Cell Reset to inaczej resetowanie komórek (detox komórkowy). Pobudzany zostaje metabolizm dzięki
zbilansowaniu i lepszej pracy estrogenów. Hormony te odpowiadają za tycie, szczególnie u kobiet.
Organizm magazynuje przy ich pomocy wodę oraz tłuszcz.
28-dniowy program żywieniowy, którego celem jest oczyszczenie organizmu oraz uzupełnienie
witamin, mikroelementów oraz aminokwasów. Pozbycie się wszelkiego rodzaju złogów, toksyn oraz
wszystkiego tego, co jest dla organizmu zbędne, a tym samym szkodliwe. Program skierowany jest
praktycznie dla każdego, co to znaczy ? Program może zrobić osoba otyła, mająca niedowagę, chce
po prostu mieć więcej energii, cierpi na przewlekłe schorzenia. Przeciwskazanie jest jedno, programu
nie robi kobieta w ciąży lub karmiąca piersią.
Proszę pamiętać to nie jest dieta odchudzająca ! To jest program przemiany metabolicznej,
który ma oczyścić organizm ! Efektem ubocznym jest utrata wagi i modeling sylwetki 😊 Podkreślam
to, ponieważ w pierwszej kolejności program oczyszczając nasz organizm regeneruje wszystko to co
jest popsute w naszym organizmie, dzięki temu że uruchomiony jest ten proces osoby otyłe tracą kg,
a osoby mające nie dowagę wyrównują parametry, mają więcej energii itp. Osoby otyłe tracąc na
wadze nie mają tzw. zwisów skóra się napręża ciało się modeluje.
Program ma naturalnie swoje zasady, robimy zgodnie z dzienniczkiem nie ma odstępstw, jeśli
„zgrzeszysz” zaczynasz program od nowa ! dzienniczek dostajesz razem z programem w paczce.
W trakcie tych 28 dni następuje naprawa organizmu :
– odkwaszenie
– odtoksycznienie
– wyrzucenie złogów
– wyrzucenie metali ciężkich
– wyrzucenie nadmiaru soli
– uregulowanie gospodarki wodnej
– przywrócenie właściwego metabolizmu
PROGRAM SKŁADA SIĘ Z DWÓCH FAZ
Pierwsza faza 28 dni
Druga faza 90 dni stabilizacji
TERAZ TROCHĘ O STABILIZACJI
Stabilizacja - to okres 90 dni, w czasie których organizm "utrwala" dobre nawyki żywieniowe, których
nauczył się w czasie programu. Picie przed posiłkiem i 20 minut po posiłku, wolne jedzenie, dokładne
przeżuwanie, dieta oparta na dużej ilości warzyw (szczególnie zielonych), olejów roślinnych (lniany,
rzepakowy), jogurcie probiotycznym, mięsie, pestkach słonecznika, dyni, siemienia lnianego,
owocach sezonowych, z ograniczeniem węglowodanów.
Poza tym, cellReset - 28 dni to początek przemian zachodzących w organizmie. 28 dni plus 90 dni
stabilizacji to okres pełny i niezbędny do wymiany wszystkich komórek naszego organizmu. Komórek,
które po tym czasie stosowania witamin, minerałów i aminokwasów, są w pełni oczyszczone,
dożywione, po prostu zdrowe! Tylko takie komórki będą budować zdrowy i pełen energii organizm! I
dlatego też po programie cellReset oraz 90-dniowej stabilizacji NIE POJAWIA SIĘ EFEKT JOJO, gdyż
organizm jest w równowadze kwasowo - zasadowej, ma przyspieszony metabolizm oraz jest
wysycony składnikami, które biorą udział w metabolizmie węglowodanów i tłuszczów (kompleks
witamin z grupy B - Activize).

Nawet jeśli danego dnia pozwolimy sobie na dużo więcej niż normalnie (impreza rodzinna, grill u
znajomych) wystarczy następnego dnia zrobić 1 dzień biały i wówczas organizm "zresetuje" ów
nadmiar zjedzonych kalorii i nie przybędzie nam ani grama tłuszczu! Tak właśnie zachowuje się
zdrowy organizm z szybką przemianą materii - Twój organizm po 28 dniach cR i 90 -dniowej
stabilizacji.
KOSZT PROGRAMU
Jeśli chodzi o program cellreset zakup suplementów na 28 dni po rejestracji to koszt 1146 zł jest to
wersja podstawowa cellreset plus 7 zł pakowanie plus 24 zł kurier. Następnie po 28 dniach jest 90 dni
stabilizacji i tutaj kupuje się zestaw suplementów za 552 zł plus 7zł plus 24 zł
JAKIE SUPLEMENTY NA 28 DNI
Są to suplementy FitLine – producenta PM International z technologią NTC.
Activize 4 opakowania
Restorate 2 opakowania
Aminokwasy Proshape 1 opakowanie
Herbatka Herbaslim 2 opakowania
Jogurt 1 opakowanie w nim 6 saszetek oraz jogurtownica
Basic 1 opakowanie w nim 30 saszetek
SUPLEMENTY NA 90 DNI
Activize 3 opakowania
Aminokwasy Proshape 1 opakowanie
To są podstawowe 2 suplementy wymagane na stabilizację jest to zestaw na miesiąc i nazywa się
Active Set. Co miesiąc należy sobie taki zestaw zamówić. Naturalnie podczas stabilizacji można
również używać pozostałych suplementów z 28 dni to już wg. własnego uznania.
W wersji rozszerzonej warto dokupić FitLine Omega 3 oraz FitLine Koenzyn Q10 koszt 262,40 zł
Polecamy też dla Pań mających problem cellulit dokupienie CC Cel kapsuły plus krem koszt 280,80 zł
Przez okres trwania programu czyli 28 dni plus 90 dni stabilizacji każda osoba może liczyć na naszą
pomoc, otrzymuje również wszystkie pomocne materiały do programu.
NASTĘPNY PROCES TO REJESTRACJA
Sam program cellRESET jest samodzielnym, opatentowanym programem żywieniowym w którym
zastosowano wybrane suplementy, które spełniają bardzo rygorystyczne warunki postawione przez
twórców programu cellRESET.
Ze względu na zakup suplementów, których cena detaliczna jest wyższa, aby nie przepłacać ,
proponuję rejestrację jako Teampartner
Zarejestrowanie się, pozwala na dokonywanie zakupów wszystkich produktów z programu cellRESET
z poziomu Team Partnera z min. 20 % rabatem.
Rejestracja nie obliguje do dokonywania stałych zakupów a jedynie umożliwia korzystanie z rabatów,
na zakup wszystkich suplementów oraz kosmetyków bezpośrednio u producenta, oraz daje
możliwość nawiązania współpracy na zasadach zawartych w Planie Marketingowym.

Po rejestracji każda osoba staje się Team Partnerem, co nie wpływa w żadnym stopniu na
jakiekolwiek zobowiązania wobec producenta.
Rejestracja jest dobrowolna a wyrejestrowanie może nastąpić na prośbę Team Partnera w każdym
momencie , lub następuje automatycznie , gdy :
1. W ciągu pierwszych 30 dni nie dokonano żadnego zakupu .
2. W ciągu 1 roku od ostatniego zakupu , nie dokonano żadnego zakupu.
LINK DO REJESTRACJI
https://www.cellreset.com.pl/rejestracja/
Jak już to zrobiłeś/aś czyli zarejestrowałeś/aś się, otrzymałeś/aś na swojego maila numer TP. Zapisz
go sobie ponieważ będziesz go używać przy każdym zamówieniu.
Co robisz dalej ?
Aby zamówić samodzielnie program cellreset dzwonisz na numer 61 848 19 83 DSC Poznań oddział
PM International. Gdy się dodzwonisz podajesz swoje imię i nazwisko oraz numer TP jaki dostałeś/aś
na swojego maila podczas rejestracji i zamawiasz program cellreset. Koszt programu wraz z wysyłką
1178,60 zł
LINK DO REJESTRACJI I ZAMÓWIENIA
https://www.cellreset.com.pl/zamowienie-cellreset-razem-rejestracja/
Możesz również skorzystać z tej opcji, jeśli jesteś zdecydowany/a zamówić program, możesz to teraz
zrobić za jednym kliknięciem czyli rejestrację razem z zamówieniem. Skorzystaj z linku powyżej a
zostaniesz przekierowany na stronę zamówienia. Koszt programu wraz z wysyłką 1178,60 zł. Jeśli
masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami kontakt@cellreset.com.pl
CELLRESET CO NAM DAJE ?
Po 28 dniach stosowania Programu, organizm zostanie „zaprogramowany” jak wewnętrzny
kompas.
– pozbędziesz się „ZŁYCH” nawyków żywieniowych,
– będziesz zwracać większą uwagę na to co jesz,
– nauczysz się jeść 4 posiłków dziennie,
– odzyskasz dobre samopoczucie,
– poprawisz ogólną kondycję swojego organizmu
– ustąpią dolegliwości chorobowe, związane zaburzeniami metabolizmu
Co ponadto?
– gruntowne oczyszczenie organizmu z toksyn i nadmiaru płynów
– dożywienie organizmu na poziomie komórkowym
– obniżenie wieku metabolicznego o kilka, kilkanaście lat
– wyregulowanie metabolizmu

– energia, siła, wytrzymałość,
– koncentracja każdego dnia
– obniżenie wysokiego poziomu cholesterolu
– regulacja poziomu cukru we krwi, tzw. złe cukry zostają usunięte
– zbilansowanie pracy całego organizmu
– odbudowa flory bakteryjnej i utrzymanie prawidłowego funkcjonowania jelit
oraz:
– znaczny spadek wagi (u osób z problemem nadwagi)
– modelowanie sylwetki
– ładna skóra,
– twarde paznokcie,
– silna tkanka łączna,
– zdrowe włosy
– odmłodzenie skóry twarzy i ciała
– zmniejszenie przebarwień, wyprysków na skórze
– wyraźne ujędrnienie skóry
– oczyszczenie skóry z zanieczyszczeń
– zagęszczenie tkanki mięśniowej
– redukcja cellulitu
– poprawa jędrności biustu oraz pośladków !!!
To tylko część zalet cellRESET !
To nie medycyna ani nie są to leki !
To nauka i doświadczenie w funkcjonowaniu blisko 100 bilionów naszych komórek,
które cały czas , przez całe nasze życie dają nam siłę ,zdrowie , witalność i życie!
To o nie musimy dbać , to je musimy odpowiednio odżywać i pilnować aby prawidłowo
budowały nasz organizm .

