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 Framtiden  

Den nye sportvideoen 9.0 og 

alle videoer av de enkelte idretts-

utøverne kan du se online:

www.fitline.com/sport

Har du spørsmål kan du henvende deg til perso-
nen som har gitt deg denne katalogen. Dette er 
din FitLinekontakt. Du kan også ta kontakt med 
den tyske avdelingen for idrettsmarketing på 
epost: spm@pm-international.de eller sende en 
faks til +49 (0)6232 29 63 331

Vi gleder oss over alle forespørseler!

PM-Internationals mål: 

Internasjonale markedsføring og salg av 
høykvalitative produkter for helse og skjønn-
het, innenfra og utenfra! Vi konsentrerer oss 
om premiumprodukter og legger vekt på 
innovative, patenterte produkter som hever 
seg over andre produkter på markedet.

Alle FitLineprodukter står på  Kölner Liste®. 
Kölner Liste®  publiserer en liste med pro-
dukter som har blitt testet i en NEM-analyse 
(for næringstilskudd) for dopingsubstanser. 
Testene er gjennomført i et av verdens leden-
de laboratorier. Du finner mer informasjo på : 
www.koelnerliste.com

*
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Produktene fra det innovative selskapet FitLine 
speiler kjernekompetansen i  PM-International.  
Siden selskapet ble grunnlagt i 1993, har det hatt 
en bemerkelsesverdig vekst.

„Mat er ikke alt, men uten optimal ernæring er vi 
ingenting!“ Alt vi spiser og drikker hver dag – både 
god og dårlig mat – påvirker oss direkte. Ikke bare 
vår prestasjonsevne, men også utseendet, tanker, 
følelser, alder. Kort sagt: vårt velvære og livskvalitet. 
Med et høykvalitativt næringstilskudd kan vi opti-
mere vårt daglige kosthold. 

Dette utgangspunktet var grunnlaget for utviklin-
gen av FitLineproduktene. Målet vårt var virknings-
fulle og sikre produkter. Visjonen og motivasjonen 
var å hjelpe mange mennesker til mer helse,          
velvære, prestasjonsevne, livsenergi og livskvalitet. 
Men også til økonomisk uavhengighet. 

„Med Nærings-Transport-Konseptet har vi utviklet 
et eget konsept for FitLineproduktene. Her drei-
er det seg som optimal biotilgjengelighet av de 
enkelte næringsstoffene. Dette konseptet sikrer at 
næringen transporteres til cellene. „Det eksklusive 
Nærings-Transport-Konseptet NTC transporterer 
næringen nøyaktig dit den trengs og når den 
trengs – til cellene. Innenfra og utenfra,“ sier det 
vitenskapelige teamet i PM-International. 

Utarbeidingen av nye standards, som FitLines 
Nærings-Transport-Konsept (NTC), skjer i samarbei-
de med et internationalt team, og er forutsetningen 
for produktenes høye kvalitet og sikkerhet. Dette 
har bl.a. sikret oss patentbeskyttelse.   
Samarbeidet med internasjonalt anerkjente produ-
senter, som produserer etter høyeste kvalitetskrite-
rier (GMP), er en videre konsekvens av kravene til 
kvalitet og sikkerhet. 

PM-International reagerer raskt på ernæringsviten-
skapelige analyser og kommunikasjonen med 
vitenskapsfolk fra hele verden gir tilgang til 
videreutvikling og sikrer at PM-International er 
oppdaterte på nyeste vitenskapelig forskning.

Mange eliteidrettsutøvere og landslagsteam bruker 
produkter fra FitLineserien og PM-International er 
offisiell leverandør til idrettsforbundene DEB (Tysk 
Ishockeyforbund), BDR (Tysk Sykkelforbund), DSV 
(Tysk Skiforbund), ÖSV (Østerrisk Skiforbund), PZN 
(Polsk Skiforbund), SHV (Sveitsisk Håndballforbund), 
Swiss Sliding, Polsk Badmingtonforbund og DNV 
(Tysk Stavgangforbund), samt utallige lands
lagsteam fra alle land. Også ÖSH (Østerrisk 
Sporthjelp) anbefaler offisielt FitLineproduktene til 
sine utøvere. 

Likevel trenger du ikke være toppidrettsutøver for å 
kjenne  virkningen av produktene våre. Gi deg sjan-
sen, ta ansvar for egen helse, bruk basisproduktene 
våre daglig og ta en beslutning . Vi er så overbevist 
om effekten av produktene våre, at vi gir deg til-
bud om retur: skulle du av en eller annen grunn 
ikke være fornøyd, kan du returnere dem til oss 
innen 30 dager. Deretter kan du velge mellom å 
bytte i andre produkter, et tilgodehavende i form 
av et senere kjøp eller refusjon av kjøpssummen.  
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Betydningen av et individuelt, optimert kosthold innen idrett

Optimalt kosthold – nøkkelen til mer 
fitness og prestasjonsevne

„Riktig kosthold har fundamental innvirkning på 
helse, trening og mental sinnsstemning“. Dette 
sitatet stammer fra en internasjonal ernæringskon-
gress i Hot Springs, USA. Betydningen av individuell, 
optimert ernæring innen idrett blir den dag i dag 
undervurdert, til og med av mange eliteutøvere 
og trenere i toppsjiktet. På jakten etter nye, presta- 
sjonsfremmende substanser blir ofte betydningen 
av  høykvalitativ ernæring forsømt. 

En optimal ernæring bidrar ikke bare til en maksime-
ring av den – individuelt mulige – prestasjonsevnen, 
men bidrar også til raskere restitusjon etter trening 
og konkurranse. Og dermed til å yte maksimalt, dag 
for dag, for å kunne oppnå personlige toppresul-
tater. 

Høyere krav hos elite- og breddeutøvere

Vitenskapelige studier viser ofte næringsmangler 
hos idrettsutøvere. Dette har framfor alt følgende 
årsaker: For det første har idrettsutøvere ingen 
tilstrekkelig tilgang til feks vitaminer og mineraler 
gjennom sitt vanlige kosthold (lite frukt, grønnsaker, 
salater, fullkornprodukter). Her trengs det omfatten-
de kunnskap for å beholde oversikten over beho-
vene for optimal ernæring. I tillegg kommer den 
indivuelle livssituasjonen som tidsmangel, reiser, 
røyking eller alkoholkonsum. Eliteutøvere opplever 
at treningsplaner og konkurranse fører til ubalanser 
i kostholdet. 

På den annen side kan næringsmangler oppstå på 
grunn av et høyere behov hos idrettsutøveren sam-
menliknet med den normale befolkningen. Behovet 
oppstår særlig gjennom idrettsprestasjonene (høye-
re energiforbruk), mineraltap gjennom svette og et 
dårligere næringsopptak i tarmen. 

Breddeutøvere har faktisk  enda hyppigere 
næringsmangler enn eliteutøverne, siden deres 
fysikk er dårligere tilpasset det høye prestasjons-
nivået. Det kan raskt oppstå et høynet elektrolyt- og 
da særlig væsketap. Konsekvensen er bl.a. lavere 
prestasjon og energi, og ikke minst et høyere 
skadepotensiale. Idrettsutøveren blir raskere sliten, 
får en lengre restitusjonsfase eller og et 
svakere immunforsvar. 

Hvordan ser et optimalt kosthold ut?

Nettopp i idretts- og fitnessmiljøet må optimal 
ernæring være individuelt  tilrettelagt  for den
 enkelte idrettsutøveren. Behovet for energi og
 vitalstoffer  er ikke bare avhengig av alder og kjønn, 
men også av idrettsgren, lengden på den enkelte 
økta og intensiteten av fysisk anstrengelse. Optimalt 
kosthold for maksimal prestasjonsevne og fitness 
består ideelt sett av to komponenter: 

Sikring av basisnæring gjennom  tilførsel av livs-
viktige nærings- og vitalstoffer (dvs karbohydrater, 
proteiner, fett, vitaminer, mineraler, kostfiber,
bioaktive substanser, vann) via individuell 
basisnæring

FitLine Optimalsett består av PowerCocktail (Basics og Activize 
Oxyplus) og Restorate for energistoffskifte og restitusjon. For 
optimering av basisnæringen



En idrettsutøver – uansett om innen bredde- eller 
eliteidrett – har et høyere behov for næring og vil 
dra nytte av FitLine og seriens mange idrettsrettede 
sportsernæringsprodukter. Disse brukes individuelt 
kombinert for den enkelte utøveren og er avhengig 
av idrettsgren og intensitet innen grenen. For eks-
empel bidrar Protein Ultra bar og ProShape Amino 
med viktige proteiner og aminosyrer for å
opprettholde og bygge opp muskler. 

Ikke minst viktig for eliteutøvere:
For å kunne garantere størst mulig renhet av inn-
holdsstoffene i produktene våre (feks med tanke på 
tungtmetaller, pestisider eller mikrobiell belastning), 
overvåkes disse permanent. Et ytterligere krav vi 
stiller til våre premium-næringstilskuddsprodukter 
er selvfølgelig dopingsikkerhet. 
Du finner informasjon om bruken av FitLinepro-
duktene innen bredde- og eliteidrett på sidene 
40 - 42.

Hvilke krav må et høykvalitativt 
næringstilskudd oppfylle?

•	 Fylle	hull	i	det	grunnleggende	næringsbehovet																																										
    (basisbehovet)
•	 Dekke	behovet	til	målgrupper	individuelt	
     (beskyttende effekt)
•	 Målbar	virkning	og	sikre,	rene	produkter

Hvorfor bruker eliteutøvere FitLine? 
Hovedgrunnene som nevnes av 200 
eliteutøvere: 

Vi har utviklet et nærings-transport-konsept med 
FitLine og har høyest mulig og optimal biotilgjenge-
lighet av de enkelte næringsstoffene i produktene. 
Dermed transporteres næringen til de enkelte cel-
lene.

Det eksklusive Nærings-Tranport-Konseptet NTC 
transporterer næringen dit den trengs og når 
den trengs – til cellene! Innenfra og utenfra. 

Eksempel: karbohydrat-elektrolyt-løsningen i FitLine Fit-
ness Drink bidrar til å opprettholde utholdenhet ved lengre 
utholdenhetstrening. Fitness Drink har en unik sammenset-
ning av innholdssstoffer for prestasjon før, under og etter 
belastning.

•	Høy	produktsikkerhet
•	Optimal	virkning
•	Maksimal	produkttoleranse
•	God	smak
•	Omfattende	produktportfolio
•	Ekstremt	høy	troverdighet	gjennom
   referanser fra eliteutøvere

ffektivt
ndividuelt
æringstilskudd

E
I

N

Optimert ernæring

Before During After

Multi Carb - Endurance-Effect
fluid 
intake
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       Mer oksygen =     mer prestasjon



Resultater fra den første vitenskapelig studien av FitLine Activize Oxyplus

Kravet

Oksygen: Livs-, prestasjons- og 
idrettseliksir

Den menneskelige kroppen kan klare seg i 3 uker 
uten mat, i tre dager uten væske, men bare 3 minut-
ter uten oksygen. Oksygen er utgangspunktet for liv, 
og det er livsnødvendig å ha oksygen tilgjengelig. 
Næringsstoffer som karbohydrater og fett transpor-
teres til mitokondriene (kroppens kraftverk) sammen 
med med oksygen og forbrennes der til energi. 
Prinsippet fungerer omtrent som en peis, hvor det 
brennes ved og dermed produseres varme. Har man 
ikke nok oksygentilførsel, vil det sette seg slagg-
stoffer i peisens vegger – peisen brenner ikke lenger 
optimalt, produserer mindre energi og begynner 
å ose. Og på lik linje med en peis trenger kroppen 
også oksygen, for å kunne produsere energi. Alt 
etter kondisjon kan dårlig oksygentilførsel forårsake 
mange problemer. 

Kort og godt: oksygen er et av de viktigste kom-
ponentene for en god blodsirkulasjon og aktiverer 
stoffskiftet i hver enkelt celle. Hjerte, lunge, hjerne, 
fordøyelsesorganer, hud og alle muskler og fibre 
trenger oksygen for å kunne gjennomføre sine opp-
gaver på best mulig måte og for å holde oss friske og 
fulle av prestasjonsevne. 

Produktet

FitLine Activize Oxyplus: 
Mer	oksygen	=	mer	prestasjon

Med FitLine Activize kunne allerede bredde- og 
eliteutøvere få gleden av et utprøvd produkt, som 
inneholdt alle energirelevante næringsstoffer. Vi-
dereutviklingen av Activize med spesielle substanser, 
som, ved siden av å aktivere energistoffeskiftet også 
optimerte tilgangen på oksygen, gjorde at presta-
sjonsevnen i enda høyere grad ble optimert. 

De første testpersonene kunne gi tilbakemelding 
på at PM-International hadde oppnådd dette målet. 
Med Activize Oxyplus åpnes selv de aller minste 
kapillærer, slik at næring og oksygen transporteres 
raskt dit de trengs for å kunne høyne energiproduk-
sjonen. 

På termografiske opptak dokumenteres den opti-
merte blodsirkulasjonen og termogenesen. 

Vitamin C og B-vitaminene sikrer et normalt energi-
stoffskifte i kroppen. Druesukker levererer rask 
tilgjengelig energi. Guarana og spesielle brunalge-
ekstrakter bidrar til høynet fettforbrenning. 
Med disse innholdstoffene i sin spesielle kombina-
sjon har Activize Oxyplus gitt mange idrettsutøvere, 
fitness- og helsebevisste mennesker vesentlig høyere 
prestasjonsevne. 

         
          

           
       Mer oksygen =     mer prestasjon

Mitokondriene er kroppens 
„kraftverk“ under produksjon 
av energi til musklene og 
cellene. Her forbrennes 
oksygen og energi frigis. 

                      7



                      8

Studien

FitLine Activize Oxyplus gir mer prestas-
jonsevne – nå vitenskapelig dokumentert

Den usedvanlige effekten av den nye FitLine Activize 
Oxyplus har nå blitt vitenskapelig testet i en studie, 
hvor 20 bredde- og eliteutøvere deltok. Studien ble 
gjennomført som randomisert og placebokontrol-
lert crossover-dobbelblind studie. Dette betyr at de 
20 idrettsutøverne ble delt opp i 2 gruppen etter til-
feldighetsprinsippet og ble sammenliknet med hve-
randre. Den første gruppen fikk 1 måleskje Activize 
Oxyplus 3 ganger daglig gjennom 7 dager. Etter en 
pause på 3 dager fikk de så et placeboprodukt gjen-
nom 7 dager (dvs en drikk uten virkningsstoffer). 
Den andre gruppen fikk først placebo 7 dager på rad 
og 3 ganger daglig, og deretter, etter en 3-dagers 
pause, fikk de Activize Oxyplus 7 dager i strekk. 

