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28 dienu
veselības uzlabošanas un

svara zaudēšanas 
uztura programma
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1. posms. ATTĪRĪŠANĀS
Atjauno Jūsu ķermeņa metabolismu un balansē hormonus pirmajās 28 dienās. Šajā laikā no-
tiek arī tauku sadedzināšana. 

2. posms. STABILIZĀCIJA
Stabilizācijas periods, optimāli nodrošinot Jūsu ķermeni ar vitamīniem un uzturvielām turpmā-
kās 90 dienas, iemācot organismam veselīgu vielmaiņu.

3. posms. DZĪVESVEIDS
Ir sasniegts un nostabilizēts programmas mērķis. Būtiski uzlabota veselība un pašsajūta, iegūti 
jauni uztura ieradumi, receptes. Ieguldīts liels darbs! Nezaudējiet sasniegto! Apsveicam!

Jaunākie veselīga uztura pētījumi aicina mūs uzturā lietot vairāk dārzeņus un nevairīties no 
olbaltumvielām, pārsvarā gan tās cenšoties iegūt no augu valsts.

Liela nozīme uzturā tiek piešķirta polinepiesātinātajām taukskābēm, piemēram, Omega-3, 
savukārt no graudaugiem jācenšās paņemt tikai pilngraudu produkti! Protams, arī augļiem ir 
svarīga loma mūsu uzturā kā vitamīnu avotam, bet jāseko līdzi, lai mūsu organismā nenokļūst 
pārāk daudz ātro ogļhidrātu. Par našķiem un alkoholu šķiet komentāri lieki!

Kas Jūs sagaida jau pirmajās 28 dienās? 

Kopā ar ikdienas pārtiku cellRESET programmas maksimālai efektivitātei tiek 
izmantoti augstas kvalitātes Fitline uztura bagātinātāji – neaizvietojamās 
aminoskābes, B vitamīnu komplekss, minerālvielas, attīroša augu tēja un 
probiotiskās baktērijas. Papildu var tikt lietota OMEGA 3, Q10, LUTEIN – 
smadzeņu, sirdsdarbības un redzes uzlabošanai.

Programmas Posmi

Metabolisma aktivizēšanās
Neaktīvā insulīna izlietošana, insulīna 
rezistences novēršana
Cukura daudzuma asinīs līdzsvarošana
Dabiska hormonu līdzsvara regulēšana
Sāls un ūdens līdzsvara regulēšana
Imūnās sistēmas veidošana un zarnu 
funkciju aktivizēšana
Pārorientēšanās no cukura uz tauku 
dedzināšanu

Attīrīšana un detoksikācija
Asinsspiediena un holesterīna līdzsvarošana
Glīta ķermeņa silueta veidošanās
Ādas tvirtuma paaugstināšanās
Uztura vēlmju maiņa pateicoties garšas 
kārpiņu aktivizācijai
Vairāk enerģijas un dzīvesprieka
Un nekādu kaloriju skaitīšanu
Nekādas bada sajūtas
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Programma efektīva arī tad, ja nav 
nepieciešama svara samazināšana, 
bet vēlama organisma attīrīšana un 
bagātināšana.

Būtiskas lietas, kas jāievēro!

UZmANĪBU!
Pārliecinieties, ka esat vesels, Jums nav kādas pārtikas alerģijas, diabēts, 
celiakija, aknu problēmas vai kādi ārsta nozīmēti uztura plāni, kuri saistīti ar 
kādu slimību. Tas pats attiecas, ja esat stāvoklī vai barojat ar krūti.
Jebkurā gadījumā, ja Jums rodas kādas šaubas, konsultējieties ar savu ārstu un 
uzņemieties pilnu atbildību par savas rīcības sekām!