Z poważaniem
POWER FIT TEAM
www.cellreset.com.pl

OPIS SUPLEMENTÓW WYKORZYSTANYCH DO PROGRAMU CELLRESET
FITLINE OMEGA 3 + E
Najzdrowszy rodzaj tłuszczu. Szczególne znaczenie dla
układu krwionośnego, serca oraz układu nerwowego.
Zawiera EPA i DHA, które przyczyniają się do
prawidłowego funkcjonowania serca i mózgu już od 2 porcji
dziennie.
Wspiera zdrowie układu sercowo-naczyniowego
Usprawnia metabolizm mózgu (dla prawidłowgo
funkcjonowania).
Lepsze przyswajanie dzięki płynnej postaci micelarnej.
Z witaminą E dla wzmocnienia działania kwasów Omega 3.
Łatwa do stosowania płynna postać.
Unikalna opatentowana technologia NanoSolve.
Pozyskiwana z wysokiej jakości tłuszczu rybiego.
Doskonały świeży smak pomarańczy.
Udoskonalony system dozowania
Omega 3 + E – kolejny produkt firmy Fit Line chroniony 2 patentami, jedyna taka omega
na świecie podana w formie micelarnej przez co wchłanialność jest na poziomie 96%,
całkowity czas od zażycia do wchłonięcia wynosi od 4-7minut, przez co nie zalega i nie
niszczy wątroby oraz nie złoguje się w stawach. Ma przyjemny zapach i smak-bez
posmaku ryby, czy odbijania się. Najwyższa jakość produktu i bezpieczeństwo dzięki
kontroli czystości składników wg GMP (certyfikat ten posiadają wszystkie produkty tej
firmy-ewenement w suplementacji)
Kwasy omega + vit. E = lepsze ukrwienie naczyń mięśnia sercowego, redukują
częstotliwość bólów serca, zapobiegają – skutecznie zawałom – dzięki formie micelarnej,
polepszają przepływ krwi -“czyszczą “naczynia krwionośne,1 – a porcja “uruchamia”
300tyś. komórek w naszym mózgu – zwana jest dzięki temu dopalaczem na inteligencję,
zwiększa objętość płuc, polepsza zaopatrzenie w tlen, chroni przed przedwczesnymi
porodami.
Omega Fitline podnosi znacząco odporność, ale najważniejsze jest to, że jest skuteczna
przy zwalczaniu objawów ADHD, ze względu na to, że uszczelniając naczynia
krwionośne poprawia przepływ krwi, a przez to wędrówkę tlenu do komórek mózgowych.
Na dodatek wzmacnia system nerwowy – jest odbudowywana struktura nerwów, dlatego
rownież działa jak “dopalacz” ponieważ naprawione połączenia nerwowe zwiększają
wydajność uczenia się.
Najzdrowszy rodzaj tłuszczu Wielonienasycone kwasy tłuszczowe typu Omega 3
to odkrycie ostatnich lat. Okazało się, że jest to najzdrowszy rodzaj tłuszczu, który
jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania praktycznie całego organizmu.
Tłuszcz typu OMEGA3 jest ważnym składnikiem m.in. błon komórkowych, mózgu,
układu nerwowego, naczyń krwionośnych.
Praktycznie każdy człowiek Zachodu ma ogromne niedobory kwasów tłuszczowych
Omega -3, ponieważ występują one w tych potrawach, których jemy bardzo mało – m.in.
rybach i owocach morza oraz soi (NIE modyfikowanej genetycznie).
Niektóre korzyści zestosowania FitLine Omegi 3

•

Jest zdrowa dla serca,krwi i naczyń krwionośnych

•

Pomaga oczyścić układ krwionośny ze złogów

•

Jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i układu
nerwowego

• Działa profilaktycznie i wspomagająco na wiele procesów życiowych
Dlaczego powinniśmy uzupełniać OMEGA 3?

Najnowsze badania dowiodły,że ten szczególny rodzaj tłuszczu ma zasadnicze
znaczenie dla komórek – jego brak powoduje poważne zaburzenia w ich
funkcjonowaniu.Lecznicze właściwości oleju rybiego mają tak szeroki zakres, że
mogłoby się to wydawać niedorzeczne, gdyby nie miało to podstaw naukowych.
Spożywanie kwasów tłuszczowych OMEGA 3 jest szczególnie ważne:
•

Dla kobiet w ciąży – w fazie tworzenia się u dziecka mózgu i układu nerwowego

•

Dla małych dzieci – gwarantuje dobry rozwój mózgu,układu nerwowego,
przyczynia się do lepszej nauki, pamięci itd

• W celach profilaktycznych
Nowe badania świadcząo tym, że kwasy tłuszczowe OMEGA-3 zapobiegają wystąpieniu
raka sutka oraz mogą być stosowane jako lek na tę chorobę. W badaniach
laboratoryjnych udowodniono, że kwasy tłuszczowe OMEGA-3 otrzymane z oleju
lnianego lub z tłustych ryb, takich jak łosoś, morska odmiana okonia i makrela, hamują
rozwój komórek rakowych.

Wykazano, że u kobiet z rakiem sutka stosunek zawartości tłuszczów “szkodliwych” –
związków OMEGA-6, do tłuszczów”dobrych” – OMEGA-3, był 2 – 5 razy wyższy .
Dieta kobiet mieszkających w Azji, które znacznie rzadziej chorują na raka sutka niż
kobiety w krajach zachodnich, jest o wiele bogatsza w produkty zawierające duże ilości
kwasów tłuszczowych OMEGA-3 (ryby, owoce morza, soja niemodyfikowana
genetycznie).
W gruczole piersiowym Amerykanek, które spożywają duże ilości tłuszczów
zawierających szkodliwe związki OMEGA-6, występują one w znacznie większych
ilościach niż OMEGA-3. U kobiet z Azji, jest odwrotnie, dominują związki OMEGA-3.
INFORMACJA FACHOWA O PRODUKCIE
Patent – technologa nanosolve NTC*
Firma PM International posługuje się opatentowaną technologią, tzw. nanomicelizacja
cząsteczek tłuszczów, czyli rozdrobnienie cząstek substancji tłuszczowych do poziomu
porównywalnego z cząsteczkami tlenu.
Dzięki nanomicelizacji substancje tłuszczowe zawarte w preparatach FitLine
rozpuszczają sie w wodzie, co powoduje, że ich przyswajalność wielokrotnie.
Nanomicelizacja gwarantuje przyswajalność witaminA, D, E, K, beta karotenu, koenzymu
Q10, kwasu tłuszczowego Omega3 i flawonoidów na poziomie bliskim 100%. Te same
substancje wzwyłej postaci przyswajają się maksymalnie w 25%.
TEST – jak działa nanomicelizacja???

Weź kapsułkę dowolnej dostępnej na rynku OMEGI 3. Zrób za pomocą szpilki otwór i
wyciśnij zawartość do szklanki z wodą. Do drugiej szklanki z wodą wpuść kroplę FitLine
OMEGI 3+E.
“Zwykła” Omega 3 utworzy plamę tłuszczu,będzie pływać jak oko w rosole. FitLine
OMEGA 3+E po kilku sekundach rozpuści się w wodzie, która zmętnieje. Jesteś
świadkiem niewiarygodnego zjawiska – oto tłuszcz rozpuścił się w wodzie.
Jeżeli wiesz, że mechanizm przyswajania związków odżywczych w organizmie jest
“oparty na wodzie”, niemuszę tłumaczyć, że to właśnie ta OMEGA-3, która rozpuściła
sięw wodzie będzie działała nieporównywalnie skuteczniej, bo przyswoi się prawie w
100% do organizmu.
Patent – NGP (nutrientgroup products)
Pewne składniki odżywcze działają lepiej,jeżeli są podane razem, niż gdy są
przyjmowane osobno.Katalizatorem dla reakcji z OMEGĄ – 3 jest witamina E – te
substancje podane razem działają lepiej niż osobno. Dlatego preparat FitLine Omega 3 +
E to mieszanka obydwu substancji.
Najlepszy stosunek ceny do jakości
W każdej aptece możesz kupić kapsułki Omega – 3, w cenie kilkudziesięciu złotych za
opakowanie. Omega – 3 zawarta w kapsułkach jest przyswajalna maksymalnie w 25%,
podobnie jak każdy tłuszcz, a i to przy założeniu, że mamy zdrowe jelita i całkowicie
sprawną przemianę materii.
FitLine OMEGA 3+E jest przyswajalna niemal w 100%.
Skład
•

Kwas tłuszczowy Omega-3

•

Witamina E

• Aromat naturalny
Stosowanie
Dawka profilaktyczna – 1/3 łyżeczki 1 raz dziennie, pół godziny przed posiłkiem lub 2
godziny po posiłku.
Przy większych niedoborach – 1/3 łyżeczki 2 razy dziennie, pół godziny przed posiłkiem
lub dwie godziny po posiłku.
Jedno opakowanie wystarcza na około 1 miesiąc stosowania profilaktycznego.