               
                Mer prestasjon – vitenskapeligdokumentert

                                       Mer prestasjon –       med høy sikkerhet

Hverken deltakerne eller kontaktpersonene visste 
hvilken gruppe som fikk hvilken drikk på de enkelte 
dagene. Denne informasjonen hadde kun vitenskap-
steamet, som utarbeidet resultatene i etterkant. 
Med anonymiserte navn visste disse igjen ikke, 
hvilke idretssutøver som hadde hvilke resultater. 
Dermed var en manipulasjon av testresultatene 
praktisk talt utelukket. 

Testkriteriene i studien tilsvarte dermed de stren-
geste vitenskapelige krav. På tredemølle målte man 
deretter prestasjonsevnen gjennom 25 minutter. 
Bredde- og eliteutøverne ble testet ved hjelp av 
spiroergometri og det ble testet blodtrykk, hjerte-/
kretsløp, lactat (melkesyre-)bestemmelser og utpust-
analyser under belastning. Testene ble gjennomført 
på dag 1, dag 7 og dag 14. Spesielt vektlagt var den 
respiratoriske kvotienten og VO2max-verdiene, si-
den disse verdiene viser et riktig bilde av den fysiske 
prestasjonsevnen og også viser at O2 faktisk står til 
disposisjon i cellene. 

Det ble målt verdier i innkjøringstesten (INI-1) og 
sammenliknet med testen etter 7 dagers inntak av 
FitLine Activize Oxyplus ved hjelp av en VO2max-
måling (maksimalt mulige oksygen-opptakskapasi-
tet). I gruppe 1 kunne man vise til en tydelig bedring 
av prestasjonsevnen. Denne bedringen av VO2max-
verdien forble in respondergruppen også i testene 
etter 14 dager – og kunne også uten ytterligere 
tilførsel bedres lett til 55,8 ml O2 per minutt. Denne 
stigningen viser klart et høyere opptak og bedre 
transport av oksygen i muskelen. 
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Med en respiratorisk kvotient som ble standardisert på 1 under 
belastning, økte løpehastigheten i gjennomsnitt fra 9,9 km/h ved 
inngangstest INI-1 til den tydelig høyere verdien med 13,0 km/h i 
gjennomsnitt (P1) med FitLine Activize Oxyplus!

Greit å vite: på lik linje med de andre 
FitLineproduktene	inneholder	heller	ikke	Activize	
Oxyplus noen dopingrelevante substanser og kan 
problemfritt brukes innen eliteidrett!

Mer	prestasjon,	høy	sikkerhet

Mer	oksygen
VO2max-verdien (maks oksygen-opptakskapa-
sitet) økte i gjennomsnitt med 10%; kroppen 
har mer oksygen tilgjengelig, helt ut til minste 
kapillærer	og	celler

Mer	prestasjon
Med	en	standardisert	respiratorisk	kvotient	på	1	
(forhold oksygenopptak og utslipp karbondiok-
syd), økte løpehastigheten i gjennomsnitt med 
28% (alle studiedeltakere)/ med 32% (studiedelta-
kere fra gruppe 1). 

Mer	energi
Med	den	unike	virkestoffkombinasjonen	i	FitLine	
Activize	Oxyplus	får	ikke	bare	kroppen	mer	oksy-
gen, men også alle andre viktige substanser for 
energistoffskiftet.

FitLine Activize Oxyplus er patentert og fås eksklusivt  hos 
PM-International. Naturligvis utviklet i hht NTC og produsert etter 
GMP retningslinjer.

Fasit

               
                Mer prestasjon – vitenskapeligdokumentert

                                       Mer prestasjon –       med høy sikkerhet

Vitenskapelig	dokumentert:	Effekten	av	
FitLine Activize Oxyplus

Ikke bare det maksimale oksygenopptaket, men 
også løpehastigheten ble høynet med inntak av 
FitLine Activize Oxyplus. 
Med utgangspunkt i verdien 1 standardisert respira-
torisk kvotient (forhold mellom oksygenopptak og 
utslipp karbondioksyd) høynet løpehastigheten seg 
hos alle studiedeltakere i gjennomsnitt med 28% 
(INI-all vs VP-all) og til og med med 32% i gruppe 1 
(INI-1 vs P-1)! Hastigheten på tredemøllen høynet 
seg fra 9,9 km/h til 13,0 km/h – i respondergruppen 
helt opp i 14,9 km/h!

Lå VO2max-verdien på 53,0 ml 
O2 per minutter per kg kroppsvekt 
under inngangstesten, så lå den 
etter 7 dager inntak allerede på 
55,1 og etter ytterligere 7 dager 
på 55,8. På tross av at Activize 
Oxyplus bare ble brukt i den første 
uken, kunne det registreres en 
ytterligere stigning også i den 
neste uken. 
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Kravet

Eliteutøvere	OG	breddeutøvere	trenger	
ganske enkelt mer

At eliteutøvere trenger mer næring enn befolknin-
gen generelt, er logisk: på  den ene siden gir intensiv 
fysisk belastning på trening og i konkurranse i 
tillegg til psykisk stress et høyere forbruk. På den 
andre siden mangler de ofte en optimal forsyning 
med alle viktige næringsstoffer; uregelmessige 
måltider med for lite frukt, grønnsaker og fullkorn-
produkter, ikke tilstrekkelig restitusjon, reiser til 
idrettsarrangementer eller uvant mat i forbindelse 
med reising.  

Dette kan minske prestasjonsevnen, ha innflytelse 
på immunforsvaret og høyne det oksidative stresset 
for cellene. Men den som mener at det høye beho-
vet for næring hovedsakelig gjelder eliteutøverne, 
tar feil. Eliteutøvere som jobber profesjonelt med sin 
suksess, vet ofte om utfordringene rundt ernæring 
og gjør en innsats for å optimere kostholdet i forbin-
delse med treningsplaner og sesongshøydepunkter.
Driver du idrett mer uregelmessig med intensive 
topper, kanskje etter mottoet „jo hardere, desto 
bedre,“ er kroppen din langt dårligere tilpasset 

denne typen belastninger. Gjennom svette mister 
breddeutøveren over gjennomsnittet mye mineraler 
og vannløselige vitalstoffer. Resultatet: man blir 
nervøs, ukonsentrert, utslitt – noe man raskt merker 
også i andre sammenhenger. Behovet for et høyere 
næringsopptak er nødvendig. 

For å kunne dra maksimalt nytte av eget potensial, 
trenger både eliteutøvere og breddeutøvere føl-
gende for maks prestasjonsevne: 
 
•	 Tilstrekkelig	opptak	av	vitalstoffer
•	 En	velfungerende	fordøyelse	med	et	optimalt	
    næringsopptak
•	 Et	sterkt	immunforsvar	og
•	 Beskyttelse	av	kroppens	celler

En fungerende tarm og et bedret næringstilskudd 
er viktig for bedre prestasjon og energi, for raskere 
restitusjon og bedre fysisk form – og dette gjelder 
for alle idrettsutøvere! 

Resultater fra den første vitenskapelige      studien av FitLine Basics 

         Naturlig      mer Fitness
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FitLine Basics: naturlig bedre helse

FitLine Basics forsyner fordøyelses- og 
immunssystem med viktige substanser og har vist 
sin funksjon i en årrekke:

•	 Med	forskjellige	plantebaserte	enzymer
•	 Med	løslige	og	uløslige	kostfibre
•	 Med	et	mangfold	av	sekundære	plantestoffer	fra	
    frukt-, grønnsaks- og kornekstrakter
•	 Med	et	vitaminknippe	for	immunforsvaret;
				vitamin	C,	betacaroten,	vitamin	E	og	sporstoffet
    selen
•	 Med	verdifulle	urtearomaer	fra	den	indiske	
    ayurvedalæren

I den videreutviklete og unike FitLine Basics har 
PM-Internationals vitenskapelige team kombinert 
nyeste vitenskapelig dokumentasjon med innovativ 
teknologi

Den nye FitLine Basics inneholder blant annet 
et naturlig plantebasert urtearoma, som bidrar 
til næringsopptak, og som støtter god helse og 
den unike virkningen av produktet. Dette kunne 
dokumenteres i to studier.

Produktet

•	 Naturlig	utviklet	med	NTC	og	produsert	etter	GMP
     retningslinjer
•	 Patentert:	fås	ekslusivt		hos	PM-International	

Resultater fra den første vitenskapelige      studien av FitLine Basics 

FitLine Basics

•	 For	nærings-	og	vitalstoffopptak	i	kroppen
•	 Styrker	kroppens	eget	immunforsvar
•	 Ideelt	basisprodukt	for	alle	helsebevisste		og
    fysisk aktive mennesker

         Naturlig      mer Fitness
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FitLine Basics har blitt testet vitenska-
pelig. Laboratoriestudien viser: høyere 
biotilgjengelighet

Biotilgjengeligheten, dvs det mulige opptaket i 
kroppen, ligger under 10% hos mange nærings-
stoffer. I en studie ble forskjellige næringsstoffer 
sammeliknet – i en gruppe med og i en kontroll-
gruppe uten urtearoma.

Resultatene gjorde inntrykk: Med Basics høynet 
opptaket av de enkelte næringsstoffene seg.  Sam-
menliknet verdi på selen lå på 40 (uten Basics) og 
58,2 (med Basics) µg/ml serum, vitamin B6 viste 266 
(uten Basics) mot 670 (med Basics) µg/ml serum. 
En like tydelig stigning vistes på Q10, betacaroten 
og vitamin C. Sammenlagt bedret opptaket for alle 
næringsstoffene seg mellom 30 og 250%!

Dette viser at urtearomaet som finnes i FitLine Basics 
høyner opptaket av alle næringsstoffer som tas 
sammen med Basics. 

Nå gjaldt det å teste ikke bare de enkelte virknings-
stoffene, men den sammenlagte virkningen: 

Studie i praksis
Bedre verdier, mer velvære

50 personer, valgt ut etter tilfeldighetsprinsippet, ble 
testet på avførings- og blodverdier. Deretter tok de 
et glass vann med 2 måleskjeer FitLine Basics hver 
morgen over 3 måneder. Utarbeidingen av spør-
reskjemaet viser en generell bedring av subjektiv 
helse. 64% av deltakerne bedømmet sin personlige 
prestasjonsevne og 70% sin prestasjonsevne på jobb 
som god til svært god. 84% bedømmet fordøyelse 
og generell helse som god til svært god. 

Viktigere enn 
vitenskapelige
resultater er likevel
analysene fra 
laboratoriet.

I spørreskjemaet dreide seg om den subjektive erfaringen med 
FitLine Basics. På en skala fra 1 (dårlig) til 10 (svært god) bedøm-
met deretter 70% av deltakerne prestasjonsevnen på jobb som 
god til svært god.

Tydelig resultat: Opptaket av vitamin B6 bedres mangfoldig 
med urtearomaet
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Antall helsefremmende lactobasiller og bifidobak-
terier er tydelig høyere. Lipidperoksidene, som 
viser graden av beskyttelse for cellene, har sunket. I 
gjennomsnitt sank verdien fra 115,8 til 101,5 µmol/L. 
Dermed er det dokumentert en bedre beskyttelse av 
cellen. 

Resultatet av studien viser dermed at det daglige be-
hovet for vitalstoffer dekkes bedre også for sportslig 
aktive mennesker og eliteutøvere. 

Bedre	opptak	av	næringen
Betacaroten	 	 +		60%
Selen		 	 	 +		30%
Coenzym	Q10		 	 +		30%
Vitamin	C		 	 +		39%
Vitamin	B6		 	 +250%
Resultat: bedre utbytte av næringsstoffer.

Sikkert utbytte av næringsstoffene
Alfa-1-antirypsinverdiene	tjener	som	indirekte	
markere for opptaket av næring og viste bedre 
opptak	i	kombinasjon	med	FitLine	Basics.

Vitalisert tarmflora
Likeledes	kunne	det	dokumenteres	at	bifido-og	
melkesyrebakteriene	i	FitLine	Basics	florerer	i	
tarmen og sørger dermed for en velfungerende 
tarmflora.

Styrket immunforsvar
s-IgA-verdiene	som	gir	informasjon	om	
immunstatus i tarmens slimhinner, ble redusert 
med hele 31%.

Beskyttelse for kroppens celler
Stikkord	„oksydativ	stress“:	en	senkning	av	lipid-
peroksidene i blodserum bekreftet tydelig en 
effektiv	beskyttelse	av	cellene.

Fasit

Melkesyrebakteriene som befinner seg i FitLine Basics kunne do-
kumenteres i tarmen – i respondergruppen (til høyre) vises dette 
spesielt tydelig.

Dokumentert i blodserum: ved siden av næringsstoffer høyner 
Basics også opptaket av betacaroten – særlig når produktet 
brukes over flere dager.
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Subjektiv tilbakemelding fra 
studiedeltakerne 

•		Bedre	og	mer	regelmessig	fordøyelse 
•		Mindre	oppblåst	mage	(med	>	2	l	væskeinntak) 
•		Bedre	mattoleranse 
•		Mer	energi	og	vitalitet 
•		Tydelig	bedre	hud

Vitenskapelig dokumentert:
Virkningen av FitLine Basics
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Fra proffene til proffene

            Bedre resultater med   FitLineproduktene

Suksess for idrettsutøverne

Som eliteutøver er du avhengig av sponsortilskudd 
for å kunne utøve idretten din. Først når du har 
suksess, får du også en økonomisk gevinst. FitLines 
produktprogram er en investering i din personlige 
suksess, både innen prestasjon, men også økono-
misk. Med en investering på ca 850-1.600 kr pr må-
ned kan du bygge opp maksimal prestasjonsevne, 
oppnå bedre resultater og dermed sikre et langsiktig 
økonomisk utbytte av innsatsen din i dag. Samtidig 
beskytter du kroppen din og vinner samtidig betra-
ketelig mer livskvalitet.  