Veselīgs pagatavošanas veids.
Ēdiet nelielām porcijām, 4 reizes dienā, lai 
organisms nekad nejustos izsalcis.
Nekad neizlaist ēdienreizes. Arī tad, ja 
nejūtaties izsalcis.
Ja nejūtaties izsalcis, porcijas lielumu drīkst 
saprātīgi samazināt.
Uzmanību, nepietiekamai ēšanai vai 
neēšanai būs negatīvs efekts mērķa 
sasniegšanai. 
Ja jūtat izsalkumu, var būt piektā ēdienreize 
pusporcijas apmērā. 
Ēdienreizes vēlams plānot ar 4 stundu 
intervālu.
Ēdienu labi sakošļāt. Vismaz 32 reizes.
Nekad nedzeriet ēdienreizes laikā.
Dienas laikā jāizdzer ne mazāk kā 2 litri 
ūdens.
Dienas laikā jāizdzer 4 vai vairāk krūzes 
HERBASLIM tējas.
Baltajās dienās nelietojiet nekādus 
dārzeņus, augļus un piena produktus.

Zaļajās dienās drīkst lietot dārzeņus, kuri 
aug virs zemes (piemēram, kāposts, paprika, 
gurķis, tomāts), bet ne no tos, kuri aug 
zem zemes (piemēram, kartupelis, biete, 
burkāns). Izņēmums ir kukurūza. 
2 tomāti maksimums dienas laikā.
Nekādus miltu izstrādājumus, rīsus, griķus, 
makaronus. Arī riekstus nē!
Bez cukura (tai skaitā saldumi, limonādes).
Bez sāls.
Variet izmantot garšvielas bez sāls. Melnie, 
sarkanie pipari, citrons, ķiploks vai zaļumi 
tādi kā baziliks, kinza, oregano, timiāns, 
majorāns, lauru lapas, pētersīļi, dilles, 
ķiplokus! Droši eksperimentējat! Bet ne 
sīpolus!
Nelietojiet alkoholu.
Vēlamas sporta nodarbības ar aerobu slodzi. 
Izņemot pirmo nedēļu, kad fiziska slodze 
nav vēlama.
Labs miegs.
Ēdiena svars norādīts pēc produkta 
gatavošanas.
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Pirmā – baltā nedēļa ir pati grūtākā, jo uzturā tiek lietoti tikai olbaltumvielu produkti. Tomēr, 
tieši pirmajā nedēļā notiek visbūtiskākās izmaiņas, kad Jūsu organisms iegūst iespēju „res-
tartēties”. 

Laba investīcija Jūsu veselībā – tieši tāpēc šī programma ir noderīga arī slaidiem cilvēkiem, 
kuriem nav liekā svara problēmu. 

BALTĀS DIENAS

28 dienu cellreseT Programma
Sākumā uzmanīgi izlasiet programmu un noskaņojieties katru soli 
izpildīt ar vislielāko rūpību – tikai tā var sasniegt vislabāko rezultātu!

1. nedēļa (baltā nedēļa – 7 baltās dienas) 1 2 3 4 5 6 7
2. nedēļa (2 baltās dienas, 5 zaļās dienas) 8 9 10 11 12 13 14
3. nedēla (2 baltās dienas, 5 zaļās dienas) 15 16 17 18 19 20 21
4. nedēļa (2 baltās dienas, 5 zaļās dienas) 22 23 24 25 26 27 28

 2 mērkarotes uz glāzi ūdens pēc brokastīm un launaga,  
3 mērkarotes uz glāzi ūdens pēc vakariņām.

PUSDIENAS

Ēdienreizēs plānojiet jebkuru no piedāvātajiem ēdieniem. Tās variet pagatavot un baudīt siltā 
veidā vai aukstā veidā. 

 2 mērkarotes uz glāzi ūdens

BROKASTIS, LAUNAGS, VAKARIŅAS
Pirms katras ēdienreizes izdzeriet 300 ml HERBASLIM tējas, kura ir sagatavota jau iepriekšējā 
vakarā. 
Brokastīs un launagā tējai pievienojiet 3 mērkarotes ACTIVIZE OXYPLUS un izdzeriet to kopā 
ar 3 kapsulām PROSHAPE AMINO. 
Pēc 15–20 minūtēm variet baudīt balto ēdienreizi. 
Pēc 15–20 minūtēm izdzeriet glāzi ūdens.
Vēl pēc 15–20 minūtēm izdzeriet RESTORATE dzērienu.