SKŁAD PRODUKTU

FITLINE KOENZYM Q10
Koenzym Q10, zwany też witaminą młodości, od wielu lat
jest powszechnie zalecany osobom mającym kłopoty z
sercem i krążeniem. Zalecają go dobrzy lekarze oraz
terapeuci z zakresu medycyny naturalnej. Od lat też jest
składnikiem wielu preparatów odmładzających, także
kosmetyków.
W 1974 r. w Japonii rozpoczęto badania kliniczne na
dużych grupach chorych, przede wszystkim na choroby
układu krążenia. Celem ich była ocena skutków suplementacji koenzymu Q10 u
badanych chorych. W 1992r. sprzedaż preparatów z Q10 w Japonii osiągnęła taki
poziom, że stał się on jednym z 10 najczęściej stosowanych związków biochemicznych
w tym kraju.
FitLine Emusol Q10 to jedyny na świecie preparat z koenzymem Q10 przyswajalnym
prawie w 100%
Dlatego, w zestawieniu z innymi produktami zawierającymi Q10, FitLine Emusol Q10
daje kilkukrotnie lepsze i szybsze efekty
Lista korzyści jakie daje jego regularne stosowanie jest bardzo długa, podobnie jak
zakres skutecznych zastosowań, gdzie zażywanie preparatu daje pozytywne efekty.
Wybrane korzyści jakie daje stosowanie Q10
•

Mocne i zdrowe serce

•

Lepsze krążenie krwi

•

Normalizuje jej ciśnienie

•

Wspomaga układ odpornościowy

•

Opóźnia procesy starzenia

•

łagodzi dolegliwości alergii, astmy i chorób układu oddechowego

wspomaga terapie w choroby wrzodowej i wielu innych chorobach przewlekłych
Regularne stosowanie koenzymu Q10 jest od wielu lat zalecane przez dobrych lekarzy
osobom starszym oraz mającym kłopoty z sercem, krążeniem, wątrobą, brakiem sił
witalnych i w wielu innych przypadkach.
•

Dlaczego warto wybrać FitLine Emusol Q10 jako sposób na suplementację koenzymu
Q10?
Prawie 100% przyswajalność w porównaniu ze zwykłą wchłanialnością na poziomie 15 –
25%
Koenzym Q10 jest substancją tłuszczową. Jako taka przyswaja się stosunkowo słabo.
Zdrowy człowiek, nie mający zaburzeń trawienia i przemiany materii przyswaja 20-25%
spożytej ilości.

Dzięki tzw. nanomicelizacji (opatentowana technologia stosowana przez PM
International), FitLine Emusol Q10 rozpuszcza się w wodzie, dzięki czemu wchłania się
prawie w 100%. Daje zatem proporcjonalnie lepsze i szybsze pozytywne efekty.
Odczuwalne i mierzalne efekty
Większość osób, które wcześniej używały preparatów z koenzymem Q10 innych
producentów, po kilkutygodniowym stosowaniu FitLine Emusol Q10 mówi, iż ich
samopoczucie się odczuwalnie zmieniło. Odczucia bywają różne, zależnie od
dolegliwości. Przypływ energii, odporność na zmęczenie, łatwiejsze oddychanie – to
najczęstsze początkowe odczucia.
Skład produktu
Zawartość w dziennej porcji 1 ml
•

koenzym Q 10 – 30 mg

witamina E – 36 mg
Stosowanie preparatu
•

Jedna dawka to pół pipety (0,5 ml). Stosowanie:
Leczniczo – jedna dawka 2 razy dziennie.
Profilaktycznie: jedna dawna jeden raz dziennie.
Płyn z pipety wpuścić pod język. Po chwili można popić. Najlepiej przyswaja się na
czczo, pomiędzy posiłkami.
Opakowanie zawiera 30 ml
•

1 miesiąc stosowania leczniczego

•

2 miesiące stosowania profilaktycznego

SKŁAD PRODUKTU

FITLINE ACTIVIZE
ACTIVIZE jest preparatem o charakterze aktywizującym.
Jako typowa formuła przedwysiłkowa jest idealny na
rozpoczęcie dnia. Podstawą składu jest kompleks witamin
z grupy B podtrzymujących sprawność układu nerwowego
oraz witaminę C należącą do grupy antyoksydantów.
Preparat wzbogacono w kofeinę pozyskiwaną z guarany.
Kofeina pozyskiwana z guarany uwalnia się powoli i
długotrwale (dzięki temu nie powoduje tzw. porannego

„kopa” – nagłej aktywności organizmu,a później jego gwałtownego spadku).
Pomaga przeciwdziałać stresowi: Stres, pośpiech, picie kawy, palenie papierosów,
przeciążenie organizmu, wyczerpująca praca, brak tlenu, brak ruchu – wszystko to
prowadzi do niszczenia składników odżywczych odpowiadających za nasz metabolizm,
wytwarzanie energii, sprawność i samopoczucie. Activize dostarcza do organizmu te
składniki, których najszybciej zaczyna brakować, które stosunkowo trudno pozyskać ze
zwykłym pożywieniem, i których organizm NIE magazynuje, nie można “najeść się” ich
na zapas, tak jak nie można na zapas “na oddychać” się świeżym powietrzem.
Łatwiejsza pobudka każdego ranka: Przypływ energii, dotlenienie, rześkość, przyjemne
mrowienie w ciele, wypieki na twarzy – jak po półgodzinnym joggingu w lesie o poranku.
Czuje się to już kilka minut po wypiciu, i stan ten utrzymuje się nawet przez kilkanaście
godzin.Większa wydajność fizyczna i psychiczna:
Activize zawiera kompleks witamin B, witaminę C, a więc wszystkie Witaminy
rozpuszczalne w wodzie. Witaminy te odpowiadają za zdolność do koncentracji,
wspomagają metabolizm, spalanie tłuszczów i węglowodanów. Co więcej, witaminy B są
potrzebne dla prawidłowego działania układu nerwowego.
Activize sprawia, że WIĘCEJ TLENU jest doprowadzane do poziomu komórkowego,
przez co przyczynia się do większej wydolności komórek. Niezależnie od rodzaju
obciążeń psychicznych i fizycznych, Twoja wydolność będzie odczuwalnie lepsza.
Zauważysz to zarówno w czasie aktywności fizycznej jak w codziennym życiu i pracy.
Lepsze wyniki w sporcie: Naukowo udowodniono, że w wyniki picia Activize absorpcja
tlenu poprawia się średnio o około 10%.
W grupie badanych sportowców i amatorów, gdzie mierzono prędkość jazdy na rowerze
treningowym wzrosła ona o ok. 28% u osób pijących Activize.Więcej energii Dzięki
innowacyjnej kombinacji substancji aktywnych w Activize, ciało ma nie tylko więcej tlenu,
ale też innych składników ważnych dla wytwarzania energii.
Komfort stosowania
Preparat jest w formie proszku przeznaczonego do rozpuszczenia w wodzie. W efekcie
otrzymujemy smaczny napój o naturalnym owocowym smaku, który wypijesz z
przyjemnością. To znacznie lepsze niż tabletki!
Skład produktu:
glukoza, ekstrakt z guarany, kwas cytrynowy, niacyna, witamina B6, witamina B2,
witamina B1, kwas foliowy, kwas pantotenowy, biotyna, ekstrakt z buraków, witamina
B12, ekstrakt z alg morskich.
Activize jest doskonałym środkiem na likwidacje tzw.’kaca’ zmienia i wyrzuca składniki
przemiany alkoholu,dzięki temu organizm szybciej jest mobilny.
Produkty Firmy PM International oficjalnie w lutym 2011 roku zostały zaaprobowane
przez PZN i po podpisaniu stosownej umowy wszyscy zawodnicy są suplementowani
tymi produktami.

SKŁAD PRODUKTU

FITLINE RESTORATE
Pijąc FitLine Restorate zapewniasz całemu organizmowi
pełen dostęp do potrzebnych mu minerałów i pierwiastków
śladowych. Niektóre pozytywne efekty picia FitLine
Restorate poczujesz i zauważysz już po kilku dniach (te,
które dotyczą m.in. układu nerwowego). Na inne będziesz
musiał nieco poczekać, ponieważ regeneracja wymaga
więcej czasu (paznokcie, włosy, kości etc.).
Zdrowe i mocne włosy, paznokcie, skóra:
Niedobory minerałów i pierwiastków śladowych widać najbardziej po stanie włosów,
paznokci i skóry. Można powiedzieć, że FitLine Restorate, oprócz działania
wewnętrznego jest najlepszym “balsamem” do skóry, włosów i paznokci.
Mocne kości:
Pijąc FitLine Restorate dostarczasz łatwo przyswajalnych minerałów i zabezpieczasz
kości przez osteoporozą oraz utrzymujesz ich dobry stan do późnej starości.
Mocne nerwy, jasny umysł, zdrowy sen:
Zabezpieczając organizmowi odpowiednią dawkę minerałów zapewniasz swojemu
układowi nerwowemu warunki do prawidłowego funkcjonowania. W takim stanie myślisz
jaśniej, łatwiej znosisz sytuacje stresowe, zabezpieczasz się przed chorobami układu
nerwowego. Lepiej regenerujesz się w czasie snu, lepiej się wysypiasz.
Odczuwalna i widoczna regeneracja organizmu:
Kiedy masz potrzebę odbudowy nadszarpniętego samopoczucia i zdrowia (po zimie, po
przebytej chorobie, w trakcie chorób przewlekłych) FitLine Restorate wspaniale
wspomaga regenerację organizmu.
Dla sportowców i ludzi aktywnych fizycznie – szybsza odnowa po wysiłku oraz
większa odporność na urazy:
Po wysiłku fizycznym, treningach i zawodach sportowych, kiedy zalecane jest szybkie
uzupełnienie zużytych w trakcie wysiłku minerałów, picie FitLine Restorate nadaje się do
tego wyśmienicie. Produkt ten jest używany przez wielu wyczynowych sportowców na
całym świecie.
Lepsze samopoczucie:
Większość konsumentów czuje efekty picia FitLine Restorate bardzo szybko, nawet po
kilku dniach. Lepszy sen, ustępujące skurcze, lepsze samopoczucie ogólne – to bardzo
szybkie rezultaty zgłaszane przez bardzo wielu konsumentów
DZIECI I MŁODZIEŻ
Uzupełnia minerały niezbędne w okresie szybkiego wzrostu, intensywnego
treningu.Młodzież intensywnie rosnąc i ucząc się potrzebuje nie tylko białka i
węglowodanów,ale także minerałów niezbędnych do budowy kości, zębów i regeneracji
organizmupo wysiłku.
KOŚCI I MIĘŚNIE
Z awiera dobrze przyswajany wapń, który wraz z magnezem jest niezbędny do
prawidłowejbudowy kości. Minerały i wapń potrafią odmłodzić i zapobiec niejednemu
złamaniukości, które z wiekiem stają się bardziej podatne na osteoporozę.