Økonomisk suksess for lag, foreninger 
og forbund

Som ansvarlig for idrettsutøverne, laget, idrettsfore-
ningen eller forbundet, står naturligvis dine evner til 
å drive laget framover i sentrum. Laget ditt må vise 
til suksess for å kunne markedsføre seg best mulig 
og dermed få de ønskete sponsorinntektene.

En mulighet her er FitLines produktprogram: Med en 
investering på 850-1.600 kr pr måned/ idrettsutøver 
vil det totale restulatet, avhengig av den enkelte 
idrettsgrenen og medieinteressen, bedre seg på kort 
og lang sikt. Selv med en prestasjonsstigning på i 
gjennomsnitt bare 3%, vil det allerede etter kort tid 
vise til positive resutater, hvor du som lagleder igjen 
kan regne med et pluss på inntektssiden. Denne re-
turn of investment kan du igjen investere i trenings-
programmer eller nye spillere.

To be - or not to be - a champion

Både på nasjonalt og internasjonalt nivå øker 
prestasjonskravene kontinuerlig. Vil man være blant 
eliten, må man tilpasse seg stadig høyere krav. 
Faktorer som talent, treningsintensitet og prestasjon 
i konkurranse får et stadig jevnere nivå. Dermed  
avgjør i stadig større grad faktorer som ernærings-
situasjon og evnen til å restituere, hvorvidt man blir 
en vinner. 

Optimalt næringsopptak som
nøkkelfaktor

For mange eliteutøvere og deres trenere har opti-
mert ernæring vist seg å være nøkkelen til høyere 
prestasjonsevne. Hvis du leser FitLine Sportskatalog 
nøye, vil du fastslå følgende: Med FitLineproduktene 
har mange eliteutøvere kunnet bedre sine prestasjo-
ner og dermed oppnådd stor suksess. Alle FitLinefor-
brukere forteller om: 

•	 Høyere	prestasjonsevne
•	 Høyere	kreativitet	i	konkurranse
•	 Sterkere	vilje	til	prestasjon
•	 Bedre	immunforsvar
•	 Høyere	belastbarhet
•	 Raskere	restitusjon
•	 Tydelig	mer	motstandsdyktighet

Erfaring fra tidligere år viser oss at konsekvent bruk 
av FitLineproduktene, selv hos svært godt trente 
eliteutøvere, fører til en prestasjonsstigning på 2 
til 5%. Denne erfaringen bekreftes om og om igjen 
gjennom nært samarbeide med idrettsutøverne, 
lagene, trenerne, fysioterapeutene og laglederne. 
Uansett om du er en idrettsutøver eller laglederen 
i et idrettslag: hva, hvis en optimert ernæring med 
høykvalitative vitalstoffer øker din mulighet til mer 
suksess innen dine idrettsmål?
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Bedre økonomi for idrettsutøvere og
 foreninger

Den enorme investeringen i tid, penger og person-
lig innsats, ville være bortkastet om man ikke tok 
vare på mulighetene til å maksimere hver enkelt 
idrettsutøvers individuelle prestasjonsevne. Tatt 
i betrakning et seks- til åttesifret årsbudsjett for 
utøverne og teamene deres, trenger man ikke lenger 
spørre seg selv om du vil dra nytte av FitLines pro-
duktprogram – spørsmålet er heller, hvor raskt du 
kan sette i gang med produktene, for så raskt som 
mulig å kunne dra nytte av fordelene disse gir. 

Profesjonell support

Du får mer informasjon om hvordan du bruker Fit-
Lineproduktene av våre forretningspartnere. Denne 
direkte salgskanalen garanterer oss at du får faglig 
god support sammen med høykvalitative produk-
ter, og dermed også muligheten til det avgjørende 
forspranget. Derfor fås heller ikke FitLineproduktene 
gjennom tradisjonelle salgskanaler. Våre forretnings-
partnere gir deg gjerne informasjon om en refin-
ansiering av din investering i våre produkter og om 
andre muligheter til å bedre ditt budsjett gjennom 
vårt forretningskonsept. En uforpliktendene samtale 
kan ikke skade! 

Torsten Weber
Bachelor of business
Leder Sportsmarketing

Christian Schwarzer
FitLineambassadør
Verdensmester håndball

FitLine er bl.a offisiell leverandør til :

            Bedre resultater med   FitLineproduktene

Har du spørsmål eller innspill kan du nå oss på: 
Tel: +47 61 18 08 00  
Fax: +47 61 18 08 01   
Mail: inger@pm-international.no

Med sportslig hilsen

Tel: +49 (0)6232 / 296-424   
Fax: +49 (0)6232 / 296-331   
Mail: spm@pm-international.de
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„I den nåværende situasjonen innen eliteidrett, er – spesielt for et så prestasjons-
sterkt forbund som DSV – naturligvis produktsikkerheten av avgjørende betydning. 
Produktene må kontrolleres regelmessig av et velrenommert institutt for dopingsfor-
skning og må være dopingfrie og helt rene. Alle sportsrelevante FitLineprodukter står 
på den grønne listen, dvs „Kölner Liste“ . Ved siden av produktsikkerhet er kvalitet og 
virkning og selvfølgelig smak og mattoleranse svært viktig. I min tidligere funksjon som 
landslagstrener for damene ski alpint jobbet jeg med eliteutøverne (Hilde Gerg, Regina 
Häuls, Martina Ertl etc.). Dette var lenge før FitLine ble offisiell leverandør for DSV. 
Allerede da hadde jeg svært gode tilbakemeldinger om produktene. Våre utøvere bruker 
næringstilskudd for raskere restitusjon, for å forebygge, for å stabilisere immunforsvaret, 
for å fylle hull innen ernæringen og for å fylle opp energilagrene. Profesjonell support 
innen individuelle spørsmål om en modulær næringstilskuddsproduktserie som FitLine, 
er avgjørende for beslutningen vår for eller imot et produkt. Også her får vi den aller 
beste support med FitLine.“

Vårt favorittprodukt: FitLine ProShapes (Shakes).
Vi har brukt FitLineproduktene siden oktober 2009 og bruker regelmessig FitLine Basics, 
Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, PowerCocktail, Base Plus, Q10 Plus og alle 
ProShapes og barer. 

Offizieller	Ausrüster	der	Deutschen	

Ski-Nationalmannschaften

b.fra.v Ulrike Gräßler (Hopp),
 Carina Vogt Hopp),
  Claudia Nystad (Langrenn),
 Franziska Hildebrand (Skiskyting),
foran: Severin Freund (Hopp)

Meritter:
OL 29 x Gullmedaljer
 32 x Sølvmedaljer  
                               20 x Bronsemedaljer
VM 30 x Gullmedaljer
 42 x Sølvmedaljer   
 27 x Bronsemedaljer

Wolfgang	Maier, Sportsdirektør Alpint (DSV)
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„Da vi skulle ta en beslutning om et næringstilskudd, var det svært viktig at FitLine har 
et så godt renommé innenfor idretten. For oss er produktsikkerheten enormt viktig. Jeg 
har også fått mange tilbakemeldinger fra utøverne våre angående den fantastisk gode 
smaken, men også virkningen viser seg særlig innen forebygging og restitusjon. Vi har ikke 
bare ansvar for teknisk support for våre utøvere, men også ernæring. Nettopp her ligger 
basisen for topp-prestasjonene, for å kunne konkurrere i verdenstoppen.“

Vårt favorittprodukt: FitLine Protein-Ultra.
Vi har brukt FitLine Basics, PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, 
Gelenk-Fit og barene regelmessig siden november 2009

Meritter:
OL   27 x Gullmedaljer
   36 x Sølvmedlajer
   19 x Bronsenedaljer
VM/EM   47 x Gullmedljer 
   42 x Sølvmedaljer 
   39 x Bronsemedaljer

Hans Pum, Sportsdirektør Østerrike (ÖSV)

f.v.: Bernhard Gruber (Kombinert), 
 Nicole Hosp (Alpint), 
 Simon Eder (Skiskyting), 
 Katharina Innerhofer (Skiskyting), 
 Michael Hayböck (Hopp)
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„Alle landslag og treningsgrupper i de klassiske og alpine idrettsgrenene fra det Polske 
Skiforbundet PZN har brukt FitLineproduktene offisielt siden mai 2010. Riktig og balan-
sert kosthold med sikre næringstilskuddsprodukter som tilskudd til kostholdet er i dag en 
vesentlig del av utdanningsprogrammet i PZN. Idrettsutøverne våre har et høyere behov 
for vitaminer og mineraler og FitLineproduktene dekker det, uten at kroppen belastes 
unødvendig. Hos hopperne, som per i dag er vår viktigste idrettsgren, må utøveren noen 
ganger sikre et ekstremt høyt nivå av konsentrasjon og bevegelsesevne over mange 
timer. Her har Fitness-Drink i kombinasjon med Activize Oxyplus vist seg å fungere godt. 
Likeledes er det enormt viktig for hopperne at fettprosenten ikke går opp! Også her fun-
gerer FitLine godt. Vi kommer også til å starte med  ProShape® (Amino)om kort tid, for å 
kunne samle erfaring med produktet. FitLine Restorate bruker vi generelt for å bidra til god 
restitusjon. Det Polske Skiforbundet og alle landslag er svært lykkelige over samarbeidet 
med PM-International og med FitLineproduktene. 

Vårt favorittprodukt: FitLine Basics.
Vi har brukt FitLineproduktene siden mai 2010 og bruker regelmessig FitLine Basics, 
Activize Oxyplus, Restorate, Pro·B·4 Drikkeyoghurt, Protein-Ultra, Fruit Bar og Fitness-
Drink.
Vårt FitLine Team er PM-International Sp.z o.o. (Polen).

fra.v.: Zbigniew Klimowski, Łukasz Kruczek, Kamil   
 Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Krzysztof   
 Miętus, Krzysztof Sobczyk, Kacper Skrobot,   
 Maciej Kot. 

Marek	Siderek, Sportsdirektør Polsk skiforbund (PZN)

Meritter:
OL:   4 x Gullmedaljer
   5 x Sølvmedaljer 
   4 x Bronsemedaljer
VM:  10 x Gullmedaljer
   2 x Sølvmedaljer
   3 x Bronsemedaljer

Bild: City-Press GmbH Berlin
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Dr.	Andreas	Gröger, Lagleder Tysk ishockeyforbund (DEB)

Meritter:
OL:   2 x Bronsemedlajer
EM:  2 x Sølvmedaljer
EM:  2 x Gullmedaljer og 3 x Sølvmdaljer

Foran fra.v.:                     Timo Pielmeier, Benedikt Kohl, Nicolai Goc, Patrick Reimer, Christoph Ullmann, Frank Hördler, Dennis Endras, Macus Kink, Kai Hospelt, Michael Wolf,  
 Yannic Seidenberg, Patrick Hager, Niklas Treutle
I midten fra v.: Martin Buchwieser, Daniel Pietta, Arin Wurm, Thomas Oppenheimer, Justin Krueger, Dennis Reul, Marcel Noebels, Björn Krupp, Sebastian Uvira,  
 Thorsten Ankert, Florian Kettemer
Bak fra v..:  Marco Nachrichter (Equipment Manager), Thomas Lorenz (Equipment Manager), Karl-Heinz Fliegauf (General Manager), Markus Schreiber (Equipment  
 Manager), Alexander Morel (Medienbeauftragter), Ulrich Liebsch (Ass.-Coach), Pat Cortina (Head-Coach), Steffen Ziesche (Video-Coach), Robert Mager  
 (Athletik-Trainer), Carsten Fiedler (Physiotherapeut), Martin Abraham (Physiotherapeut), Andreas Gröger (Mannschaftsarzt), Klaus Merk (Team-Manager)

„Som lagleder for det Tyske Ishockey Landslaget er jeg ansvarlig for både medisinsk tilsyn 
og for utøvernes ernæring. Ishockey har de siste årene blitt stadig raskere, hardere, teknisk 
mer krevende og mer spektakulært. For å kunne stå i disse utfordringene, er sammen-
setningen av ernæringen nå i langt større grad avhengig av et tilskudd. Slik beholder 
vi prestasjons- og restitusjonsevnen. FitLineproduktene har i stor grad bidratt til at vi 
lykkes med dette. Kroppen får næringsstoffer som er enormt viktige for å holde oss friske. 
Dessuten har vi fått en partner med FitLine som ikke bare står for kvalitet, men også for 
dopingsikkerhet. Dette ser vi på som ekstremt viktig. 

Vårt favorittprodukt: FitLine Fitness-Drink.
Vi har brukt FitLineproduktene siden september 1998 og bruker regelmessig FitLine 
Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, Basen Plus, Protein-Ultra og Fruit Bar.
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Reto	Götschi, Administrerende direktør Swiss Sliding

"Optimal ernæring for eliteidrett er enormt viktig. Ved siden av svært intensiv og hard 
trening, må kroppen også forsynes med optimal næring. FitLine dekker et bredt og meget 
avbalansert behov og den individuelle muligheten for hver enkelt utøver passer oss svært 
godt. Vi er stolte av at vi med FitLine har funnet en tillittsvekkende partner med stor 
kvalitetssikring.“

Vårt favorittprodukt: FitLine Activize Oxyplus.
Vi har brukt produktene siden januar 2012 og bruker regelmessig FitLine Basics, 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, Gelenk-Fit og alle barer.
Vårt FitLine Team er PM-International AG (Schweiz).