Uzjauciet vienu paciņu POWERCOCKTAIL uz 300 ml ūdens. Pirmajās trijās baltajās dienās 
POWERCOCKTAIL vietā HERBASLIM tēja ar 3 mērkarotēm ACTIVIZE OXYPLUS.

Pēc 15–20 minūtēm variet baudīt balto ēdienreizi. 

Pēc 15–20 minūtēm izdzeriet glāzi ūdens.
Vēl pēc 15–20 minūtēm izdzeriet RESTORATE dzērienu.
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SVARĪGI! 
 Ēdienreizēs plānojiet jebkuru ēdienkartē piedāvāto ēdienu. Brokastīs ēdiens 
vienmēr jāēd remdens veidā, taču citās ēdienreizēs to variet pagatavot un 
baudīt siltā veidā. 
 Gan gaļu, gan jūras veltes, gan zivis, gan tofu variet baudīt kaut vai viena 
veida visās četrās ēdienreizēs. Izņēmums ir olas, tās vēlams lietot ne vairāk 
kā divas dienā.

 Ēdienu porciju svars norādīts gatavam ēdienam (piemēram 200 g gatava 
zivs atbilst apmēram 300 g jēlai zivij). Porciju aprēķini veikti 80 kg smagam 
cilvēkam. 

 HERBASLIM tēju pagatavojiet jau iepriekšējā vakarā (vienam litram 
nepieciešamas 3–4 tējkarotes tējas). Variet to dzert arī starp ēdienreizēm! 

 Ja trūkst enerģijas, lietojiet ACTIVIZE OXYPLUS arī atkārtoti un dzeriet vairāk 
ūdeni un/vai HERBASLIM tēju.

 

BALTO DIENU KOPSAVILKUmS

Brokastis Pusdienas Launags Vakariņas
6:00–8:00 10:00–12:00 14:00–16:00 18:00–20:00

Dzēriens

300 ml Herbaslim 
tēja ar 3 mērk.  
Activize Oxyplus un  
3 kapsulas ProShape 
Amino

Powercocktail paciņa 
vai Herbaslim tēja ar   
3 mērk. Activize  
Oxyplus uz 300 ml 
ūdens 

300 ml Herbaslim tēja 
ar 3 mērk. Activize 
Oxyplus un 3 
kapsulas ProShape 
Amino

300 ml Herbaslim tēja

Pēc 15–20 minūtēm

Ēdiens

olas, vista, tītars, pīle, 
zoss, paipala, zivs, 
jūras veltes, tofu – 
pēc izvēles

olas, vista, tītars, pīle, 
zoss, paipala, zivs, 
jūras veltes, tofu – 
pēc izvēles

olas, vista, tītars, pīle, 
zoss, paipala, zivs, 
jūras veltes, tofu – 
pēc izvēles

olas, vista, tītars, pīle, 
zoss, paipala, zivs, 
jūras veltes, tofu – 
pēc izvēles

Pēc 15–20 minūtēm

Dzēriens 300 ml ūdens 300 ml ūdens 300 ml ūdens 300 ml ūdens

Pēc 15–20 minūtēm

Dzēriens
2 mērk. Restorate uz 
300 ml ūdens

2 mērk.  Restorate uz 
300 ml ūdens

2 mērk. Restorate uz 
300 ml ūdens

3 mērk.  Restorate uz 
300 ml ūdens

BROKASTIS, PUSDIENAS, LAUNAGS UN VAKARIŅAS
Varianti:

Divas olas
150 g vista, tītars, pīle, zoss vai paipala
200 g zivs
150 g jūras veltes
150 g tofu (visās variācijās, bez sāls)
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JOGURTA PAGATAVOŠANA
1 litrā svaiga 2,5% piena istabas temperatūrā iemaisa vienu FEEL GOOD YOGURT DRINK jogurta 
iepakojuma saturu. Termosā ielej verdošu ūdeni, nosedzot ķepiņas termosa iekšpusē. Trauku ar 
pienu nosedz ar vāciņu un ieliek termosā, kuru nosedz ar lielo vāku. Pēc 10 stundām jogurts gatavs. 
Uzglabāt ledusskapī. Ar šo daudzumu pietiks visām 5 zaļajām dienām vienā nedēļā.