NERWY I ODPORNOŚĆ
Z mniejsza podrażnienie i podenerwowanie, działa antystresowo, usprawnia
pamięć.Dostarcza organizmowi mikro-pierwiastki niezbędne do prawidłowego
funkcjonowaniasystemu nerwowego.
PROSTATA
Przywraca prawidłowe funkcjonowanie gruczołu krokowego, który zawiera okołodziesięć
razy więcej cynku niż jakikolwiek inny narząd.
PŁODNOŚĆI KONDYCJA SEKSUALNA
Wzmacnia naszą kondycję seksualną i popęd płciowy. Kobiety w ciąży
potrzebująszczególnie wapnia, magnezu i cynku, w wyniku dużego zapotrzebowania
płodu wte pierwiastki. U mężczyzn cynk i selen mają istotne znaczenie dla
czynnościpłciowych.
WAPŃ
Kształtuje kościec i zęby, utrzymuje prawidłową pracę serca. Łagodzi bezsenność,bierze
udział w metabolizmie żelaza, uczestniczy w przekazywaniu impulsów wobrębie układu
nerwowego.
MAGNEZ
Odgrywa ważną rolę w procesach energetycznych zachodzących w trakcie
spalaniacukru. Jako naturalny składnik przeciwstresowy jest niezbędny do
prawidłowejczynności nerwów i mięśni. W połączeniu z wapniem może spełniać rolę
naturalnegośrodka uspokajającego. Zapobiega odkładaniu się wapnia w postaci złogów
(“kamieni”)w układzie moczowym i pęcherzyku żółciowym.
CYNK
Działa jak policjant w ruchu drogowym: kieruje i czuwa. Regeneruje organizm ludzi
szczególnie przepracowanych i przemęczonych. Przywraca uczucie smaku,przyśpiesza
gojenie się ran zewnętrznych i wewnętrznych, jest pomocny w
bezpłodności,przeciwdziała impotencji i schorzeniom prostaty. Układ odpornościowy nie
może funkcjonować na wysokich obrotach jeżeli nie ma dość cynku.
MIEDŹ
Podwyższa energię witalną organizmu przez zapewnienie efektywnego wchłaniania
żelaza. Jej braki powodować mogą niedokrwistość, obrzęki, wady kręgosłupa, możliwość
reumatoidalnego zapalenia stawów.
MANGAN
Niezbędny do utrzymania prawidłowej struktury kości, konieczny do prawidłowego
trawienia i wchłaniania składników. Pomaga zwalczyć zmęczenie, poprawia
pamięć,zapobiega osteoporozie.
CHROM
Bierze udział w transporcie białka, wpływa na proces wzrostu, zapobiega spadkow
ciśnienia tętniczego, jest czynnikiem przeciwdziałającym cukrzycy i miażdżycy.
SELEN
Bardzo ważny w walce z wolnymi rodnikami, pomaga w utrzymaniu młodzieńczej
elastyczności tkanek, jest silnym środkiem antywirusowym i przeciw nowotworowym.
Brak selenu powoduje niemoc płciową.
Składniki rozpuszczalne w wodzie nie są w organizmie gromadzone. Przyjęte, w jednej
duże jporcji, wchłaniane są do krwiobiegu i następnie wydalane z moczem w ciągu
dwóch do trzech godzin. Przyjęcie kilku mniejszych porcji, zamiast jednej dużej,
zmniejsza straty i stabilizuje ich poziom we krwi. Produkt zawiera minerały i witaminyo
przedłużonym działaniu, zapewnia wysoką skuteczność i najmniejsze straty wydalnicze.
ŻELAZO
Jest składnikiem mineralnym tak cennym jak złoto. Spełnia bardzo ważną funkcję w
organizmie, jest składnikiem hemoglobiny,która transportuje tlen. Ponadto jest niezbędne
do prawidłowego wzrostu i rozwoju oraz regeneracji tkanek. Żelazo stymuluje również

odporność, wspomaga walkę z wolnymi rodnikami i redukuje uczucie zmęczenia.
Niedobór żelaza jest najczęściej spowodowany niewłaściwą dietą, zawierającą zbyt małą
ilość tego minerału. Żelazo jest niezbędne dla kobiet w ciąży, gdyż warunkuje
prawidłowy rozwój płodu oraz przeciwdziała anemii.
WIT.D3
Spośród 30 tys. naszych genów witamina D ma wpływ aż na 2000! Bierze udział w 200
różnych reakcjach chemicznych w organizmie. Znalezionoją prawie w każdym typie
komórek ludzkiego ciała i w każdej ludzkiej tkance.W odpowiednim stężeniu sprawia, że
kości są mocne, a zęby zdrowe.
Właściwe poziom tej witaminy to również sprawne funkcjonujący układ krążenia,
szczupła sylwetka, a także mniejsze ryzyko rozwoju raka.
SKŁAD PRODUKTU

FITLINE PROSHAPE AMINO
Pro Shape AMINO zawiera 8 podstawowych aminokwasów
egzogennych, tych których nasz organizm sam nie wytwarza, tylko musi
je otrzymać z pożywienia!!!
Musimy wiedzieć, że brak jednego aminokwasu w naszym organizmie
prowadzi do rozpadu łańcucha DNA, a to prowadzi do rozwoju chorób.
Bez wszystkich aminokwasów w organizmie, nie podejmie on walki z nadwagą
Aminokwasy to absolutna podstawa równowagi w organizmie – do prawidłowego
funkcjonowania organizmu potrzebujemy 24 aminokwasów – niedobór 1 !!! prowadzi do
pogorszenia stanu zdrowia!
PRO SHAPE AMINO daje nam 8 podstawowych aminokwasów = daje nam gwarancje,
że w organizmie rozgałęzią się na 24 nam potrzebne i nasz łańcuch aminokwasowy
zostaje w 100 % odbudowany i następuje restart komórki.
Amino – opracowano w technologii NTC dzieki które jako jedyne na świecie są one w
ciągu 5-7 min po spożyciu w 100% dostarczone do każdej komórki.
Produkt bogaty w ważne aminokwasy niezbędne do życia ( L-lzoleucyna, L-Leucyna, LLizyna, L-Metionina, L-Fenyloalanina, L-Treonina, L-Tryptofan, L-Walina)
Aminokwasy odgrywają kluczową rolę we wzroście i utrzymaniu masy mięśniowej.
Zawierają ułatwiające resorpcję ajurwedyjskie aromaty ziołowe. Chroni białka mięśni
przed rozpadem w trakcie wysiłku. Działa wspomagająco w celu zwiększenia masy
mięśniowej, przy jednoczesnej redukcji tkanki tłuszczowej.
Co to są aminokwasy BCAA?

Są to trzy niezbędne aminokwasy o tzw.rozgałęzionych łańcuchach: walina, leucyna i
izoleucyna. W pożywieniu, występują przedewszystkim w produktach żywnościowych
obfitujących w białko.
Jakie zastosowanie mogą mieć w sporcie?
Aminokwasy rozgałęzione skutecznie zapobiegają zmęczeniu ośrodkowego układu
nerwowego podczas długotrwałej pracy mięśni a także odgrywają istotne znaczenie w
procesach energetycznych oraz chronią włókna mięśniowe przed niekorzystnym
procesem katabolizmu ( rozpadu). Uważa się, że BCAA stanowią 1\4 składu
aminokwasowego białek mięśni. Aminokwasy rozgałęzione to jeden z najważniejszych
suplementów wspomagających wysiłek sportowy o charakterze wytrzymałościowym.
W jaki sposób BCAA oddalają zmęczenie psychiczne?
W czasie intensywnej pracy mięśniowej, wraz ze spadkiem poziomu glikogenu
mięśniowego obniża się stężenie BCAA w osoczu krwi. Zmniejszony poziom
aminokwasów rozgałęzionych w krwiobiegu powoduje zwiększenie ilości wolnego
tryptofanu (inny aminokwas) co prowadzi do wzrostu stężenia serotoniny w mózguneuroprzekaźnika wywołującego senność i zmęczenie. Dawkowanie BCAA przed
wysiłkiem powoduje zmniejszenie dostępu tryptofanu do komórek mózgowych, w efekcie
czego oddalenie jest zmęczenie na poziomie centralnego układu nerwowego.
Czy BCAA mogą wydłużać pracę mięśniową?
Bezsprzecznie i to nie tylko na zasadzie zwiększania odporności psychicznej, ale także
usprawniania przemian energetycznych. Gdy na skutek długotrwałej pracy mięśniowej
poziom glikogenu w mięśniach obniża się, BCAA są intensywnie utleniane i stanowią
podstawowe źródło energii.
NIEZBĘDNE AMINOKWASY
IZOLEUCYNA:
Ważna w regulacji poziomu cukru i produkcji energii oraz przy budowie hemoglobiny.
Aminokwas ten jest transformowany (metabolizowany) i przetwarzany w tkankę
mięśniową. Jego brak powoduje objawy podobne do hipoglikemii lub niskiego poziomu
cukru we krwi.
LEUCYNA
Niezbędny aminokwas, który znajduje się w bialkach zwierzęcych i roślinnych. Ważny
dla kontroli poziomu cukru we krwi.
LIZYNA
Ważna przy budowie białek, głównie w mięśniach i w kościach, istotna dla rozwoju
dzieci. Pomaga wchłaniać wapń, uzyskiwać większą koncentrację umysłową. Pomaga w
wytwarzaniu hormonów, przeciwciał, enzymów i budowie kolagenu. Jej brak powoduje
zmęczenie, rozdrażnienie, anemie i wypadanie włosów.
METIONINA
Usuwa trujące resztki z wątroby i wspomaga tworzenie tkanki wątroby oraz nerek,
bardzo ważna w leczeniu choroby reumatycznej i toksemii, czyli obecności toksyn we
krwi pojawiającej się w czasie ciąży. Wspomaga układ trawienny, wzmacnia osłabione
mięśnie, łamliwe włosy i jest bardzo pomocna w osteoporozie.