Meritter	for		2er	og	4er	Bob:
OL                     1 x Sølv
VM     1 x Gull,  1 x Sølv,    1 x Bronse
EM     3 x Gull,  1 x Sølv,    2 x Bronse  
Sveitsisk mesterskap 10 x Gull,  4 x Sølv,    3 x Bronse
Sammenlagt:
VM    28 x Gull, 25 x Sølv, 22 x Bronse
OL                  10 x Gull, 11 x Sølv, 13 x Bronse

Bak fra v:                                                            Clemens Bracher, Jürg Egger, Thomas Lamparter, Thomas Amrhein, Fabio Badraun, Patrick Blöchliger, Thomas Ruf, Eric Alard,  
    Armin Batali, Ivo Rüegg, Noah Chiozza, Max Hermann, Marcel Rohner 
I midten fra v:                                                           Fabienne Meyer, Ariane Walser, Caroline Spahni, Tanja Mayer, Edith Burkard, Lea Herrsche, Elisabeth Graf, Petr Ramseidl, 
    Heinz Gasser, Christian Szepessy
Ved Boben fra v:                               Rico Peter, Gregor Baumann, Beat Hefti und Simon Friedli
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Jacek	Mazurek, Sportsdirektør KP Legia Warschau

Bak fra v.:                                  Przemysław Mizgała, Helio Pinto, Iniaki Astiz, Mateusz Cichocki, Jakub Wawrzyniak, Dosa Junior, Oliver Wienczatek, Dusan Kuciak, Wojciech Skaba, Aleksander Wandzel,  
  Tomasz Jodłowiec, Michał Żyro, Marco Suler, Wladimer Dwaliszwili, Patryk Mikita
I midten fra v: Wojciech Frukacz (Physiotherapeut), Piotr Wiśnik (Physiologe), Paweł Bamber (Masseur), Jacek Jaroszewski (Arzt), Krzysztof Dowhań (Torwart Trainer), Jacek Magiera  
  (II Trainer), Jan Urban (Trainer), José Antonio Vicuna (II Trainer), Lucjan Brychczy (asystents Trainer), Cesar Sanjuan – Szklarz (Trainer der physischen Vorbereitung),  
  Maciej Tobiszewski (Arzt), Wojciech Spałek (Physiotherapeut), Marta Ostrowska (Teamleiter)
Foran fra v:                                Łukasz Broź, Michał Efir, Jakub Kosecki, Tomasz Brzyski, Michał Kucharczyk, Henrik Ojamaa, Bartosz Bereszyński, Ivica Vrdoljak, Miroslav Radovic, Dominik Furman,  
  Jakub Rzeźniczak, Daniel Łukasik, Marek Saganowski, Michał Kopczyński, Raphael Augusto

„Riktig ernæring er en vesentlig del av suksess innen fotball på høyeste nivå. 
Næringstilskuddet fra selskapet PM-International tilbyr spillerne på Legia Warzawa mer 
utholdenhet og prestasjonsevne.Med et bredt spekter av produkter er vi i stand til å tilpas-
se den enkelte utøverens behov. Vi er svært fornøyd med kvaliteten. Dette bekrefter også 
våre egne toppvitenskapsfolk.“

Vi har brukt FitLineproduktene siden juni 2013 og bruker regelmessig 
FitLine Activize Oxyplus, Basics og Protein-Ultra bar.
Vårt FitLine Team er Michał Całka og PM-International Sp. z o.o. (Polen).

Meritter:
2014 Polsk mester
2013 Polsk mester, Polsk Cup, MESA Mesterskap 1.plass
2012 Polsk Cup, MESA Mesterskap .1 plass
2011 Polsk Cup, MESA Mesterskap 2.plass
Sammenlagt:
10 x Polsk Mester, 11 x Polsk Mesterskap 2.plass, 16 x Polsk Cup 1.plass



                      22

„Landslagstrenerne i BDR har gjennom flere års tilbakemeldinger om FitLineproduktene 
fra landslag og eliteutøvere kunnet fastslå at både helse- og treningsnivå pluss restitusjon 
har bedret seg fundamentalt. Vi har kunnet fastslå en stabilisering og stigning av
prestasjonsnivået under belastning.“

Vi har brukt FitLineproduktene siden november 1997. Vi bruker regelmessig FitLine 
Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, Cellebeskyttelse, Q10 Plus, 
ProShapes (Shakes) og Fruchtschnitte.

Patrick	Moster, Sportsdirektør Tysk Sykkelforbund

„Etter at vi begynte med FitLineproduktene, har vi merket at de fungerer som et utmerket 
tilskudd til vårt kosthold og støtter våre konkurransedeltakere under fysiske anstren-
gelser. Våre utøvere drikker Activize Oxyplus før hver trening. Denne drikken setter dem i 
godt humør. Under trening bekreftes den fantastuske virkningen av Fitness-Drink og for 
restitusjon etter trening tar utøverne Restorate. Særlig har Gelenk-Fit vist seg å fungere 
bra. Utøverne synes selv at plagene de hadde og som tidligere innskrenket treningen, har     
minsket. Jeg er svært glad for at landslaget vårt kan bruke FitLineproduktene. De bidrar til 
at våre konkurransedeltakere har mer utbytte av treningen og bidrar til suksess. Viktig for 
oss er også at produktene er enkle å ha med på reise og enkle å tilberede.“

Vårt favorittpordukt: FitLine Gelenk-Fit. 
Vi har brukt produktene siden September 2010 og bruker regelmessig FitLine Activize 
Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink og Gelenk-Fit.
Vårt  FitLine Team er Arleta Muranty og PM-International Sp. z o.o. (Polen).

Jacek Hankiewicz, Trener Polsk Badminton Forbund
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„Jeg har jobbet heltid i over 10 år med Nordic Walking, med avspenning og med person-
lighetsutvikling og jeg er idrettslærer av yrke. I min funksjon som utdanningsleder for det 
Tyske Nordic Walking- og Forebyggingsforbund er det viktig for meg at mennesker holder 
seg i bevegelse. Etter at over hundre instruktører fra DNV kunne overbevise seg selv om 
kvaliteten og resultatene fra FitLineproduktene, er jeg svært lykkelig over det profesjonelle 
samarbeidet og kooperasjonen med PM-International. Likeledes har mange av instruk-
tørene i forbundet funnet muligheten til egen bedrift med bevegelse og ernæring som 
utgangspunkt. Alt dette takket være samarbeidet med PM. For meg er kropp (bevegelse og 
sunn ernæring) og sjel (mental trening) uløslig bundet sammen. Etter at jeg begynte å ta 
produktene regelmessig, restituerer jeg vesentlig raskere både etter sport men også etter 
andre gjøremål. Immunforsvaret har blitt mye mer stabilt og jeg er friskere og har bedre 
prestasjonsevne.“

Jeg har brukt produktene daglig siden sommeren 2004 og blir like begeistret hver 
dag. Jeg tar naturligvis Optimalsettet med Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Base 
Plus, Cellebeskyttelse, Fitness-Drink, Omega3+E og Q10 Plus, ProShapes (Shakes), 
Gelenk-Fit.
Vårt FitLine Team er Carsten Ledulé og Kurt Metzler.

Andreas Wilhelm, President og utdanningsleder  DNV

„Jeg er tidligere eliteidrettsøver (friidrett 7-kamp) og siden 2011 har jeg vært Daglig Leder 
for Swiss Nordic Fitness Organisation. Som fagorganisasjon for Nordic Walking i Sveits er 
det viktig å levere kvalitet  på alle områder: både ernæring, bevegelse og avspenning. Med 
kooperasjonen med PM-International føler vi i SNO at vi har optimal støtte. Mange av våre 
instruktører og ALFA Coachs har blitt begeistret over FitLineproduktene. Personlig har jeg 
brukt produktene siden høsten 2005 og føler meg mer avbalansert og mer vital i 
hverdagen.“

Jeg har brukt produktene siden høsten 2005 og bruker regelmessig FitLine 
Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Omega 3+E, Q10 Plus,Cellebeskyttelse, Pro·B·4 
Drikkeyoghurt og Fitness-Drink.
Vårt FitLine Team er Kurt Metzler, Andreas og Michael Wilhelm.

Jeannine	Böhm, Administrende direktør Swiss Nordic Fitness Organisation (SNO)
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„Landslagskamper betyr en høy tilleggsbelastning for utøverne våre i tillegg til deres hver-
dag i andre elitelag. Med kort intervall spilles mange spill og lagene må være intensivt 
forberedt. Fysisk og psykisk belastning er ekstremt høy i denne fasen. Et viktig grunnlag er 
da en optimal forsyning av næringsstoffer, slik at utøverne kan oppnå sine idrettsmål og 
høyne prestasjonsnivået under trening. Til dette trenger vi fleksible og kompetente partne-
re og er glad for støtten FitLineproduktene gir med sin maksimale dopingsikkerhet.“

Vårt favorittprodukt: FitLine Activize Oxyplus. 
Vi har brukt produktene siden oktober 2012 og bruker regelmessig PowerCocktail, 
Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, Choco Slim, Protein-Ultra og Fruit Bar.
Vårt FitLine Team er PM-International AG (Schweiz).

Meritter:		 
Deltatt i VM 6 ganger
EM: 12. Plass 2004
Sommer OL 1996: 7. Plass

von links: Roman Caspar, Nikola Cvijetic, Luca Spengler, Luka Maros, Severin Ramseier, Thomas Hofstetter, Marcel Hess,  
 Alen Milosevic, David Graubner, Marco Kurth, Aurel Bringolf, Remo Quadrelli, Nikola Portner, Andy Schmid

Ingo	Meckes, Administrerende direktør Sveitsisk Håndballforbund (SHV)
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Vårt favorittprodukt: FitLine Fitness-Drink. 
Vi har brukt produktene siden sommeren 2007 og bruker regelmessig FitLine Activize 
Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, Protein-Ultra og Fruit Bar.
Vårt FitLine Team er PM-International AG (Schweiz).

Meritter:
6 x Sveitsisk mester, 1 x 2.plass Sveitsisk mesterskap
4 x Schweizer Pokalsieger, 4 x Schweizer Supercup Sieger
 Europacup:
2009/10 Cupsieger
2008/09 Halbfinal Cupsieger Cup
2007/08 Halbfinal Cupsieger Cup
2006/07 Achtelfinal Cupsieger Cup

David	Graubner	(spiller), Kadetten Schaffhausen Håndball

„FitLineproduktene vi bruker, sikrer  premium kvalitet innen næringstilskudd. FitLineproduktene får positiv tilbakemel-
ding, både når det gjelder smak, men også når det gjelder resultater, dvs virkning. Fitness-Drink støtter oss før, under 
og etter trening og konkurranse og Restorate bidrar til optimal restitusjon. I tillegg tar vi Activize Oxyplus for skikkelig 
power. Helt og holdent et optimalt, sikkert og gjennomtenkt næringstilskuddskonsept. I tillegg liker vi Fruit Baren og 
Protein Ultra.“

„Oppgaven til Österreichische Sporthilfe er å hjelpe opp nye østerriske talenter og eli-
teutøvere på deres vei mot suksess for landet sitt. Våre eliteutøvere hat tatt kontakt 
med oss i forbindelse med FitLineproduktene. Takket være det brede produktspekteret i 
FitLineserien kan vi gå individuelt inn på den enkelte utøverens behov og på den måten 
dekke deres tilleggsbehov for vitalstoffer. Et absolutt „must“ er naturligvis den høye pro-
duktsikkerheten og de regelmessige kvalitets- og dopingkontrollene. Österreichische 
Sporthilfe tilbyr en plattform for eliteutøverne med topp kvalitetsprodukter fra FitLine.“
Anton Schutti - Administrerende direktør

Vårt FitLine Team er Claude Simon og PM-International Østerrike

Österreichische Sporthilfe ÖSH
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„I det Tyske Skiforbundet er det mange idrettsutøvere som bruker FitLine. Jeg startet etter å ha fått dem anbefalet av en annen 
utøver og har fortsatt å bruke produktene. Selvsagt spiller smaken en avgjørende rolle, men for meg er den gode mattoleransen 
og naturligvis virkningen enda viktigere. Man merker at immunforsvaret styrkes og at den fysiske restitusjonen får støtte, noe som 
er spesielt viktig gjennom sesongen. Da raser man fra den ene konkurransen til den neste og har nesten ingen perioder med hvile. 
Dessuten har man en sikkerhet i at produktene er dopingsikre.“

Mitt	favorittprodukt: FitLine Protein-Ultra. Jeg har brukt FitLineproduktene siden høsten 2009 og bruker regelmessig 
FitLine Basics, ProShape (Shake) Vanilje, Choco Slim, White Choco Slim og Protein-Ultra.

Jeg har brukt FitLineproduktene siden sommeren 2004 og har vært begeistret fra dag 1. 
Særlig Activize Oxyplus ble jeg overrasket over! Men også de andre FitLineproduktene tar 
jeg regelmessig og har blitt mye mer stabil innen prestasjon. Dessuten får jeg i meg mer 
væske siden produktene er flytende.“

Mitt	favorittprodukt: FitLine Fitness-Drink. 
Jeg har brukt FitLineproduktene siden juni 2004 og bruker regelmessig FitLine Basics, 
Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, Q10 Plus, ProShape (Shake) Soja, CC-Cel 
Kapsler og Protein-Ultra.
Mitt FitLine Team er Bruno Baume.

Meritter:
Verdenscupen:  13 pallplasser, derav 2 seire
Europacupen:  10 pallplasser, derav 5 seire
1 x Sveitsisk mester (Super-Kombinasjon)
12 seire i  FIS-renn (9 x Slalom, 2 x Storslalom, 1 x Super-G)

Maria	Höfl-Riesch, Alpint

Silvan Zurbriggen, Alpint

Meritter:
2014 OL Sotsji Gullmedalje Super Kombinasjon,      
             Sølvmedalje Super-G, avsluttet karrieren. 
2013 2.plass Verdenscupen sammenlagt, Verdensmester Super-Kombinasjon,  
 Verdensmesterskap og bronse i lagkonkurranse
2012 Verdenscupseier i  St. Moritz, Sotschi, Are 
2011  Vunnet  Verdenscupen sammenlagt, 2 x  Bronse (Utfor og Super-G )på 
             hjemmebane i VM i Garmisch-Partenkirchen
2010  OL Vancouver Gullmedalje Super Kombinasjon og Gullmedalje 
 Slalom, Verdenscupseier blant annet i Lake Louise, Garmisch-Partenkirchen, St.   Moritz
2009  Verdensmester (Slalom) i Val-d’Isère,  Verdenscupseier blant annet i Levi,
             Tarvisio, Maribor, Zagreb 
2008 Verdenscupseier  blant annet i Semmering, La Molina, Whistler, 
             Cortina d’Ampezzo.68 pallplasser, 24 seire, 4 Verdenscupsseire i forskjellige
             disipliner. Topp 3 i Verdenscupen sammenlagt de siste 5 årene



                      27

Konstantin Schad, Snowboard (cross)

„Allerede etter noen få uker merket jeg en positiv endring med FitLineproduktene og har 
siden vært begeistret. Etter mange år med eliteidrett kunne jeg allerede i første sesongfor-
beredelse med FitLine øke prestasjonen med inntil 10% på nesten alle områder. Noe sånt 
har jeg aldri opplevd tidligere.“

Mine	favorittprodukter: FitLine Activize Oxyplus.
Jeg har brukt FitLine siden  mai 2013 og bruker regelmessig FitLine 
PowerCocktail, Activize Oxyplus, Q10 Plus, ProShape® (Amino), Restorate,  
Basen Plus og Fitness-Drink. 
Mitt FitLine Team er Martin Majhenic.