BROKASTIS
200 ml FEEL GOOD  YOGURT DRINK 
jogurts, 1 karote linsēklu un  1 
karote saulespuķu sēklu. 
Papildus var apēst 1 olu vai 
pusporciju vistas, tītara, pīles, zoss, 
paipalas, zivs, jūras veltes, tofu  

+ pusporciju salātus, dārzeņus.

PUSDIENAS, LAUNAGS UN VAKARIŅAS
Varianti:

Divas olas (maksimums 2 dienā)
100 g vista, tītars, pīle, zoss, paipala
150 g zivs
100 g jūras veltes
100 g steiks (ne biežāk kā 2 reizes nedēļā)
100 g tofu (visās variācijās, bez sāls)

+ 100–200 g salāti, dārzeņi

ZAĻĀS DIENAS

2 mērkarotes uz glāzi ūdens pēc brokastīm un launaga,  
3 mērkarotes uz glāzi ūdens pēc vakariņām.

BROKASTIS, LAUNAGS, VAKARIŅAS
Pirms katras ēdienreizes izdzeriet 300 ml HERBASLIM tējas, kura ir sagatavota jau iepriekšējā 
vakarā. 
Brokastīs un launagā tējai pievienojiet 3 mērkarotes ACTIVIZE OXYPLUS un izdzeriet to kopā 
ar 3 kapsulām PROSHAPE AMINO. 
Pēc 15–20 minūtēm variet baudīt zaļo ēdienreizi. 
Pēc 15–20 minūtēm izdzeriet glāzi ūdens.
Vēl pēc 15–20 minūtēm izdzeriet RESTORATE dzērienu.

PUSDIENAS
Uzjauciet vienu paciņu POWERCOCKTAIL uz 300 m ūdens

Pēc 15–20 minūtēm variet baudīt zaļo ēdienreizi. 
Pēc 15–20 minūtēm izdzeriet glāzi ūdens.
Vēl pēc 15–20 minūtēm izdzeriet RESTORATE dzērienu.

 2 mērkarotes uz glāzi ūdens

Ēdienreizēs plānojiet jebkuru no piedāvātajiem ēdieniem. Tās variet pagatavot un baudīt 
siltā veidā vai aukstā veidā. 
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SVARĪGI!
 Atšķirībā no baltajām dienām, zaļajās dienās olbaltumvielu daudzums ir 
samazināts par 50 g uz ēdienreizi (tas ir apmēram par 1/3 mazāk), toties 
katru ēdienreizi variet papildināt ar 100–200 g salātiem un dārzeņiem. Klāt 
variet pievienot citrona sulu, nedaudz balzamiko etiķi un olīveļļu. 

 Izņēmums ir kukurūza.
 Maksimums – 2 tomāti dienā!
 Gan gaļu, gan jūras veltes, gan zivis, gan tofu variet baudīt kaut vai viena 
veida visās četrās ēdienreizēs. Izņēmums ir olas, tās vēlams lietot ne vairāk kā 
divas dienā.

 ZAļO DIENU KOPSAVILKUmS

Brokastis Pusdienas Launags Vakariņas
6:00–8:00 10:00–12:00 14:00–16:00 18:00–20:00

Dzēriens

300 ml Herbaslim tēja 
ar 3 mērk. Activize 
Oxyplus un 3 kapsulas 
ProShape Amino

Powercocktail 
paciņa uz 300 ml 
ūdens 

300 ml Herbaslim tēja 
ar 3 mērk. Activize 
Oxyplus un 3 kapsulas 
ProShape Amino

300 ml Herbaslim tēja

Pēc 15–20 minūtēm

Ēdiens

pusporcija olas, vista, 
tītars, pīle, zoss, paipala, 
zivs, jūras veltes, tofu, 
dārzeņi.