FENYLOALANINA
Skuteczna pomoc przy depresji, otyłości i utracie pamięci. Jest ważnym składnikiem w
produkcji kolagenu, głównego włóknistego białka ustroju. Dzięki jej działaniu w
centralnym układzie nerwowym zmniejsza ból towarzyszący migrenom, menstruacji i
zapaleniom stawów.
TRYPTOFAN
Pomaga kontrolować nadaktywność u dzieci, łagodzi stres, dobry dla serca. Pomaga w
kontroli wagi i umożliwia wzrost hormonów potzebnych do produkcji witaminy B6 i
niacyny. Aminokwas ten jest używany przez mózg do produkcji serotoniny i
melatoniny,neuroprzekaźników potrzebnych do przenoszenia impulsów nerwowych z
jednej komórki do drugiej. Brak serotoniny i melatoniny powoduje depresję, bezsenność i
inne zaburzenia umysłowe.
TREONINA
Znajduję się w sercu, centralnym układzie nerwowym i mięśniach. Bardzo ważna w
budowie kolagenu i elastyny, wspomaga wątrobę i utrzymanie równowagi białkowej w
organizmie.
WALINA
Ma działanie pobudzające. Utrzumuje metabolizm mięśni, regeneruje tkanki i przyczynia
się do równowagi azotowej. Walina powinna być łączona z leucyną i izoleucyną.
Można ich szukać w różnych i wielorakich preparatach na rynku, tyle tylko że podane w
mało przyswajalnej formie, bowiem tylko PM International opracowała i opatentowała
unikatową technologię NTC* ,dzięki której substancje zawarte w jej produktach są
natychmiastowo i skutecznie bo w 97%-100% dostarczone do każdej komórki.
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FITLINE JOGURT
Bakterie probiotyczne dbają o zdrowie układu trawiennego,
a prebiotyki stymulują wzrost dobrych bakterii jelitowych.
▪

duża zawartość probiotycznych żywych kultur bakterii

▪

wspiera układ trawienny

▪

dla zdrowia flory jelitowej

▪

wzmacnia naturalną odporność organizmu

▪

zawiera ajurwedyjskie ekstrakty ziołowe ułatwiające resorpcję

▪

naturalny, bez sztucznych barwników i substancji zapachowych

▪

numer patentu: EP 151653

▪

(zawiera 12 różnych kultur bakterii, niskokaloryczny, praktycznie beztłuszczowy,
bez konserwantów i środków żelujących)

▪

– skuteczny sposób na oczyszczenie organizmu i walkę z nadwagą oraz
stymulację jelita do samodzielnej pracy

Profilaktyka – zapobieganie zaparciom i regulacja pracy jelita grubego
Jogurt probiotyczny All-in-1000 – to opatentowane szczepy kultur bakterii
wspomagających zdrowie.
Mikroorganizmy probiotyczne składają się z bardzo dokładnie ustalonej, jedynej w swoim
rodzaju mieszanki różnych szczepów.
Do prawidłowego funkcjonowania ok.8m.jelit bardzo ważne są micele w postaci
probiotyków i prebiotyków, dzięki którym jelito wchlania prawidłowe ilości składników
odżywczych.
80% systemu odpornościowego znajduje się w jelicie. Brak odpowiednich bakterii
wytępionych lekami sterydowymi, antybiotykami, tabletkami p/bólowymi, aspirynamipowoduje; alergie, grzybice, osłabia system obronny organizmu.
All-in-1000 – to świeże szczepy 4 rodzajów bakterii, inulina, wysokowartościowe białko
serwatkowe, łatwo przyswajalny magnez i wapno, niacyna(vit.B3 )oraz substancje
ayurwedyjskie.Jedyny taki produkt-chroniony patentem ,bardzo łatwy do domowej
produkcji. Brak jakichkolwiek konserwantów.
Spożywany przez naszych sportowców: J.Kowalczyk, A.Małysz. Opakowanie starcza na
1 m-c dla 4-osobowej rodziny, bardzo wydajny. Zaleca się jednorazowo zakupić
oryginalna jogurtownicę(85zł) Jogurt Probiotyczny ALL-IN-1000? Probiotic?
„Probiotyczny” – nowy szlagier ?
Gdy mówi się dziś o jogurcie czy innej potrawie na bazie kwaśnego mleka, nie powinno
zabraknąć pojęcia „probiotyczny”.
Ale co właściwie znaczy to słowo?
Probiotica („probiotyczny” = „dla życia”) są mieszankami spożywczymi z żywymi
mikroorganizmami, które tak wpływają na stosunek wspomagających zdrowie do
szkodliwych mikroorganizmów przewodu pokarmowego, że powstają z tego pozytywne
efekty dla całego organizmu. Probiotica odbudowują wspomagającą zdrowie florę
bakteryjną jelit i wzmagają jej rozwój.
Które bakterie działają probiotycznie i dlaczego
Wśród wielu mikroorganizmów są pewni przedstawiciele trzech grup bakterii,
wspomagających zdrowie:
Laktopałeczki
Bifidobakterie
Paciorkowce
Te trzy szczepy są najlepiej zbadanymi mikroorganizmami w związku z działaniem
wspomagającym zdrowie. Laktopaleczki hamują wzrost bakterii chorobotwórczych w ten
sposób, że tworzą z kwasami mlekowymi kwaśne i bakteriobójcze środowisko.
Lactobacillus bulgaricus i streptococcus thermophilus korzystnie wzajemnie wpływają na
swój wzrost i dzięki temu dodatkowo wzmagają te pozytywne efekty.
Jakie działanie wspierające zdrowie mają probiotica?
Mikroorganizmom probiotycznym przypisuje się dziś dużo cech wspomagających
zdrowia
Poprawa przyswajania laktozy
Hamowanie rozwoju bakterii chorobotwórczych
Hamowanie substancji wspierających komórki rakowe

PROBIOTICA
Stymulacja układu odpornościowego
Normalizacja i stabilizacja flory bakteryjnej jelit
Poprawa trawienia i wydalania
Zalety produktu, które mogą wyjść na dobre Waszemu zdrowiu!
•

Wzrost bakterii chorobotwórczych jest znacznie hamowany. Bakterie
probiotyczne wytwarzają w jelitach „złe warunki środowiskowe” dla bakterii
chorobotwórczych tak, że te ostatnie nie mogą rosnąć.

•

Bakterie chorobotwórcze produkują enzymy, które tworząc komórki rakotwórcze
mogą spowodować raka. Badania wykazały, że probiotica znacznie ograniczają
aktywność enzymotwórczą.

•

Znamiennie zwiększają się obronne mechanizmy odpornościowe.

•

Znacznie zmniejsza się lub zanika zupełnie ryzyko zachorowania na biegunkę.

•

Łagodzone są lub w ogóle nie występują symptomy często występującej grzybicy
wywołanej przez grzyb Candida albicans.

•

Po lub podczas podawania antybiotyku przyspiesza się odbudowa zdrowej flory
bakteryjnej jelit.

•

Dzięki probioticom redukuje się usadawianie się na błonie śluzowej żołądka
Helicobacter pylori, które uważa się za odpowiedzialne za powstawanie wrzodów
żołądka i raka żołądka.

•

Na nietolerancję laktozy (cukru mlekowego) cierpi ok. 30 % społeczeństwa
Europy. Prowadzi ona do biegunek. Osoby nie tolerujące laktozy muszą unikać
mleka i produktów mlecznych (naszych najważniejszych dostawców wapnia!).
Probiotica znacznie poprawiają tolerancję laktozy.

Kolejne zalety jogurtu probiotycznego All in 1000:

•

Lepsza aktywność enzymów: laktaza, maltaza, sacharaza

•

Większy poziom przeciwciał i magrofagów

•

Lepsza przyswajalność wapnia,

•

Lepsza synteza witamin z gr. B

•

Mniej toksyn przemiany materii

•

Wytwarzanie substancji o działaniu antybiotycznym

•

Mniejszy poziom trójglicerydów i cholesterolu ( LDL )

•

Osłabiają działanie substancji rakotwórczych / odpowiednia ilość probiotyków to
o 40% mniejsze ryzyko raka jelita

•

Większa odporność na stres ( witaminy z gr. B ) i alergie

•

Niszczą zła florę bakteryjną, która może być przyczyną takich dolegliwości jak:

– wrzody na żołądku i stany zapalne jelit ( helicobacter )
– biegunki polekowe
– zapalenie jelit
– zapalenie okrężnicy
– syndrom jelita drażliwego
– rak okrężnicy
– nietolerancja laktozy
– choroby serca
– zapalenie układu moczowego
– zapalenie pochwy
– kolki u niemowląt
– próchnica
– zapalenie stawów
Ochrona błony śluzowej gdzie wytwarzana jest IgA ( immunoglobulina A –
kluczowa antyseptyczna warstwa ochronna )
– poprzez łożysko trafia do płodu
– z mlekiem matki karmiącej trafia do organizmu niemowlęcia
– poprzez krew trafia do wszystkich błon śluzowych i komórek
•

Łagodzone są lub w ogóle nie występują symptomy często występującej grzybicy
wywołanej przez grzyb Candida albicans
Profilaktyka jest lepsza niz terapia !!!!
Podstawową przesłanką dla „działania profilaktycznego” lub dla sukcesu „kuracji” za
pomocą probioticów jest to, by wystarczająco duża ilość żywych mikroorganizmów –
możliwie pochodzących z różnych szczepów – dotarła nieuszkodzona przez kwaśny
żołądek i jelito cienkie do jelita grubego. Prebioticum Inulina działa w kwaśnych
pasażach żołądka na probiotica dokładnie tak jak płaszcz ochronny.
•