Meritter:
2014 X Games Bronsemedalje i Aspen (USA), 5. Plass Verdenscupen sammenlagt
2013 Medlem DOSB-Olympia-TOP-Team Sotsji, Tysk mester
2012 Tysk mester "Rider of the Year", Seier i FIS Verdenscupen SBX i 
 Valmalenco (Italia), 4. plass Verdenscupen sammenlagt
2011 Gullmdalje Universiade
2010 Deltakelse i OL, Vancouver (Canada)
 Vært på det Tyske landslaget siden 2004 

Mine	idrettsmeritter:
2014 Verdensmester U23 sprint Verdensmesterskap U23 bronse 10 km klassisk, Tysk     
             Mesterskap sprint: sølv, bronsemedalje 5 km klassisk
2013 Tysk Mesterskap sprint: gull og 5 km fristil
2012 Tysk Mesterskap sprint: bronse og 10 km skiathlon

Elisabeth	Schicho, Langrenn

„Langrenn er en idrettsgren som krever  mye kraft og god restitusjon er enormt viktig. I mai 
2014 ble jeg introdusert for FitLineproduktene. De styrker immunforsvaret mitt, fyller opp 
lagrene raskt. Prestasjonsevnen er på topp og jeg føler meg frisk hele tiden.“

Mitt	favorittprodukt:	 FitLine PowerCocktail. 
Jeg har brukt FitLineproduktene siden juni 2014 og bruker regelmessig FitLine Power-
Cocktail, Restorate, Protein Ultra og White Choco Slim barer.
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„Jeg fikk anbefalt FitLine av moren min og startet opp med produktene for 4 år siden. Jeg 
driver aktivt med sprangridning, og i denne idrettsgrenen er det viktig å være konsentrert. 
Jeg opplever at både Activize og Omega3 bidrar til at jeg har bedre konsentrasjon. Dessu-
ten merker jeg en endring i forhold til energi og jeg blir ikke lenger så støl med FitLinepro-
duktene. I tillegg til sprangridning går jeg på videregående skole, og også her merker jeg 
stor forskjell i forbindelse med konsentrasjonen! Jeg våkner uthvilt hver morgen og er klar 
for dagen.
Jeg gir FitLine også til hesten min: den får Restorate hver kveld og en ekstra dose etter 
stevner eller hard trening. Dette bidrar til at muskulaturen restituerer raskere. Har dessuten 
gode resultater med Pro•B•4 hvis hesten har mageproblemer!”

Mitt	favorittprodukt: FitLine Activize.
Jeg startet med FitLine i 2009 og bruker regelmessig FitLine Basics, Activize, Restorate, 
Omega3	og	Pro•B•4.
Mitt  FitLine Team er Eva Klubbenes.

Meritter:
Lands- og Elitestevner 2010-2014 mer enn 20 Gullmedaljer og over 80 plasseringer
NM, deltakelse 3 ganger
Kvalifisert til flere utenlandsstevner
Kretsmester i 2012 og 2014

				Lise	Klubbenes	(18	år	fra	Sarpsborg), Sprangridning

„Jeg har tatt produktene fra FitLine siden januar 2012. I min idrettsgren er kraft, hastighet 
og mental styrke spesielt viktig. PowerCocktailen Basics og Activize om morgenen får meg 
igang og gir den nødvendige energien for trening i hverdagen. Activize hjelper meg med 
den nødvendige konsentrasjonen både i daglig trening, men også under konkurranse-       
dager. Takket være Restorate om kvelden er jeg topp restituert og i form neste dag.“

Mitt	favorittprodukt: FitLine Restorate og Activize Oxyplus.
Jeg har brukt FitLineproduktene siden Januar 2012 og bruker regelmessig FitLine 
Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Basen Plus, Fitness-Drink ,Q10 Plus og Protein-Ultra.
Mitt FitLine Team er Ulrich Münch og Michael Höflich.

Meritter:
2014 Europa Cup Bucuresti 2. Plass, Paris Open 3. Plass
2013 Europamester, Seier i World Games i Cali Columbia
2012 Verdensmester, Tysk mester, Seier i  German Open, Seier i Europa Cup
2011 Verdensmester, Tysk mester, Seier i Paris Open
2010 Verdensmester, Seier i German Open, 3.plass i Tysk mesterskap 
 Nordtysk mester, 3.plass i Paris Open.

Mandy	Sonnemann, Ju-Jutsu
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Siden 2014 har Christian Schwarzer vært merkeambassadør for FitLine

Mine	idrettsmeritter:
 Landslagstrener Junior siden 2009
2008 Deltakelse OL Bejing
2007  Verdensmester, Årets Lag
2004  Sølvmdalje OL Athen, Europamester
2003  2.plass i VM, Tysk mester med TBV Lemgo
2002  2.plass i EM, 1.plass DHB med TBV Lemgo
2001  Årets håndballspiller (Vinner av Super-Cup)
2000  5.plass OL Sydney, Seier i Champions-Cup,  
 Spansk mester, 1.plass

„ Jeg har brukt FitLineproduktene lenge og har følelsen at av motstandsdyktigheten og 
prestasjonsevnen har blitt merkbart bedre. Særlig merker jeg forskjell på store turneringer, 
da gir regelmessig og daglig bruk av FitLine ekstremt gode resultater. Jeg er svært fornøyd 
og ser ingen grunn til å endre på noe.“

Mitt	favorittprodukt: FitLine Fitness-Drink.
Jeg har brukt FitLineproduktene siden  august 2009 og bruker regelmessig FitLine 
Basics, Activize Oxyplus, Restorate ogFitness-Drink.
Mitt FitLine Team er Christian Schwarzer.

Meritter:
2014 2.plass i Tysk mesterskap med  Rhein-Neckar-Löwen
2013 EHF Europa Pokal 
2012 Toppscorer i  1. Divisjon
2011 Årets og sesongens spiller i Saison Toyota Bundesliga
2007 2.plass i Junior VM og høyt verdsatt spiller, Sølv i DHB
2006 Europamester for juniorer, 2.plass DHB, årets nykomling
2005 4.plass i VM for juniorer 
2004 Toppscorer Junior EM
 Spilt på Rhein-Neckar-Löwen siden 2003 (siden 2005 i 1.Divisjon)

Christian Schwarzer, Håndball

Uwe	Gensheimer, Håndball

„Jeg har brukt FitLineproduktene i mange år og har inntrykk av at fysisk prestasjonsevne og immunforsvar har blitt tydlig bedre. 
Jeg bruker daglig, og særlig i forkant av større turneringer, produktene Basics, Activize, Fitness-Drink, Cellebeskyttelse og Restorate. 
Og jeg må si at disse produktene hjelper meg, spesielt i forbindelse med store turneringer.Nå kan jeg, også takket være FitLinepro-
duktene, se tilbake på en suksessrik karriere, jeg har vunnet alle mulige titler med laget, med landslaget og i tillegg blitt verdensme-
ster.“

Mitt	favorittprodukt:  FitLine Activize Oxyplus. 
Jeg har brukt FitLineproduktene siden oktober 1998 og bruker regelmessig
FitLine Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, Gelenk-Fit og Cellebeskyttelse.
Mitt FitLine Team er Detlev Hebel, Klaus Christiani og Peter Schneider.



                      30

Mitt	favorittprodukt: FitLine White Choco Slim. Jeg har brukt FitLineproduktene siden desember 2007 og bruker                     
regelmessig FitLine Basics, Activize Oxyplus, Activize Sensitive, Restorate, Q10 Plus, Omega 3+E, Fitness-Drink, Cellebeskyttelse 
og White Choco Slim. Mitt  FitLine Team er Sandra Camenisch und Kathrin Meisser.

Meritter:		
2014 Verdensmester i Pattern Singles og Breaking Team. Sølv i VM
2013 Verdensmester i Breaking og Patterns Singles, Sølvmedalje EM
2012 Verdensmester i Breaking, Verdensmester i Breaking lag, Bronsemedalje tungvekt
2011 Verdensmester i Hyong Patterns lag, Bronsemedalje VM Breaking,  
 4. Plass Hyong Patterns 
2010 Verdensmester Breaking, Europamester, hedersmedalje i Taekwon-do
2009  2. plass i  Tul/Patterns, Kontinental mester i Breaking
2008 Verdensmester Breaking ,2.plass i Patterns og Bronsemedalje i EM i Breaking

„I starten av 2013 prøvde jeg for første gang FitLineproduktene Basics, Activize og 
Restorate fordi jeg var nysgjerrig. Jeg har ikke vært uten denne trioen siden. Jeg kjenner 
meg mer vital, mer aktiv og jeg restituerer vesentlig mye bedre etter harde treningsøk-
ter med produktene. Og det beste er at produktene passer perfekt inn i en sunn og 
ernæringsbevisst spiseplan!“

Mine	favorittprodukter: FitLine Activize Oxyplus. 
Jeg har brukt FitLIneproduktene siden januar 2013 og bruker regelmessig 
FitLine Basics, Activize Oxyplus og Restorate. 
Mitt FitLine Team er Artur Heinrich.

Meritter:
2014 Tittelforsvarer (WKN)
2013 Seier WLF Dubai
2012 Dobbel tittelforsvarer  (WKN)
2011 Verdensmester K1 (IPTA) 
2010 Verdensmester Kickboksing (WKN)
Sammenlagt: Tysk, Europa og Verdensmester for amatører  WKN, IPTA og MUD  
5 ganger Verdensmester  WKN
Kampresultater: 67 Kamper, 56 Seire (derav 32 på  KO), 1 uavgjort 
og 10 tap. 

Renato	Marni, Taekwon-do

Dmitrij »Dima« Weimer, Kickboksing

“Jeg har drevet med Taekwondo i mer enn 25 år. I min idrettsgren er beveglighet viktig, ledd og muskler blir slitne med de daglige beve-
gelsene. Etter at jeg startet med FitLine, har jeg fått mye mer beveglighet. Det fine med min idrettsgren er kombinasjonen av sporten, 
fitness, konsentrasjon og spesielt den mentalt bevegelsen. Med FitLineproduktene får jeg en komplett fysisk support, men også det men-
tale får sitt tilskudd. For et friskt kretsløp hjelper Omega3 og Q10 Plus. Mine siste store suksesser i årene 2007 og 2008 fikk jeg god hjelp 
av produktene. Forberedelsene til 6. dan startet i juni 2009 og sluttet i juni 2012. Jeg anbefaler alle å ha disse produktene som sin daglig 
følgesvenn. Livskvaliteten stiger enormt!”
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Tomasz Kowal, Strongman

„I de årene jeg drev aktivt med idrett, testet jeg en mengde forskjellige næringstilskudd, både fra polske 
og utenlandske produsenter. Dermed hadde jeg masse tid til å finne de beste produktene. Da jeg ble kjent 
med Fitline, gjorde de, etter bare 3 ukers bruk, et svært godt inntrykk på meg. Første resultat var høyere 
effektivitet under krafttreningen. Like overraskende var hvor raskt jeg hentet meg inn etter trening og hvor 
høy kvaliteten på restitusjon og søvn ble. Jeg har aldri opplevd så klare, raske og sunne forandringer på så 
kort tid, derfor anbefaler jeg alle andre utøvere av hjertet å bruke FitLine!“

Mitt	favorittprodukt: FitLine Activize Oxyplus. 
Jeg har brukt FitLineproduktene siden  2012 og bruker regelmessig FitLine Activize 
Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, ProShape® (Amino), Gelenk-Fit og Omega 3+E.
Mitt FitLine Team er  PM-International - DSC Warzawa.

Meritter:
2014 Seier Internasjonal Strong-Man mesterskap Polen Nowy Sącz, Seier
 Internasjonal Polen Cup Krynica Zdrój, 5.plass i Verdenscupen WSF Uzbekistan 
2013 2.plass i  Strong Man EM
2012 Polsk mester i par , 2.plass Polsk Strong Man mesterskap
2010 Bronsemedalje Polsk Strong Man mesterskap
2008 Polsk mester Strong Man mesterskap Eliminate Opponant

„Jeg har kjent til FitLineproduktene i godt over 3 år, men startet å bruke dem regelmessig 
først i august 2012. Jeg starter dagen med Activize og Basics, og „god-natt“-drikken er 
Restorate. Det er en forskjell som dag og natt sammenliknet med tidligere. Jeg har mye mer 
power og kjenner meg helt fin, selv etter ekstremt anstrengende treningsenheter!
Takket være bedre kondisjon kan jeg konsentrere meg bedre. Jeg elsker Activize, Q10 Plus 
og særlig Protein Ultra og Choco Slim barene. Dessverre spiser jeg dem opp altfor raskt!“

Mitt	favorittprodukt: FitLine Activize Oxyplus.
Jeg har brukt FitLineproduktene siden august 2012 og bruker regelmessig FitLine 
Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Q10 Plus, Protein-Ultra og Choco Slim.
Mitt FitLine Team er Beate Schwandt.

Meritter:
2014 WBO International Champion
2012 WBO International Champion 
2011 WBO Europamester
2010 Tysk mester 
 45 Boksekamper, 42 Seire (16 K.O´s), 3 tap (på poeng)

Robin Krasniqi, Boksing (Lett tungvekt)
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Mitt	favorittprodukt: FitLine Fruit Bar. 
Jeg har brukt FitLineproduktene siden januar 2007 og bruker regelmessig FitLine 
Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, Basen Plus, Omega 3+E, Q10 Plus, 
Protein-Ultra og Fruit Bar.
Mitt FitLine Team er Günther Beck og Dr. Ceccarelli.

