Junior, FitLine
Restorate uzņemšanu.
Kopā ar FitLine Activize Oxyplus - tonizēšanai. 
Kariesa profilaksei.
Sporta aktivitātēm.
Vēža profilaksei.

GALVENĀS FITLINE ZELLSCHUTZ ANTIOXY PRIEKŠROCĪBAS:

IETEIKUMI LIETOŠANAI:
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