Tam mikroorganizmy probiotyczne przylepiają się do komórek błony śluzowej jelit. Im
lepiej uda im się tam zamocować, tym dłużej pozostają w jelicie i mogą optymalnie
rozwinąć swoje cechy wspomagające zdrowie.
Celem jest, by zasiedliła się tak duża jak to tylko jest możliwe liczba mikroorganizmów
probiotycznych, ażeby nie zostało miejsca dla bakterii chorobotwórczych.
Zgodnie z mottem: jeżeli wszystkie miejsca dokowania będą już zajęte pozytywnie, to dla
negatywnych bakterii nie zostanie wolnego miejsca i zostaną wydalone z jelita.
„Dokowanie” może zostać ułatwione bakteriom probiotycznym, jeżeli w jogurcie
zastosowano tzw. „Prebiotica”. Prebiotica są określonymi, nie dającymi się strawić
składnikami balastowymi, których normalnie nie ma w naturalnym jogurcie.
Muszą zatem być przyjmowane dodatkowo z pożywieniem lub być dodawane do jogurtu.
Dlatego „ALL-IN-1000?-Probiotic” zawiera dodatkowo Prebiotic Inulinę!
W każdym litrze (1000ml) – stąd też chroniona nazwa „ALL-IN-1000? – znajdują się
wszystkie konieczne składniki zawartości, żeby można było rozwinąć całą paletę
pozytywnych cech. Mikroorganizmy probiotyczne składają się z bardzo dokładnie
ustalonej, jedynej w swoim rodzaju mieszanki różnych szczepów:

Lactobacillus acidophilus La-5, Bifidobakterie Bb-12, Streptococcus thermophilus,
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.
Kombinacja właściwości zdrowotnych wszystkich zastosowanych szczepów daje
optymalną profilaktykę zdrowotną. Jak już wspomniano, „dokowanie” mikroorganizmów
w jelitach jest ułatwione przez wprowadzenie sprzyjających polifructosanów (Inulina).
Szczególnie wiele zalet wykazuje się w świeżej mieszance ALL-IN-1000?-Probiotic.
Mikroorganizmy rozwijają się w optymalnych ilościach przez sposób przygotowania.
Aktywność probiotyków utrzymuje się na wysokim poziomie, dlatego ALL-IN-1000?Probiotic może być spożyty po przygotowaniu lub przechowywany w lodówce aż do
momentu spożycia. Środki konserwujące nie są potrzebne w ALL-IN-1000?. Przeciwnie
w przemysłowo sporządzanych jogurtach probiotycznych stosuje się często obróbkę
cieplną dla zwiększenia okresu przydatności do spożycia.
Taka obróbka zabija jednak dużą liczbę pożytecznych mikroorganizmów – przez co
zmniejszają się właściwości zdrowotne.
JOGURT PROBIOTYCZNY
PROBIOTYK- PREBIOTIC -SYMBIOTIC
Nieograniczone zdrowie dla całej rodziny.
Wiele się mówi dzisiaj i dobroczynnym działaniu jogurtów , ale czy wszystko co słyszysz
jest prawdą ? Czasami kupujemy jogurty bo są smaczne ,owocowe, kremowe ,kolorowe
,reklamowane w telewizji . Czy zastanawiałeś się kiedyś po co ci są one potrzebne i jaki
wpływ mają na twój
organizm? Czy to co kupujesz pod nazwą jogurtu jest nim na pewno ? Ile faktycznie jest
w nich mikroorganizmów probiotycznych ?
Czy wiesz że te dobroczynne bakterie największą siłę działania mają do siedmiu dni od
daty wyprodukowania . Sprawdzamy na opakowaniu datę ważności , ale niewielu patrzy
na datę produkcji i na zawartość opakowania , a tam jest często wszystko poza żywymi
kulturami bakterii .
KONSERWANTY Dodawanie ich do jogurtów jest zabronione, więc informacja „bez
konserwantów” na etykiecie jest nadużyciem ze strony producenta.
ZAGĘSTNIKI Nie są szkodliwe, ale jeśli na opakowaniu znajdziesz ich symbole, czyli np.
E 412 (guma guar), E 1422 (skrobia) i E 440 (pektyny), oznacza to, że jogurt jest mniej
wartościowy, bo jego gęstość nie wynika z dużej zawartości żywych kultur bakterii tylko
zagęstnika.
TERMIZACJA Niektórzy producenci, aby przedłużyć trwałość jogurtu, poddają go
termizacji, czyli ogrzewaniu. Zabija to szkodliwe drobnoustroje, ale jednocześnie
dobroczynne bakterie kwasu mlekowego.
Giną one już w temperaturze 60-70 st. C. Informacja o tym, czy jogurt był termizowany,
powinna znajdować się a opakowaniu.
Dzisiaj nie musisz już być nabijanym w butelkę. Możesz sam zadbać o swoją florę
bakteryjną .
Przeciętna zawartość na 100g proszku / na litr jogurtu gotowego do spożycia:
Wart.kaloryczna: 1250 kJ (295 kcal) / 1806 kJ (425 kcal)
białko 23,2 g / 47 g
węglowodany 44 g / 42 g
tłuszcz 1,4 g / 1,7 g
balast 3,7 / 3,5

oraz
wapń 410 mg / 1440 mg
magnez 220 mg / 250 mg
fosfor 730 mg / 1340 mg
SKŁAD PRODUKTU

FITLINE BASIC
Najlepsze owoce, warzywa, zboża, błonnik, żywe kultury
bakterii kwasu mlekowego i enzymy oraz wartościowe
ajurwedyjskie ekstrakty ziołowe dbają o nasz system
trawienny.
FitLine Basics to koncentrat najbardziej wartościowych
warzyw, owoców i zbóż oraz żywych kultur bakterii. Składniki
dobrano z myślą o regeneracji układu pokarmowego,
lepszym trawieniu i wchłanianiu pożywienia i odbudowie
odporności. Odporność organizmu na choroby Mówiąc, że
ktoś ma “słaby układ odpornościowy” nie zdajemy sobie sprawy, o jakiej części ciała
właściwie mowa. Gdzie jest układ odpornościowy? Za odporność organizmu w około
80% odpowiadają jelita, których stan, kondycja i funkcjonowanie radykalnie się
poprawiają dzięki FitLine Basics.
• zaopatruje organizm w substancje odżywcze i witalne
• wspiera zdrową florę bakteryjną jelit i rewitalizuje układ trawienny
• wzmacnia układ odpornościowy
• zawiera liczne antyoksydanty
• zawiera ajurwedyjskie ekstrakty ziołowe ułatwiające resorpcję
• NTC: zawiera możliwie najlepszą biodostępność
• opatentowany
• zawiera specjalnie opracowany koncentrat z naturalnego błonnika i fibryny z
owoców, warzyw i zbóż
• dostarcza ważne rozpuszczalne i nierozpuszczalne enzymy, fitosterole wtórne i
błonnik
• zawiera żywe kultury bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus La-5 +
Bifidobacterium lactis Bb-12) z beta-karotenem dla ochrony komórek organizmu
Basics Balans – najlepsza podstawa dla wspierania naszego zdrowia.
Jest pełnowartościowym, naturalnym koncentratem z surowców owocowych,
warzywnych i zbożowych. Zawiera żywe kultury bakterii (Lactobacillus bifidus,
Lactobacilus acidophilus), pierwiastek śladowy selen oraz najskuteczniejsze
witaminy o właściwościach przeciwutleniających.
Witaminy można przyjmować oddzielnie, ale odpowiednio dopasowane działają
szybciej i lepiej. Optymalnie dobrane tworzą grupę wzajemnego oddziaływania,
zapewniając naszym komórkom ochronę od wewnątrz i zewnątrz. Basic Plus jest

odpowiednim połączeniem Zellschutza, Phyto, Deorala, idealnie przyswajalnym, a
jednocześnie wspierającym absorpcję niezbędnych składników z żywności.

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

Posiada szeroką gamę istotnych dla zdrowia grup składnikowych
błonnik – to substancje, które nie są trawione, ale mają bardzo wielki wpływ na
nasz system pokarmowy obniżając zawartość tłuszczy, poziom cukru itp.
laktobakterie – dzięki swym pozytywnym właściwościom skierowanym przeciw
różnorakim rodzajom nieprzyjaznych bakterii oraz grzybów, pomagają w
powstrzymywaniu infekcji i w odbudowie właściwej flory bakteryjnej
FOS (fructooligosachadydy) potrzebne dla podniesienia i utrzymania poziomu
„dobrych” bakterii przewodu pokarmowego
32 różne enzymy ( aminokwasy) trawienne – biorące udział podczas przemiany
materii. Odpowiedzialne są za rozdrobnienie pokarmu (przygotowują nasz
pokarm w taki sposób, aby mógł zostać przyswojony przez nasz organizm w
lepszej formie)
substancje bioaktywne – składniki przyjmowane w bardzo małych ilościach z
pożywienia, mające działanie profilaktyczne
grupa ochronna komórek – to wszystkie antyoksydanty: witaminy A, E, C chronią
organizm przed tak zwanymi „wolnymi rodnikami” (wolne rodniki to szczególnie
agresywne molekuły tlenowe powstające w wyniku stresu, palenia papierosów,
zanieczyszczenia środowiska oraz podczas uprawniania sportu)
witamina C – jest witaminą ochronną przyczynia się do budowy systemu
immunologicznego, jest ważna w procesie powstawania krwi
witamina E – jest witaminą przemiany materii, charakteryzuje się właściwościami
przeciwutleniającymi, utrzymuje komórki w dobrym stanie.
witamina A – beta-karoten (prowitamina A) – odpowiedzialna jest za zdrową skórę
i zdrowe włosy, beta karoten jest ważny dla właściwego funkcjonowania systemu
immunologicznego oraz stanowi istotny element profilaktyki
witaminy z grupy B – ważne w przemianie materii oraz odgrywają istotną rolę w
systemie nerwowym i wspomagają witaminy o działaniu przeciwutleniającym
ponadto Basic Plus zawiera selen oraz składniki sekundarne
zawiera ponad zioło Babći (Psoralea corylifolia) jest rośliną o purpurowych
kwiatach, która występuje na obszarze Chin i Indii. W Indiach uważa się, że jest
to niezwykle skuteczny środek na bielactwo, ponieważ tutaj po raz pierwszy
przebadano tą roślinę i stwierdzono, że w nasionach znajduje się olejek
eteryczny, który powoduje cofanie się tych dolegliwości. W Polsce Śląsk jest
rejonem częstego występowania bielactwa, ponieważ występuje tam bardzo duże
zanieczyszczenie środowiska, ale są też inne rejony gdzie dużo osób ma tą
przypadłość, a przyczyną może być między innymi długotrwały stres. Bielactwo
inaczej vitiligo może być nabyte lub dziedziczne. Polega ono na zaniku barwnika
zwanego melaniną. Na początku powstają niewielkie białe plamy, które z czasem
zwiększają się. Osoby mające tą dolegliwość nie czują się komfortowo co wpływa
negatywnie na ich psychikę i brak pewności siebie. Surowcem są nasiona, które
stosuje się zewnętrznie lub wewnętrznie. Babći ma działanie przeciwbakteryjne,
przeciwpasożytnicze
przeciwgorączkowe, uspokajające, pobudzające seksualnie, regulujące
trawienie i odmładzające skórę. Roślina ta ma też inne zastosowania:łuszczyca,
łysienie,astma,reumatyzm,niewydolność nerek,choroby krwi, choroby kobiece,
choroba wrzodowa, impotencja,dolegliwości serca czy zakażenie gronkowcem
złocistym.
Amla (Emblica officinalis) jest krzewem rosnącym w Indiach o pięknych zielonych
kwiatach. Owoce tego drzewa mają mnóstwo zastosowań.