Meritter:
2014 DTM 11. plass med BMW M3 Team Schnitzer
2013 DTM 3. plass med BMW M3 Team Schnitzer
2012 DTM mester med BMW M3 Team Schnitzer
2011 DTM 3. plass med AMG Mercedes C-Klasse og  Vinnerteam
2010 DTM 3. plass med AMG Mercedes C-Klasse og Vinnerteam
2009 DTM 4. plass med AMG Mercedes C-Klasse og Vinnerteam
2008 DTM 5. plass med AMG Mercedes C-Klasse 
2007  DTM 2. plass med AMG Mercedes C-Klasse
2006 DTM 2. plass med AMG Mercedes C-Klasse

„Da jeg startet med FitLine i januar 2007, hadde jeg absolutt ingen forventninger. Dette er 
den beste forutsetningen, dermed merker man også at det skjer noe. Produktene har hjulpet 
meg, men i min idrettsgren kan man ikke måle dette i tiendedels sekunder. I hvertfall har jeg 
fått bedre restitusjon. Når jeg løper feks får jeg ikke lenger vondt i beina, og 
muskelproblemer tilhører fortiden. Dagen etter har jeg det mye bedre når jeg tar Restorate 
om kvelden og jeg kan starte på det nivået jeg sluttet neste dag. Jeg kjenner meg mye 
friskere etter at jeg startet med FitLine.“

Mitt	favorittprodukt: FitLine PowerCocktail.  
Jeg har brukt FitLineproduktene siden januar 2007 og bruker regelmessig FitLine 
Basics, PowerCocktail, Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, Base Plus, Q10 Plus, 
Omega 3+E, Cellebskyttelse, Activize PowerDrink og Protein-Ultra. 
Mitt FitLine Team er Günther Beck, Toni Mathis und Hans-Jürgen Mattheis.

Bruno Spengler, DTM

Bernd Schneider, Motorsport

„Jeg er begeistret over FitLineproduktene! Det finnes et stort produktutvalg, derfor startet jeg å bruke FitLine for et par år siden. 
PowerCocktail er for meg den beste løsningen som finnes. Min personlige PowerCocktail, med Q10 Plus og Omega3, drikker jeg 
hver morgen og starter dagen med et smil og med optimal forsyning av næring. I PowerCocktail finner du alt du trenger og jeg kan 
ta med porsjonsposen overalt. Jeg er glad i mat, derfor trenger jeg en Fruit Bar under lange treningsøkter. Denne fyller opp energi-
lagrene og smaker deilig. Etter at jeg startet med FitLine, kan jeg trene lenger og immunforsvaret har blitt tydelig bedre.“

Meritter:
siden 2010 - 2014    AMG Customer Sports Fahrer i SLS AMG GT3: 7 Seire og 3 pallplasser
siden 2009     AMG merkeambassadør, instruktør  AMG Driving Academy
Seier  24t  løp  Dubai (2013), Nürburgring (2013), Spa-Francorchamps (2013)
Seier 12t   løp  Bathurst (2013), Abu Dhabi (2013)
5 ganger  DTM Champion med AMG, Mercedes CLK DTM (2000 - 2003) og AMG, Mercedes C-Klasse DTM (2004 - 2008)
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„Jeg bestemte meg for å bruke FitLine av den enkle grunn at det er viktig med restitusjon 
og en sunn livsstil når man er proff fotballspiller. Dessuten er det viktig at produktene er 
dopingssikre, og det har jeg garanti for med FitLine. Yndlingsproduktet er Activize, det tar 
jeg om morgenen sammen med Basics, slik starter jeg dagen. Fotballsparkere er glad i søtt, 
og her har jeg funnet en løsning med Choco Slim barene, som jeg spiser som mellommåltid. 
På veldig slitsomme treningsdager tar jeg ekstra Restorate, som jeg også tar hver kveld for 
restitusjon og føler meg som ny hver morgen. Etter at jeg startet med FitLine er jeg ikke len-
ger så mottakelig for sykdom, immunforsvaret er styrket. Dette er viktig for idrettsutøvere, 
særlig når man er helt nedkjørt etter kamper. Med produktene er man tilbake for fullt dagen 
etter.“

Mitt	favorittproduktv: FitLine Activize Oxyplus.
Jeg har brukt FitLineproduktene siden juni 2012 og bruker regelmessig FitLine Basics, 
Activize Oxyplus, Restorate, White Choco Slim og Choco Slim.

Min FitLinekonsulent er Jürgen Bender

Mine	idrettsmeritter:
2014 DFB Pokal 1 kamp, 3. Bundesliga 14 kamper, 1 reserve
2013 Tunesisk Pokal Finale, Relegasjonskamper 1. Bundesliga
2012 2. Bundesliga 6 kamper, 1 mål, DFB Pkal 1 kamp,
              Chinese Super League 11 kamper, 1 reserve
2011 A Grupa 5 kamper, 1 mål, Chinese Super League 11 
2010 A Grupa 27 kamper, 4 mål
2009 A Grupa 14 kamper, 1 reserve

Enis	Hajri,	Fotball

„Med den høye belastningen innen krafttrening er ikke bare en god og sunn ernæring viktig, 
men man er også avhengig av et målrettet næringstilskudd. Takket være FitLineproduktene 
har restitusjonsfasen min på trening blitt halvert, jeg føler meg totalt sett friskere, bedre og 
har mye mer power. Følelsen av å være helt ødelagt og utslitt etter trening hører fortiden 
til. Om natten henter jeg meg bedre inn og jeg er 100% til stede umiddelbart etter at jeg 
har stått opp. Jeg kan anbefale alle å bygge opp en forretning med  PM-International. Det 
er en god følelse å tilby idrettsutøvere et godt produkt. Men også vanlige mennesker gir jeg 
muligheten til mer helse og et merkbart bedre velvære.“

Mine	favorittprodukter: FitLine Activize Oxyplus. 
Jeg har brukt FitLineproduktene siden januar 2005 og bruker regelmessig FitLine Basics, 
Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, Base Plus, Omega 3+E, Q10 Plus,  
ProShape® (Amino) og Protein-Ultra. 
Mitt FitLine Team er MWM Int GmbH Martin Majhenic og Thomas Abröll.

Meritter:
2013 2.plass VM, 270 kg
2012 Bronsemedlaje VM, Tysk mester senior, 270 kg (Tysk seniorrekord)
2011 Sølvmedalje EM
2007  Europamester senior 265 kg, Tysk mester senior  270 kg (Tysk seniorrekord)
2006 Bronsemedalje VM

Jürgen Lochner, Benkpress 
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„Jeg ble gjort oppmerksom på FitLineproduktene av en venninne i 2008. I min idretts-
gren, sykling, er det ekstremt viktig å være utholdende og tenke og handle taktisk riktig 
i rett moment. Jeg merket raskt at Activize gjorde noe med meg: jeg ble i godt humør og 
motivasjonen til å trene uansett vær ble en helt annen. Med Restorate merket jeg at resti-
tusjonsfasen ble kortere; som veteransykler er dette helt vesentlig! I fjor ble jeg også kjent 
med ProShape Amino og den nye Fitness Drinken som jeg også har svært gode resultater 
med:  nå sykler jeg 15 mil med 2.200 m høydeforskjell uten problemer!  Forskjellen mellom 
konkurrentene og meg er tydeligst i innspurten – her merker at jeg har mer å gå på og at 
jeg holder hodet kaldt i rett øyeblikk.“ 

Mitt	favorittprodukt: FitLine Activize Oxyplus. 
Jeg har brukt FitLineproduktene siden 2008 og bruker regelmessig FitLine Optimalsett, 
Fitness Drink og ProShape Amino
Mitt FitLine Team er  Gunn Sævik.

Meritter:
2014 Nordisk Mesterskap Landevei Veteran 93km: 1.plass, Sandefjord Tour 
              97km: 1.plass
2013 NM Veteran 1.plass, Vestfold Rundt 165km: 1.plass   
2012 NM Veteran Fellesstart 98km: 1.plass 
2011 NM Veteran Fellesstart 88km: 2.plass
2007 NM Veteran 5.plass

I 2012 startet jeg å bruke FitLineproduktene og jeg er veldig fornøyd. Jeg bruker regelmes-
sig Restorate, Q10 Plus, Omega3 +E og Fitness Drink. Alle disse produktene støtter meg på 
trening og det gir meg en god følelse at produktene er dopingsikre.“

Mitt	favorittprodukt: FitLine Fitness-Drink. Jeg har brukt FitLineproduktene siden 
sommeren 2012 og bruker regelmessig FitLine Basics, PowerCocktail, Restorate, 
Activize Oxyplus, Fitness-Drink, Q10 Plus og Omega 3+E.
Mitt FitLine Team er PM-International Sp.z.o.o. (Polen).

Meritter:
2014 8.plass   WTA rankingliste
2013 10.plass WTA rankingliste
2012 10.plass WTA rankingliste
2011 1.plass    WTA rankingliste
2010 1.plass    WTA rankingliste
2009 4.plass    WTA rankingliste

Caroline Wozniacki, Tennis

Asbjørn Kristiansen, sykling
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„FitLineproduktene har fulgt meg nå i 15 år både under ekstremløp og i konkurranse. Nettopp 
i min idrett, hvor konkurransene går over dager, uker eller måneder, har jeg alltid kunnet stole 
på FitLineproduktene. Både takket være den unike virkningen på cellenivå, men også takket 
være rask tilgjengelighet under fysisk belastning. I 15 år har jeg vært en del verdenseliten blant 
ekstremløperne og uten Activize, Basics, Restorate, Cellebeskyttelse og Fitness Drink hadde 
jeg ikke kunnet holde dette nivået. Og jeg har ikke tenkt å gi meg på tross av mine 63 år! Jeg 
gleder meg til de neste 14 årene!“

Mitt	favorittprodukt: FitLine Restorate. 
Jeg har brukt FitLineproduktene siden februar 2001 og bruker regelmessig FitLine 
Basics, Activize Oxyplus, Restorate, Fitness-Drink, Omega 3+E, Q10 Plus, 
Cellebeskyttelse, Isoflavon, ProShape® (Amino), Protein-Ultra, Power Meal og 
Gelenk-Fit.
Mitt FitLine Team er Marcel Dezsö.

Meritter:
Sykkel	Extreme: 2014 kvalifikasjonsrace Across America 2015, 2013 Tysk Solorekord 
Flensburg-Garmisch 1.100 kg på 51 h, 30 min, 30 sek.
Dobbel kryssing på rekordtid: 2011 Coast2Coast an back: New York – San Diego – 
New York (6000 km sykkel, 5000 kr løp)
Kryssinger på rekordtid: 2009 og 2000 Europe, 2005 Australia
De mest ekstreme løp i verden: Death Valley/ USA (+52°C) og Yukon/ Kanada (-42°C)
10x	Ironman	: (38 km svømming, 1.800 km sykkel, 422 kg løping) på under 10 dager
Utmerkelser:  2 x DUV Sportsman of the Year og 3 x DUV Ærespris
Nest raskeste menneske over 1.000 miles, 15 sammenlagte seire i internasjonale løp
4 Verdens-Bestetitler, 8 Tyske rekorder

Achim Heukemes, Ekstrem Sport

„Jeg heter Ole Mikal Fløgstad, er 18 år og er aktiv svømmer i Skjetten Svømming. Jeg har 
svømt aktivt i mange år, men på den tiden jeg fikk anbefalt FitLine, hadde karrieren stoppet 
litt opp. Da jeg begynte å bruke Optimalsettet, merket jeg at det skjedde noe: plutselig orker 
jeg lange og mange treningsøkter, jeg restituerer mye bedre etter hardtrening og resultatene 
har bedret seg merkbart! Jeg er ikke syk lenger, føler meg aldri utbrent og prestasjonsevnen 
er på topp! Endringene har jo ført til resultater, og i fjor kom jeg inn på juniorlandslaget og 
vant min første medalje i Nordisk Mesterskap. "       

Mitt	favorittpordukt: FitLine Restorate.  
Jeg har brukt FitLine siden 2012 og  bruker hele Optimalsettet,  HeartDuo, 
ProShape (Amino) og Fitness Drink
Mitt FitLine Team er Mette Brænd Andreassen

Ole	Mikal	Fløgstad, Svømming

Meritter:
2014 NM Junior Stafett medley/ fri: 4 Gullmedaljer (ny norsk rekord), 
              Butterfly individuelt Bronsemedalje, Nordisk Mesterskap Junior Stafett medley/ fri: 1 Gullmedajje, 
             1 Bronsemedalje, 2x 4.plass individuelt, Butterfly 200m/100m
2013    Nordisk Mesterskap Junior Butterfly 100m Bronsemedalje
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Medaljer	fra	sommerlekene	2012	–
FitLine gratulerer med prestasjoner i verdensklassen!

Tyske kvinnelige landslaget  (BDR) Sykling/ Lagsprint

Birgit Kober 
Friidrett med  handicap 
Kulestøt / Spydkast

Judith Arndt (BDR) Sykling / Temporitt

Maximilian Levy (BDR) Sykling/ Keirin

Tony Martin (BDR) Sykling / Temporitt

Sabine Spitz (BDR) Sykling / Cross Country

Herrenmannschaft (BDR) Sykling/ Teamsprint

Michál Martikan Kanu / Slalom C1

Martina Willing Friidrett med  handicap / Spydkast

For å kunne delta i de olympiske leker, gjennomføres 
i forkant et ekstremt utvalg. Ut av de mange tusen 
idrettsutøverne, klarte bare 7.000 utøvere verden 
over fra 159 land å kvalifisere seg til vinterlekene. Ca 
10.000 utøvere klarte kvalifikasjonen til sommerle-
kene. Men bare de aller beste kan glede seg over en 
medalje. Tilsammen ble det fordelt ca 900 medaljer 
under sommerlekene i 2012 og ca 500 medaljer 
under vinterlekene i 2014. FitLine var med. 

FitLine er blant annet offisiell leverandør av 
næringstilskudd til følgende idrettsforbund: DVS 
(Tysk Skiforbund), ÖSV (Østerrisk Skiforbund), DEB 
(Tysk Ishockeyforbund), Swiss Sliding og BDR (Tysk 
Sykkelforbund)
Hele FitLineteamet gratulerer alle idrettsutøvere – 
det er en fantastisk prestasjon å delta på vinter- og 
sommer- OL! Å vinne en medalje er enhver 
eliteutøvers drøm. Vi ønsker alle utøvere suksess og 
seire i framtiden!

Prestasjoner i  verdensklassen!
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Medaljer	fra	Vinter	OL		2014	–	
FitLine gratulerer med prestasjoner i verdensklassen!