olas, vista, tītars, pīle, 
zoss, paipala, zivs, 
jūras veltes, tofu – pēc 
izvēles

olas, vista, tītars, pīle, 
zoss, paipala, zivs, 
jūras veltes, tofu – pēc 
izvēles

olas, vista, tītars, pīle, 
zoss, paipala, zivs, 
jūras veltes, tofu – pēc 
izvēles

FEEL GOOD jogurts ar 
mērcētām saulespuķu 
sēklām un linsēklām

+ salāti, dārzeņi + salāti, dārzeņi + salāti, dārzeņi

Pēc 15–20 minūtēm

Dzēriens 300 ml ūdens 300 ml ūdens 300 ml ūdens 300 ml ūdens

Pēc 15–20 minūtēm

Dzēriens 2 mērk. Restorate uz 
300 ml ūdens

2 mērk.  Restorate uz 
300 ml ūdens

3 mērk. Restorate uz 
300 ml ūdens

2 mērk. Restorate uz 
300 ml ūdens



28 dienu CellRESET programmai 
nepieciešams

1 iepakojums PROSHAPE AMINO. Aminoskābes.

2 iepakojumi HERBASLIM. Attīroša tēja, kas palīdz attīrīt organismu, balansē skābju un sārmu 
līdzsvaru.

2 iepakojumi ACTIVIZE OXYPLUS. B vitamīnu komplekss, kas sniedz enerģiju, aktivizē 
vielmaiņu.
1 iepakojums POWERCOCKTAIL. Augstvērtīgs dažādu augļu, dārzeņu un labības ekstraktu 
koncentrāts, kam pievienoti cilvēka organisma aizsardzībai nepieciešamie antioksidatīvie 
vitamīni, mikroelements selēns un dzīvas pienskābo baktēriju kultūras, kā arī B grupas vitamīni.

3 iepakojumi RESTORATE. Minerālvielu komplekss, kas attīra organismu, normalizē cukura 
līmeni asinīs, normalizē skābju un sārmu līdzsvaru, atbalsta gremošanas sistēmu.

1 iepakojums FEEL GOOD YOGURT DRINK. Probiotisks jogurts ar inulīnu un milzīgu 
daudzumu „labo” baktēriju (kopumā 4 probiotisko baktēriju kultūras). Regulē zarnu mikrofloru 
un rūpējas par organisma imūnsistēmas mājvietu. 

PROGRAmmAS LAIKĀ REKOmENDĒJAm:
 Micelizētu OMEGA 3. Kvalitatīvs produkts sirds un asinsrites sistēmai, labai 

smadzeņu darbībai.
 Micelizētu Q10. Uzlabo sirds darbību, veicina šūnu enerģijas ražošanu un 

atbalsta imūnsistēmu.
 Micelizētu LUTEIN. Produkts acs veselībai, normālai redzei.

FITLINE – kvalitatīvi PREMIUM klases uztura bagātinātāji
FitLine uztura bagātinātāji ir paredzēti lietošanai ikdienas nepilnvērtīgā uztura papildināšanai, 
sportisko rezultātu uzlabošanai un veselības rehabilitācijas programmās. 

Produkti ir ražoti pēc Labas Ražošanas Prakses standartiem (GMP – Good Manufacturing Practi-
ce) Vācijā un pakļauti nepārtrauktai kontrolei Šveices Vitamīnu institūtā.

FitLine sastāvdaļas ir dabiskas izcelsmes un pilnīgi visi produkti iekļauti Ķelnes sarakstā  
(Cologne List) – Ķelnes dopinga laboratorijas Dopinga drošu produktu saraksts.

Vairums produktu ir patentēti vai atrodas patentēšanas procesā un patentēts ir arī pats produk-
tu izgatavošanas process – Uzturvielu Transporta Koncepts (NTC – Nutrient Transport Concept), 
kurš nodrošina produktu neticami ātru uzsūkšanās spēju, nogādājot aktīvās vielas organismā 
līdz šūnām, kur tās paredzētas.
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