W Ajurwedzie panuje pogląd, że Amla jest najlepszym środkiem odmładzającym.
Emblica officinalis jest naturalnym, efektywnym antyoksydantem i jednym z
najbardziej bogatych źródeł witaminy C w formie naturalnej. Zawiera także
cytokiny, a wśród nich najwięcej jest zeatyn: zeatyny rybosydowe i zeatyny
nukleotydowe. Jego owoc jest cierpki w smaku, odświeżający, ma działanie
moczopędne i przeczyszczające. Suszone owoce są stosowane w tamowaniu
krwotoków, biegunce i dyzenterii. Ma działanie antybakteryjne i ściągające co
zapobiega infekcjom i pomaga w terapii wrzodów trawiennych. Jest użyteczny
jako środek przeczyszczający i często stosowany przy zaparciach i miażdżycy.
W starożytnych tekstach ajurwedyjskich uważana jest za najlepszy produkt przeciw
starzeniu się. Jest bardzo silnym środkiem odmładzającym i uznawany jest za najlepsze
źródło naturalnej witaminy C. Owoc ma średnicę tylko jednego cala, a zawartość
witaminy C jest taka sama jak w dwóch cytrynach. Głównie dzięki zawartości witaminy C
owoc amli ma właściwości antyoksydacyjne. Jest stosowany także jako afrodyzjak,
środek przeciwgorączkowy, przeciwcukrzycowy, działa pozytywnie na serce, mózg i
układ trawienny.
ALERGIE epidemia XXI wieku: pozbądź się ich skutecznie! Różnego rodzaju alergie są
do tego stopnia powszechne, że już nawet nie nazywa się ich chorobą!
NIE MUSISZ zaprzyjaźniać się z alergią – po prostu odbuduj swoją odporność.
Bardzo wielu konsumentów pozbywa się alergii nawet po podstawowej kuracji FitLine
Basics Balance.Łatwiejsze odchudzanie Po kuracji preparatem FitLine Basics
zregenerowane jelita będą lepiej i pełniej wchłaniać składniki odżywcze. Dzięki temu
jedząc mniej, jemy efektywniej, dzięki czemu organizm już nie ma potrzeby nic “odkładać
na później”.Łatwiejsza i szybsza terapia chorób Kiedy trawienie, wchłanianie i przemiana
materii będą lepsze a odporność wyższa, organizm będzie odciążony. Więcej energii i
zasobów będzie mogło być skierowane na procesy samoleczenia, regeneracji, powrotu
do zdrowia. Skuteczność przy wspomaganiu terapii została potwierdzona przy
większości chorób przewlekłych, większość z nich bowiem jest pośrednio lub
bezpośrednio związana z odżywianiem i poziomem zatrucia organizmu.
Profilaktyka przeciw nowotworom. Zdecydowana poprawa odporności organizmu oraz
grupa witamin i składników niszczących wolne rodniki przyczyniają się do większej
odporności także na nowotwory. Komfort stosowania – smaczny napój zamiast tabletek
Produkt otrzymasz w formie proszku, z którego po zmieszaniu z wodą otrzymasz porcję
smacznego napoju o smaku pomarańczowym, który wypijesz z przyjemnością. To
znacznie lepsze niż tabletki! Skondensowany efekt działania wielu kilogramów
wartościowych warzyw w jednej szklance smacznego napoju… Możesz nie wiedzieć, że
np. pomidor składa się w 93% z wody. Gdyby odparować całą wodę z pomidora, cała
reszta, wraz ze wszystkimi minerałami, witaminami, błonnikiem zmieściłaby się na
czubku małej łyżeczki…

SKŁAD PRODUKTU

FITLINE CC CEL
CC Cel wspomaga spalanie tłuszczy, zawarty CLA
wspiera metabolizm tłuszczy, z L-karnityną dla
stymulacji energetycznej, wyjątkowe działanie w
kombinacji z balsamem CC-Cel
CC-Cel – nowy produkt, specjalnie opracowany przez
firmę PM International dla tych części ciała kobiety,
które zagrożone są wystąpieniem celulitisu.
L-karnityna występuje pod postacią samodzielnego
suplementu, który ma na celu wspomaganie procesu
odchudzania, ale coraz częściej łączy się ją także z innymi substancjami, które
usprawniają walkę z nadmiernymi kilogramami.
W kapsułkach CC-Cel, występują dwa podstawowe środki żywnościowe połączone w
jeden kompleks antycelulitisowy.
To „witamina energii”- L-karnityna i „czynnik wzrostu”- trójgliceryd kwasów linolowych.
FitLine CC-Cel odkrywa przepony komórkowe i stymuluje działanie kwasów
zalegających tkanki tłuszczowe.
Przy tym L-karnityna spełnia funkcje przekaźnika i kieruje kwasy tłuszczowe do komórek
organizmu, gdzie zachodzi spalanie tłuszczu.
Kwas linolowy daje efekt lekkiego spadku wagi i narastania masy mięśniowej, a także
korzystnie wpływa na wymianę limfy, odporność i obronę komórek.
Oprócz tego, CC-Cel zmniejsza obrzęki i stany zapalne komórek tłuszczowych, odżywia
tkanki łączne i co najważniejsze, pomaga uchronić osiągniętą niższą wagę –
przeciwdziała efektowi jo-jo (zmiana wagi przy nieudanym procesie chudnięcia:
zwiększony wzrost wagi po początkowej utracie).
Rada doktor Lindy Balini: Miłe panie, aby Wasze ciało było piękne, eleganckie i zdrowe,
jednakowo ważne są zarówno czynniki zewnętrzne, polegające na regularnych
ćwiczeniach fizycznych, postępowaniu zmierzającym do uaktywnienia ciała, jak i
wewnętrzne, polegające na bogatym odżywianiu się o jakości koniecznej do
uzupełnienia niezbędnych racji żywnościowych.
Cellulit – najbardziej obecnie rozpowszechniony rodzaj zakłócenia tłuszczowej
przemiany materii.
Powszechny jest pogląd, że cellulit zagraża wyłącznie kobietom z nadwagą, ale tak nie
jest, a cellulit można zaobserwować również u wielu smukłych osób.

Przez jakiś czas można to ukryć pod ubraniem. Badania wykazały, że cellulit w równym
stopniu zaobserwowano u 85% kobiet już po ukończeniu 20 roku życia, a z wiekiem
sytuacja ta się pogarsza.
O cellulicie napisano ostatnio bardzo wiele. Istnieje wiele przyczyn jego powstawania –
predyspozycje genetyczne, naruszenie normalnych procesów, zmiany naczyniowe, mało
aktywny tryb życia, stresy, choroby wątroby, nieprawidłowe odżywianie się, problemy z
odprowadzaniem płynów z organizmu, a także zbyt obcisła bielizna.
Istnieje wiele metod zwalczania tego problemu, ale wszystkie one opierają się na ręcznie
rozprowadzanych kremach i maściach oraz licznych zabiegach! Dopiero pojawienie się
nowego produktu FitLine umożliwiło “walkę” z cellulitem od wewnątrz.
Cellulit to silne i nierównomierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej na zewnętrznej
stronie bioder, z przodu brzucha i w tylnej części pośladków, powodujące naruszenie
odpływu limfy.
Ten niepożądany i trudny do zlikwidowania proces jeszcze bardziej wzmaga odkładanie
się tłuszczu, kumulowanie się w tkance podskórnej ubocznych produktów przemiany
materii i toksyn. Receptory komórek tłuszczowych zostają zablokowane i zgromadzony
tłuszcz nie może wydobyć się ze swojej pułapki. Warstwa podskórna „gęstnieje”, skóra
staje się nierówna, traci elastyczność, co powoduje rzucający się w oczy defekt
kosmetyczny.
Pod wpływem niesprzyjających czynników komórki tłuszczowe powiększają swoją
wielkość 2-3-krotnie, przybierając nierównomierne formy.
Kolagenowe włókna komórek (tkanka łączna),naczynia włoskowate ulegają zniszczeniu,
pojawia się zbyteczny międzykomórkowy tłuszcz, który powoduje nabrzmiałość.
Na skutek dalszego oddziaływania niekorzystnych czynników zmniejsza się dopływ krwi
do komórki i odpływ limfy.
Włókna kolagenowe ulegają większemu zniszczeniu i tworzy się tzw. zastój limfy.
Wszystkie te procesy powodują cellulit.
Zjawisko to można naukowo opisać jako włóknisto-miażdżycowe obrzękowe zniszczenie
komórek tkanki, co doskonale widać na rysunku 4. Metody likwidacji cellulitu kierowane
są na polepszenie krwiobiegu i odpływu limfy, tj. przeciw zastojowi limfy.
Na oddziale estetyki ciała Veselibas Centrs 4 już dawno zostały wprowadzone
antycellulitowe procedury, a także diagnoza cellulitu. Na początku bieżącego roku
przedstawiciele firmy Eksacom, która rozprowadza suplementy FitLine, zaproponowali
przeprowadzenie eksperymentu: niektórym pacjentom, którzy byli poddawani zabiegom
antycelulitisowym podawano codziennie kapsułkę FitLine CC-Cel.
Wyniki pokazują, że tylko przy cotygodniowym zastosowaniu zabiegów
antycelulitisowych w okresie dwóch miesięcy waga ciała zmniejsza się o 2-3 kg, celulitis
zaś o 70-80%, nierówność skóry o jedną trzecią.
Są to niezłe wyniki, biorąc pod uwagę fakt, że osoby wiodą mało aktywny tryb życia.