Prestasjoner i  verdensklassen!

Anna Fenninger (ÖSV) Alpin Super-G

Carina Vogt (DSV) Hopp

Eric Frenzel (DSV) Kombinert, normal bakke/langrenn

Julia Dujmovits (ÖSV) Snowboard Parallelslalom

Justyna Kowalczyk (PZN) Langrenn(10 km klassisk)

Kamil Stoch (PZN) Hopp, normalbakke

Kamil Stoch (PZN) Hopp, stor bakke

Maria Höfl-Riesch (DSV) Alpin Super-Kombinasjon

Mario Matt (ÖSV) Alpin Slalom

Matthias Mayer (ÖSV) Alpin Utfor

Andreas Wank, Andreas Wellinger, 
Marinus Kraus, Severin Freund (DSV) Laghopp

Anke Karstens (DSV) Snowboard Parallelslalom

Anna Fenninger (ÖSV) Alpin Storslalom

Beat Hefti/Alex Baumann (Swiss Sliding) Toerbob

Daniela Iraschko-Stolz (ÖSV) Hopp

Dominik Landertinger (ÖSV) Skiskyting Sprint (10 km)

Erik Lesser (DSV) Skiskyting (20 km menn)

Björn Kircheisen, Eric Frenzel, 
Johannes Rydzek, Fabian Rießle (DSV) Kombinert, stor bakke/langrenn

Marcel Hirscher (ÖSV) Alpin Slalom

Maria Höfl-Riesch (DSV) Alpin Super-G 

Marlies Schild (ÖSV) Alpin Slalom

Nicole Hosp (ÖSV) Alpin Super-Kombinasjon

Andreas & Wolfgang Linger (Rodel Austria / ÖSH) Double

Arnd Peiffer, Daniel Böhm, 
Erik Lesser, Simon Schempp (DSV)

Skiskyting stafett  (4 x 7,5 km)

Michael Hayböck, Thomas Diethart, 
Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer (ÖSV) Laghopp, stor bakke

Amelie Kober (DSV) Snowboard Parallelslalom

Fabian Rießle (DSV) Kombinert,, stor bakke/langrenn

Kathrin Zettel (ÖSV) Alpin Slalom

Nicole Hosp (ÖSV) Alpin Super-G

Nicole Fessel, Stefanie Böhler, 
Claudia Nystad, Denise Herrmann (DSV) Langrenn, stafett damer (4 x 5 km)

Christoph Sumann, Daniel Meotitsch, 
Simon Eder, Dominik Landertinger (ÖSV) Skiskyting, stafett

Lukas Klapfer, Christoph Bieler, 
Bernhard Gruber, Mario Stecher (ÖSV) Kombinert, lag

Viktoria Rebensburg (DSV) Alpin Storslalom
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I forbindelse med studien ble kollektivt biotilgjen-
geligheten av micellert Coenzym Q10 og vitamin 
E (microSolve) testet opp mot råproduktet (pulver-
form i kapsel). Målet for studien var å karakterisere 
biotilgjengeligheten i plasma. Etter inntak av test-
preparatene ble vitamin E og Coenzym Q10 defi-
nert i blod over et tidsrom på 14 timer. Det valgte 
crossover-designet tillater en direkte sammenlikning 
mellom formuleringene; dette betyr at hver studie-
deltaker tok både råproduktet (vitamin E; Coenzym 
Q10) og den micellerte varienten (microSolve-
teknologien).

Studiedesignet ble observert av etikkkommisjonen 
fra Landeskammer i den tyske delstaten Baden 
Württemberg. 24 frivillige, friske studiedeltakere, 12 
kvinner og 12 menn, deltok. Kondisjon og helse ble 
målt ved anamnese, fysisk undersøkelse og bestem-
melse av rutine-blodparametre. Følgende tabell 
gjengir en kortversjon av resultatene.

Totalt sett viser resultatene en representativ gruppe, 
egnet til å gjennomføre studien. Testpreparatene 
(100 mg Coenzym Q10 og 120 mg vitamin E) ble 
tatt med vann på fastende hjerte som engangsdo-
sering. Blodprøven ble tatt med veneflon. Gjennom 
hele studien var studiedeltakerne under permanent 
oppsyn. Standardiserte måltider minimerte faktorer 
som kunne påvirke resultatet. Ut fra den analyserte 
konsentrasjonen av vitamin E og Coenzym Q10 i 
blod (HPLC-teknologi), ble de farmakokinetiske ver-
diene Cmax, Tmax og AUC bestemt som engangs-
dosering. Biotilgjengelighet er en måleenhet for 
hvor raskt og i hvilken grad en substans blir 
resorbert og står til disposisjon i kroppen. For å 
hensynta væskeavhengige konsentrasjonssvingnin-
ger i blodet, ble verdiene også korrigert til 
plasmaandelen).

Cmax-verdien representrerer den maksimalt opp-
nådde konsentrasjonsstigningen i plasma. Tmax 
beskriver tidspunktet for den maksimale konsen-
trasjonen i plasma. AUC0-14h som parameter under 
konsentrasjons-/tidskurven er en måleenhet for den 
almenne biotilgjengeligheten. 

Sc
re

en
in

gp
ha

se

Treatment-
phase I

Probanden 
n = 12 
microSolve

Probanden 
n = 12 
Rohprodukt

2 Wochen
Washout

Treatment-
phase II

Probanden 
n = 12 
microSolve

Probanden 
n = 12 
Rohprodukt

Erlaubter 
Bereich/
Referenzbe-
reich

Alter [Jahre] 26,7 ± 6,8 18 - 50

Body Mass Index 
[kg/m2]

22,2 ± 2,4 19 - 30

Cholesterin [mg/dL] 189 ± 29 110 - 250

Coenzym Q10 
[μmol/L]

 0,62 ± 0,14 0,52 - 1,27

Vitamin E [μmol/L]  25,4 ± 4,1 15 - 45

Studie	over	biotilgjengeligheten	av	Coenzym	Q10	og	vitamin	E
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Det vises tydelig at det oppnås høyere konsentra-
sjon i plasma og av Coenzym Q10 når ut i blodet 
raskere og at det dermed oppnås et tidligere kon-
sentrasjonsmaksimum med microSolve-teknologi-
en.   

Parameteret for  konsentrasjons-/tidskurven er 
høynet med microSolve-teknologien. Dette betyr at 
kroppen i gjennomsnitt har 5 ganger mer CoQ10 til 
disposisjon

I likhet med resultatene for CoQ10 vises også her at 
det oppnås en høyere konsentrasjon i plasma med 
microSolve-teknologien. Vitamin E når raskere ut i 
blodet. Dermed oppnås konsentrasjonsmaksimum 
tidligere. 

Coenzym Q10

Vitamin	E

Parameteret for konsentrasjons-/ tidskurven er 
høynet med microSolve-teknologien. Dette betyr at 
kroppen i gjennomsnitt har 10 ganger mer vitamin 
E til disposisjon.

Fasit

1.	Studiedesignet	garanterer	standardiserte	betingelser	

2.	Studiedeltakerne	som	gruppe	har	alle	egenskaper	som	kreves	til	en	representativ	gruppe	av	unge,	
friske mennesker.

3.	microSolveformuleringen	viser	på	grunnlag	av	de	farmakokinetiske	parametrene	Tmax,	Cmax	og	
AUC0-14h	mot	sammenlikningsformuleringen	(råprodukt	i	kapsel)	følgende	egenskaper:	
a)	microSolve-teknologien	formidler	en	høyere	CoQ10-	og	vitaminE-konsentrasjon	i	blodet	enn	sam-
menlikningsformuleringen
b)	Ved	hjelp	av	microSolve-teknologien	når	CoQ10	og	vitamin	E	raskere	til	blodet	enn	med	sammen-
likningsformuleringen
c)	Konsentrasjons-/	tidskurven	er	høynet	med	microSolve-teknologien.	Det	betyr	at	kroppen	har	mer	
aktive innholdsstoffer til disposisjon.

Resultatet av studien 
(fordelingen	av	de	farmakokinetiske	parametrene)	

Biotilgjengelighet
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Basics 2 toppede ts (start 1.uke med 1 ts, høynes langsomt)

Activize	Oxyplus 1 måleskje (eller Activize Sensitive)

eller
PowerCocktail 1 porsjonspose (istedet for Basics og Activize)

Q10	Plus 18 dråper

Tilbredning Bland alle produktene i 4 dl kaldt vann uten kullsyre (alternativt kan 
også en vann/fruktjuiceblanding brukes)

Bruksanvisning Før eller til frokost. I tilfelle trening eller konkurranse med 80% av makspuls  
starter i løpet av 2 timer etter frokost, evnt når man nettopp har startet med 
produktene: Basics kun 1 ts eller først etter intensiv belastning (feks om etter-
middagen)

OBS Basics: I oppstartfasen kan idrettsutøveren oppleve økt tarmaktivitet og/ eller 
øket mengde avføring. 
Activize Oxyplus: innholder bl.a. niacin som har en fremmende effekt på blodsir-
kulasjonen. Etter 5 til 10 minutter kan du oppleve rødme og varme. Dette er et 
resultat av den kapillærutvidende  effekten. Dette er ufarlig og forsvinner etter 
kort tid. Ikke egnet for barn. FitLineproduktene har blitt utviklet med det formål 
at næringsstoffene tas raskt opp og at de har god mattoleranse (Unngå overdo-
sering).

Morgen	(basisnæring)

Basics 2 toppede ts (start med 1 ts i uke 1, øk doseringen langsomt)

Activize	Oxyplus 1 måleskje (eller Activize Senstive)

eller
PowerCocktail 1 porsjonspose (istedet for Basics og Activize)

Q10	Plus 18 dråper

Tilberedning se tilberedning/ bruksanvisning under „Morgen“

OBS se kommentar under „Morgen“

Lunsj	(basisnæring)

Dette er anbefalinger som har vist seg å gi gode resultater for eliteutøvere. Prinsipielt bør anbefalingene testes 
under trening og evnt avstemmes i hht personlige behov

Anbefalt bruk av FitLineproduktene innen eliteidrett/ breddeidrett
               

  Anbefalt bruk  av FitLineproduktene
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Kveld	(Restitusjonsbehov)

Restorate 1 til 3 strøkne måleskjeer (start med 1 til 2 måleskjeer i starten, øk doseringen)

Tilberedning Bland med 2 til 4 dl vann uten kullsyre. Rør til det slutter å skumme. Drikk 
umiddelbart (viktig for maks opptak). Alt etter smak og toleranse kan 
doseringsforholdet (andel av vann) endres.

Bruksanvisning Drikkes ½ til 1 time før du legger deg. Drikkes sakte (bruk 10 minutter) og i små 
slurker. Hos mennesker med svært sensibel mage/tarm kan Restorate reduseres 
til 1 måleskje i starten. Drikkes da slurk for slurk

OBS Restorate skal ikke drikkes umiddelbart etter fysisk belastning, 
men fortrinnsvis tidligst 30 minutter etter. Restorate blandes 
ikke med Basics, siden kostfiberet vil hindre opptaket av mineralene

Trening og konkurranse
(Næringstilførsel under belastning, samt før og etter belastning)

Anbefalt bruk av FitLineproduktene innen eliteidrett/ breddeidrett
               

  Anbefalt bruk  av FitLineproduktene

Dette er anbefalinger som har vist seg å gi gode resultater for eliteutøvere. Prinsipielt bør anbefalingene testes 
under trening og evnt avstemmes i hht personlige behov

Fitness-Drink 1 porsjonspose

Tilberedning Rør posens innhold inn i 5 dl vann uten kullsyre. Fylles i drikkeflaske

Bruksanvisning Alt etter idrettsgren/ væskebehov/ treningsøkt drikkes 1 til 1,5 l Fitness-Drink i 
mindre doseringer. Drikkes før, under og etter trening/  konkurranse. Tilberedes 
i hht o.n. tilberedningsanbefalingen.

OBS For ytteligere behov for væske drikkes fruktjuice blandet med vann
(feks eplejuice 1 del med vann 3 deler) eller fruktte.

Restorate For raskere restitusjon ved stor fysisk belastning. 3 strøkne måleskjeer (start 
gjerne med 1-2 måleskjeer og øk doseringen) røres ut i 2 til 4 dl vann uten 
kullsyre.

OBS Tilbered Restorate som beskrevet over og drikk ca 1 time etter fysisk
 belastning. Drikkes sakte (10 minutter) og i små slurker. Virker som en 
basebuffer for maks restitusjon
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Base Plus Base Plus ble spesielt utviklet for å støtte belastninger innen syre-/basebalansen 
i kroppen. Tilfører ekstra basiske mineraler og sporstoffer

Tilberedning Tas i kombinasjon med Restorate (etter trening og/ eller om kvelden, avhengig 
av treningsintensitet). Bland i 1 ts Base Plus

Cellebeskyttelse 1 til 2 ts (etter smak og behov)

Tilberedning Bland med 2 til 2,5 dl vann uten kullsyre

Bruksanvisning Kan blandes i morgen-/lunsj- og/eller kveldsdrikken. Kan også blandes i 
Fitness-Drink

Merk Blander du Cellebeskyttelse og andre FitLineprodukter, er det viktig at væskevo-
lumet tilpasses

Omega 3+E Essensielle, flerumettede fettsyrer for hjerte og kretsløp. Ved høyere behov tas 
30 dråper pr dag (kan blandes i andre drikker, feks PowerCocktail)

Heart Duo En kombinasjon av Q10 Plus og Omega 3+E for hjerne- og hjertefunksjon.
35 dråper tas 1 gang daglig

ProShape Amino 6 kapsler daglig, fortrinnsvis om morgenen. Tas med rikelig væske. Ved intensiv 
trening og konkurranse tas 3 kapsler henholdsvis før og etter belastning i tillegg

Protein-Ultra 1 til 2 barer daglig tas i faser med muskeloppbygging og restitusjon.
Drikk rikelig i tillegg

Gelenk-Fit (OBS må bestilles direkte fra det tyske hovedkontoret)
3 ts røres ut i 4 dl vann uten kullsyre. Tas 1 gang daglig. Kan blandes med 
Restorate

ProShape All-in-1 Måltid for vektkontrollerende ernæring. Bland 4 strøkne måleskjeer (42 g) 
pulver med 3 dl melk (1,5% fett). Blandes i mikser eller shaker. Erstatter 1 til 2 
måltider daglig og har vektkontrollerende effekt i forbindelse med kalorifattig 
kosthold

Power Meal Bar Proteinrikt, fullverdig måltid for mennesker med høyt aktivitetsnivå

Tilleggsprodukter
            

             
  Anbefalt bruk av FitLineproduktene

Dette er anbefalinger som har vist seg å gi gode resultater for eliteutøvere. Prinsipielt bør anbefalingene testes 
under trening og evnt avstemmes i hht personlige behov
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Kort info om produktene som beskrives i katalogen

Produkt Innhold Bruk/ virkning

            
             Basics

•	 Løslige og uløslige kostfiber
•	 Enzymkompleks
•	 Antioxydanter 
•	 Med ayurvedisk urtearoma

•	 Bidrar med viktig kostfiber, sekundære plantestoffer og   
    og enzymer 
•	 Rik på selen og vitamin C – bidrar til normal  funksjon 
    av immunforsvaret
•	 Vitamin C høyner opptaket av jern
•	 Rik på vitamin E og C – bidrar til  til å beskytte cellene 
    mot oksydativt stress
•	 NTC® støtter opptaket av næringsstoffer

             Activize Oxyplus
•	 B-vitaminkompleks
•	 Vitamin C
•	 Folsyre
•	 Naturlig guarana
•	 Marint (brun-)algepulver

•	 Rik på vitamin C – bidrar til energistoffskifte
•	 Med vitamin B2 (riboflavin) og niacin - 
    bidrar til normal funksjon av nervesystemet
•	 Biotin, niacin og vitamin B2 (riboflavin) – bidrar  
    til normal funksjon av nervesystemet
•	 NTC® støtter opptaket av næringsstoffer

             Restorate 
•	 Mineraler og sporstoffer  
    med vitamin D
•	 Jern, krom, kobber,  mangan,     
    silicium, zink
•	 Med ayurvedisk urtearoma

•	 Rik på zink – bidrar til normalt karbohydrat-, 
    fettsyre- og syre/basestoffskifte 
•	 Rik på vitamin D – bidrar til normal funksjon   
    av immunforsvaret
•	 Zink bidrar til normal fertilitet
•	 NTC® støtter opptaket av næringsstoffer 

           
             PowerCocktail

    Kombinasjon av Basics og Activize     Kombinasjon av Basics og Activize

             
             Fitness-Drink 
             Isotonisk

•	 Høyeffektiv isotonisk sportsdrikk  
    med vitamin- og mineralkompleks

•	 Magnesium støtter normal muskelfunksjon og bidrar 
    til mindre utmattelse og tretthet
•	 Med B-vitaminer, feks vitamin B6 som bidrar til normal 
    protein- og glycogenstoffskifte
•	 Rik på vitamin C – bidrar til en normal funksjon
    av immunforsvaret
•	 Rik på vitamin C og vitamin E – bidrar til til å 
    beskytte cellene mot oksydativt stress
•	 NTC® støtter opptaket av næringsstoffer 

 
             Q10 Plus

•	 Q10 
•	 Vitamin E

•	 Vitamin E bidrar til å beskytte cellene mot 
    oksydativ stress
•	 NTC® støtter opptaket av næringsstoffer

 
             Omega 3 + E

•	 Essensielle, flerumettede   
    Omega-3-fettsyrer
•	 Vitamin E 
•	 Meget godt forhold mellom DHA/  
    EPA

•	 Omega 3 fra høykvalitativ fiskeolje (med høyt innhold av
     EPA og DHA)
•	 DHA bidrar allerede fra 2 porsjoner daglig til å 
    opprettholde normal hjernefunksjon
•	 Vitamin E bidrar til å beskytte cellene mot oksydativ stress
•	 NTC® støtter opptaket av næringsstoffer 

             Heart Duo
    En kombinasjon av Q10 Plus og
    Omega 3 +E. Se over

    En kombinasjon av Q10 Plus og Omega 3 +E. Se over

            
             

  Anbefalt bruk av FitLineproduktene
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Produkt Innhold Bruk/ virkning

             Base Plus
•	 Magnesium
•	 Calsium
•	 Kalium
•	 Jern

•	 Restorate + Base Plus utfyller hverandre (patentert)
•	 Kalsium og magnesium bidrar til normalt skjellett og
    normale tenner
•	 Magnesium bidrar til elektrolytbalanse og mindre tretthet
    og utmattelse
•	 NTC® støtter opptaket av næringsstoffer

            Cellebeskyttelse               
             (Antioxy)

•	 Antioksydanter
•	 Vitamin C, E, Selen
•	 Beta-karoten
•	 Citrusekstrakt med bioflavonoiderit 
Bioflavonoiden

•	 Vitamin C bidrar til normalt immunforsvar og nervesystem
•	 Rik på selen – bidrar til å beskytte cellene mot oksydativ
    stress
•	 NTC® støtter opptaket av næringsstoffer

             Gelenk-Fit
•	  Vitamin C
•	 Glucosamin
•	 Chondroitin
•	 Marint (brun-)algepulver
•	 Ayurvedisk urtearoma

     Gelenk-Fit må bestilles ved PM`s hovedkontor
•	 Rik på vitamin C for normal dannelse av collagen, og for
    brusk- og skjellettfunksjon
•	 NTC® støtter opptaket av næringsstoffer

             Drikkeyoghurt 
             Pro·B·4

•	 Med ayurvedisk urtearoma og
    vitamin B3

•	 Med 4 kulturer

             Yoghurt  
             Pro·B·4

•	 Med ayurvedisk urtearoma og
    vitamin B3

•	 Med 4 kulturer

             ProShape  
             All-in-1

             ProShape  
             All-in-1 Soya

•	 Grønn kaffebønneekstrakt
•	 Grønn mate-ekstrakt
•	 Brennesleekstrakt

•	 Proteiner bidrar til vekst og opprettholdelse av 
     muskelmasse
•	 Zink bidrar til normal karbohydrat- og fettsyrestoffskifte
•	 Erstatter et måltid i hht EU-retningslinje 96/8/EG for 
     matvarer for kalorifattig ernæring og for vektreduksjon

             ProShape®  
             Amino

•	 Alle livsviktige aminosyrer 
    (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Lysin, 
     L-Methionin, L-Phenylalanin,
     L- Threonin, L-Tryptophan og
     L-Valin)

•	 Dietetisk matvare for intensive muskelanstrengelser, 
    særlig egnet for idrettsutøvere

             Protein-Ultra
             (bar)

•	 Høykvalitative proteiner
•	 Naturlig kalsium
•	 Oligofruktose
•	 10 vitaminer
•	 Med essensielle aminosyrer

•	 Høy andel av proteiner – proteiner bidrar til å 
    opprettholde muskelmasse
•	 Med kalsium, viktig for å opprettholde skjellettet
•	 Med vitamin B2 og niacin (riboflavin og niacin bidrar til 
    mindre tretthet og utmattelse)

Kort info om produktene som beskrives i katalogen
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Koffein	=	doping?	NEI!

Gjennom våre mange kontakter med eliteidretten har vi 
oppdaget at det finnes mange spørsmål angående
dopingrelevans rundt virkningsstoffet koffein. 
Derfor ønsker vi å gi informasjon om dette.

WADA (World-Anti-Doping-Agentur) tok en beslutning i 
september 2003 om at koffein per 01.01.2004 ikke lenger 
skulle stå på listen over forbudte substanser. WADAs 
beslutning ble underskrevet av 193 land i den såkalte „  
Københavnerklæringen“ og anerkjent som juridisk gyldig. 

Hvorfor inneholder FitLineproduktene Activize Sensitive 
og Activize Oxyplus koffein?
De nevnte FitLineproduktene inneholder det naturlige 
koffeinet guarana, som er bundet i taniner og som har høy 
toleranse. Årsaken til at vi bruker guarana, har fysiologiske 
grunner: det stimulerer fettstoffskiftet og glycogenlagrene, 
som er avgjørende for prestasjon innen utholdenhet. 
Gjennom den bundete formen reduseres den maksimale 
stigningen av koffeinkonsentrasjon i sammenlikning med 
fri koffein, som brukes i kaffe, te og feks brus

Produkt Innhold Bruk/ virkning

 
             Choco Slim / 
 
             White Choco               
             Slim (bar)
             “ProShape 2 go”

•	 Med PinnoThinTM TG fra naturlige
    pinjekjerner
•	 God balanse i sammensetningen
     av karbohydrater
•	 12 vitaminer
•	 11 mineraler og sporstoffer
•	 Kostfiber

•	 Erstatter et måltid i hht EU-retningslinje 96/8/EG for 
    matvarer for kalorifattig ernæring og for vektreduksjon

             Power Meal  
             (bar)

•	 Høykvalitativt protein
•	 Vitaminer
•	 Mineraler
•	 Fullverdig måltid

•	 Komplett måltid med høy andel av energi og verdifulle
    vitaminer og mineraler
•	 Fordøyes raskt og godt for tidsintensiv belastning
•	 Robust bar for høyt aktivitetsnivå

Zeit

Koffeinkonzen
tration/Urin freies (isoliertes) Koffein

gebundenes Koffein

Koffeinkonsentrasjon	i	drikker	(til	din	informasjon)
Kaffe  60 - 150 mg / kopp    
Te 40 - 75 mg / kopp      
Sjokolade 20 - 30 mg / 100 gr     
Cola 150 mg / Liter
RB Energy Drink (Østerrike) 532 mg / Liter
RB Energy Drink (Norge) 320 mg / Liter
Activize	Sensitive	 30	mg	/	dagsdose
Activize	Oxyplus	 30	mg	/	dagsdose
Fitness-Drink	 0	mg	/	Liter
Activize®	Power	Drink	 250	mg	/	Liter
PowerCocktail																								 		30	mg	/	dagsdose
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Vi forsikrer deg i forbindelse med produkt- og doping-
sikkerhet hos FitLineproduktene som du kan lese om  
i katalogen „FitLine Sport 15/16) følgende:

 FitLineproduktene (se beskrivelse) blir eksklusivt 
og utelukkende produsert i bedrifter i Tyskland 
og Sveits, hvor GMP-kriterier er en selvfølgelighet 
(GMP=per idag den mest moderne kvalitets- og 
renhetsstandard). FitLineproduktene tilsvarer 
tysk lovgivning og lovgivningen i henholdsvis de 
landene hvor produktene selges. En stor andel av 
våre produkter selges i over 30 land. 

 Både råstoffene (hver råstoff-charge) og de ferdi-
ge produktene – dette forsikrer våre leverandører 
oss – blir underlagt mikrobiologiske, kjemiske, 
sensoriske og fysikalske kontroller for å sikre 
høyest mulig renhet og sikkerhet for forbrukeren. 
Holdbarhetstester er selvfølgelige og fra hver 
produktcharge holdes det et produkt tilbake. I 
hht leverandør kan et hvert produkt spores tilba-
ke i minimum 3 måneder etter utløpt holdbar-
hetsdato. Dette garanterer våre leverandører. 

 Du er invitert til selv å overbevise deg om vårt 
kvalitetsmanagement ved å delta på et bedrift-
besøk hos våre leverandører. Disse garanterer en 
transparent kvalitetssikring.  

 I året 2014 ble det, som i årene før, igjen gjen-
nomført langt over 1000 dopingkontroller hos 
eliteutøvere som bruker FitLineproduktene regel-
messig. Ikke én av utøverne som bruker FitLine 
hadde postivt utslag i dopingtest. 

 Som selskap har vi frivillig forpliktet oss til å 
teste alle FitLineprodukter regelmessig på do-
pingrelevante anabole steroider/ prohormoner 
og stimulantier. Alle FitLineproduktene står på  
Kölner Liste®.  Kölner Liste publiserer en liste med 
produkter, som har blitt testet i en NEM-analyse 
(for næringstilskudd) for dopingsubstanser. 
Testene er gjennomført i et av verdens leden-
de laboratorier. Du finner mer informasjon på                     
www.koelnerliste.com
Vi går ut fra at denne informasjonen og 
produktresultatene fra eliteutøverne har styrket 
deg i din overbevisning om at temaet produkt-
kvalitet og dopingsikkerhet er et viktig tema for 
oss og at vi behandler dette ansvarsbevisst. 

Vi står selvfølgelig gjerne til disposisjon for spørs-
mål. 

FitLineproduktene oppfyller de strengeste inter-
nasjonale kvalitets- og renhetskontroller. Frem-
ragende produktkvalitet tilsvarer internasjonal GMP-
standard.  GMP	-	høyeste	kvalitet	og	sikkerhet

Under permanent, frivillig kontroll fra  
Swiss	Vitamin	Institute

FitLineproduktene er framstilt etter industrinormene 
ISO	9001,	IFS

Alle FitLineproduktene står på Kölner Liste®.            
Kölner	Liste® publiserer en liste med produkter,
som har blitt testet i en NEM-analyse (for nærings-
tilskudd) for dopingsubstanser. Testene er gjennom-
ført i et av verdens ledende laboratorier. Du finner 
mer informasjon på              www.koelnerliste.com

Dopingsikkerhet?



 Framtiden  

Den nye sportvideoen 9.0 og 

alle videoer av de enkelte idretts-

utøverne kan du se online:

www.fitline.com/sport

Har du spørsmål kan du henvende deg til perso-
nen som har gitt deg denne katalogen. Dette er 
din FitLinekontakt. Du kan også ta kontakt med 
den tyske avdelingen for idrettsmarketing på 
epost: spm@pm-international.de eller sende en 
faks til +49 (0)6232 29 63 331

Vi gleder oss over alle forespørseler!

PM-Internationals mål: 

Internasjonale markedsføring og salg av 
høykvalitative produkter for helse og skjønn-
het, innenfra og utenfra! Vi konsentrerer oss 
om premiumprodukter og legger vekt på 
innovative, patenterte produkter som hever 
seg over andre produkter på markedet.

Alle FitLineprodukter står på  Kölner Liste®. 
Kölner Liste®  publiserer en liste med pro-
dukter som har blitt testet i en NEM-analyse 
(for næringstilskudd) for dopingsubstanser. 
Testene er gjennomført i et av verdens leden-
de laboratorier. Du finner mer informasjo på : 
www.koelnerliste.com

*
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