Po włączeniu jednej porcji kapsułki CC-Cel, przedłużającej działanie, wskaźnik jędrności
skóry uczestników próby znacznie się poprawił. Jej elastyczność i sprężystość
zwiększyła się do 50%. Ponadto, na początku i na końcu eksperymentu określano
wskaźnik masy ciała osób na aparacie Body Composition.
Na początku tłuszcz stanowił 27% (albo 30 kg) całej masy ciała, natomiast masa mięśni
15% (albo 21 kg). Po zakończeniu tłuszcz i masa mięśni stanowiły odpowiednio 21,5% i
21% całej wagi.
Wynika z tego, że pod wpływem CC-Cel zmienił się stosunek masy mięśniowej do
tłuszczu, w organizmie na korzyść masy mięśniowej.
L-karnityna zawarta w CC-cell :
Skutki niedoboru karnityny
osłabienie lub zaniki mięśni szkieletowych (miopatia)niewydolność mięśnia
sercowego (kardiomiopatia)
Zastosowanie lecznicze karnityny
– niewydolność krążenia
– choroba wieńcowa
– kardiotoksyczne działanie leków onkologicznych
– miażdżyca naczyń obwodowych
– uszkodzenia mięśni
– dializoterapia pomocniczo w leczeniu otyłości
– pomocniczo w chorobie Alzheimera pomocniczo w AIDS
– pomocniczo w leczeniu zaburzeń lipidowych
Niektóre badania wskazują, ze doustnie przyjmowana karnityna zmniejsza masę tkanki
tłuszczowej, a zwiększa masę tkanki mięśniowej i obniża uczucie zmęczenia, co może
prowadzić do utraty wagi u niektórych osób.
Suplementacja
Nie ma ustalonych dawek L-karnityny, zwykle zaleca się 100 mg – 2 g na dobę. Przy
ciężkich treningach optymalna dawka powinna wynosić 1g.
Suplementację zaleca się u:
•

-wegetarian

•

-stosujących forsowny trening

•
-pracujących ciężko fizycznie.
Działania niepożądane
Chociaż stosowanie L-karnityny może w niektórych przypadkach spowodować
dolegliwości ze strony układu pokarmowego (nudności, bóle brzucha, biegunka), to na
podstawie badań klinicznych można stwierdzić, że karnityna jest substancją dobrze
tolerowaną i bezpieczną. Nie jest mutagenna, kancerogenna i teratogenna. Nie
stwierdzono negatywnego wpływu dużych dawek karnityny na rozwijający się płód u
zwierząt i brak dowodów na jej szkodliwe działanie na rozwój płodu u ludzi.
L-karnityna jest skuteczna w walce z nadwagą, ale tylko pod warunkiem, że towarzyszy
jej aktywność ruchowa.

Zdolność do pobudzania procesów metabolizmu tłuszczu, jaką wykazuje l-karnityna,
może objawiać się w pełni tylko wówczas, gdy podejmowany zostaje wysiłek fizyczny. W
przeciwnym razie odchudzanie wraz z l-karnityną może nie przynieść oczekiwanych
rezultatów.
Nie oznacza to, że l-karnityna nie wspomaga odchudzania – wręcz przeciwnie, znacznie
przyspiesza metabolizm tłuszczu – szacuje się, że aż o 70%.
Często bywa zalecana przez dietetyków osobom walczącym ze zbędnymi kilogramami,
wykorzystuje się ją także pomocniczo jako uzupełnienie leczenia otyłości.
Mimo iż l-karnityna często wchodzi w skład spalaczy tłuszczu, to nie jest typowym
termogenikiem.
Termogeniki to substancje, które wpływają na proces termogenezy. Oznacza to, że
podwyższają temperaturę i w ten sposób usprawniaj spalanie tkanki tłuszczowej.
L-karnityna nie wpływa bezpośrednio na spalanie tłuszczu, ale ułatwia jego transport do
mitochondriów, gdzie zachodzą procesy przemian energetycznych kwasów
tłuszczowych.
L-karnityna nie wpływa bezpośrednio na przemiany energetyczne, ale jako aktywator
metabolizmu tłuszczu ułatwia ich zachodzenie w organizmie oraz przyspiesza utlenianie
kwasów tłuszczowych.
Spalanie tłuszczu dzięki l-karnitynie jest efektywniejsze niż bez niej, ponieważ pomaga
ona długołańcuchowym kwasom tłuszczowym przedostać się przez błonę
mitochondrialną, otaczającą mitochondria.
Bez l-karnityny kwasy tłuszczowe o długich łańcuchach mają małe szanse, aby
przeniknąć przez błonę mitochondrialną, ponieważ masa ich cząsteczek jest zbyt duża.
L-karnityna powoduje zatem, że tłuszcze zamieniane są w energię. Do wytworzenia tej
energii organizm czerpie tłuszcze z zapasów zgromadzonych pod postacią tkanki
tłuszczowej, a tym samym powoduje je redukcję. Poza tym l-karnityna zapobiega
ponownemu tworzeniu się komórek tłuszczowych i ich odkładaniu w organizmie.
Im większe jest nasze zapotrzebowanie na energię, tym więcej kwasów tłuszczowych
musi zostać przetworzonych w mitochondriach. Dlatego dla zwiększenia efektów
odchudzających zaleca się łączenie suplementacji l-karnityny z aktywnością fizyczną
SKŁAD PRODUKTU

FITLINE CC HERBASLIM
Jak już sama nazwa mówi Herbaslim – to nowa
,wyjatkowa mieszanka ziół.o złozonym wpływie na
redukcję i kontrolę wagi.
Herbatka FitLine Herbaslim wspomaga w idealny sposób
wszystkie funkcje przemiany materii ciała co również może
przyczynić się do rozdrobnienia komórek tłuszczowych i
przygotowaniu ich do wydalenia z organizmu.
Herbatka Herbaslim przyczynia się również
do optymalnego przepłukaniapęcherza moczowego i
systemu nerkowego,przez co organizm będzie przeczyszczony w naturalny i łagodny
sposób.
W tej wyjątkowej mieszance zawarte są zioła słodzące,które dodatkowo zmniejszają
apetyt na słodkie potrawy i tym samym wpływaja na regulację apetytu.
Herbatka Herbaslim jest nie tylko świetnym uzupełnieniem Konzetu WeightManagement,ale poprzez swój przyjemny ,dobry smak,również jako odświeżąjący napój
chłodzacy-dla każdego.
Zestawienie,składniki i ich działanie
Zioła i ich właściwości:
Kwiat Hibiskusa: bogaty w itaminę C, działajacy odwadniająco, przeciwkurczowo,
bakteriobójczo ,bardzo odświeżająco.
Liście mięty : sycaco, przeciw skurczowo, kojąco w dolegliwosciachżołądkowo –
jelitowych
Kawałki jabłka: sycaco
Liście brzozy: zwiększają wydzielanie moczu,wspaniałe do płukanek przy infekcjach i
zapaleniach,są łagodne i nie drażnią,idealne do oczyszczania krwi.
Liście jeżyny: działają przez kwasy garbowe ściągająco i pomagają w zatrzymaniu
biegunki.
Skórka z cytryny: zawiera Cumarindervate i związki gorzkie,na schorzenia żylne i
przeziębienia.
Zioła Augustynów: lecznicze działanie przy zapaleniu oczu,kaszlu,środek wzmacniający
dla dzieci,wzmacnia system immunologiczny.
Zioła słodzące: nadają przyjemny, słodkawy posmak.
Składniki:
Witaminy : C ,E, B1, B2,B3, B5,B6,B7,B12
Minerały : Kalcjum, Chrom, Cynk, Żelazo, Jod, Potas, Magnez, Mangan, Sod, Selen
To specjalne zestawienie i staranny dobór składników pobudza do podziału
różnorodnych prac komórek tkankowych,a dzięki temu złogowane :woda i
zanieczyszczone cząsteczki mogą zostać lepiej odtransportowane przez krew i system
limfatyczny.
Złogi płynów międzykomórkowych będą lepiej wydalane (Cellulitis)
Organizm zostanie uwolniony od złogów hamujących przemianę materii.
Funkcja odtruwająca wątrobę zostanie pobudzona,przyspieszone zostanie spalanie
tłuszczu.
Herbatka Herbaslim ma odczyn zasadowy,niearomatyzowana,nie fermentowana,w
najwyższej jakości ,bez dodatków przemysłowych.
SKŁAD PRODUKTU

Produkty FITLINE są bez glutenu - LINK
Produkty FITLINE są bez laktozy - LINK
Produkty FITLINE dla wegan - LINK
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