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S.Goman (Activize, Q10): “Olen u. 50-aastane pereema ja olen juba aastaid 
kannatanud jalavalude, kõrge vererõhu ning ishiase käes. Minu kannatuste 
suurenedes ei saanud ma enam tervisejooksugi teha! Kui olin kasutanud FitLine 
Activize ´i umbes nädalapäevad, sain juba lühiajaliselt kõndida ja seejärel on 
minu jalad aina tugevamaks muutunud. Minu arst imestas, sest minu vererõhk oli 
alla läinud ja ülemine juba 20 pügala võrra. Alustan ka Q10-ne kasutamist, siis 
võin õige pea kasvõi rõõmust hüpata! Tõeline imeaine kohe! „ 

Jukka Närvänen, Mänttä 70- aastane (Activize, Basics Plus, Q10, Shake): “Olen 
olnud juba 10 aastat kõrge vererõhu tõttu invaliidsuspensionil. Alustasin FitLine. 
Toodete kasutamist 2000.a. veebruaris, Kasutan iga päev Activize´i, Basics 
Plus´i ja Q10, aga ka Shake´i. Juba juunikuuks olin kehakaalust alla võtnud 16 kg 
ja minu vererõhk esimest korda 10-ne aasta jooksul peaaegu normaalne, nii et 
olen võinud lõpetada arstimite 

tarvitamise ja kõik see hea on minuga sündinud tänu ”FitLine- toodetele.” 

Anja Närvänen, Mänttä (Activize, Basics Plus, Q10): “ Oma poja surmast saadik 
on olnud haiglane, avastati kilpnäärme talitushäire, reuma, närvipõletikud. Olin 
haiglas operatsioonilgi, sain väga tugevaid valuvaigisteid, milledest ei olnud aga 
abi. Kuulsin oma sõbra käest nendest FitLine´ toodetest ja hakkasin neid 
kasutama. Mõtlesin, et ega senisest olukorrast asi hullemaks enam minna ei saa, 
kui see ehk mind terveks ei teegi. Märkasin aga nädala pärast tõelist pööret oma 
elus, nii väliselt kui ka sisemiselt. Kõik 

valud ja halb enesetunne olid kadunud. Ma ei vajanud enam valuvaigisteid. Olen 
oma elu parimas vormis ja jään neid aineid kasutama elu lõpuni. 

Veli Malo, Turu (Activize, Basics Plus) “Olen 37 – aastane pereisa ja viimased 
15 aastat vaevelnud laktoositalumatuse ja perifeersete vereringehäirete käes. 
Kasutades nüüd umbes kuu aega Basics Plus´i ja Activize´i on laktoositalumatus 
kadunud, energia ja sooja tunne jäsemetesse tagasi tulnud. Ei oska tööpäeva 
ilma nende toodeteta isegi ette kujutada.“ 

Jaana Leppänen, Turu (Activize, Basics Plus): “Olen 37-aastane kolme lapse 
ema ja ootan neljandat. Raseduse ajal on minu kehakaal tõusnud liialt palju ja 
loote kasvades võttis see minult  energia ja verenäitajad on samuti läksid alla. 
Basics Plus on verenäitajad parandanud ja nüüd tulen päevatoimetustega palju 
paremini toime. 

Tiina Renholm 38- aastane (Activize, Basics Plus): “Olen 4 lapse ema ja töötan 
medõena. Olen kasutanud Basics Plus´i ja Activize´i kaks nädalat ja märganud 
toodete positiivset mõju. Minu soolestik toimib palju paremini ja tunnen ennast 
värskena isegi tööpäeva lõpuks.“ 

Mikael Ylismäki (Basics Plus, Activize): “Olen 19- aastane õpilane ja olin enne 
aina väsinud ning masendunud. Kasutades Basics Plus ja Activize tooteid vaid 
kaheksa päeva, märkasin enesetunde paranemist ja energia kasvu.“ 
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Johan Salminen (Basics Plus, Activize, Rakukaitse, Kartulisupp, Herbaslim tee): 
”Olen kasutanud Basics Plus´i, Activize´t, Rakukaitset, kartulisuppi ja Herbaslim 
teed umbes nädal aega ja olen tulemustega väga rahul. Kaalu olen kaotanud 1,5 
kg ja eraldi plusspunktid annan veel toodetele nende maitseomaduste eest, neid 
on tõesti meeldiv tarbida. Lastelegi meeldib!“ 

Hanna Auvinen 28-aastane (Activize, Basics Plus): “Olen tarvitanud Activize´i ja 
Basics Plussi 4 nädalat ja minu nahk on paremaks läinud. Olen kogu päeva 
värske ja energiline. Minu elukaaslane Seppo käib öösiti autoga tööl ja sageli 
väsib rooli olles. Activize´i tarvitama hakates ei ole tal enam kunagi tööl väsimus 
peale tulnud.“ 

Eino Leppänen (Basics Plus): “Olen 26- aastane kokk Toijalast. Olen kasutanud 
Basics Plus´i kuu aega. Minu nahk, põhiliselt seljal, oli väga halva 
väljanägemisega. Nüüd tänu Basics´ile on nahk paranenud, selg ei „kestenda“ 
enam. Mind vaevas ka laktoositalumatus ja nüüd võin süüa kõiki piimatooteid. 
Rukkileiva sööminegi ei olnud enne võimalik, sest tekitas kõhuhäireid, nüüd on 
seegi võimalik.“ 

Seppo Tiensuu 55v.Helsingi: (Restorate, Basics Plus): “Restorate kasutamise 
järel ei ole enam esinenud krampe. Enne ärkasin öösel sageli, sest tekkisid 
krambid. Basics Plus´I kasutades töötab kõht ja soolestik normaalselt. 

Heikki R. 43-aastane Vantaa; Basics Plus, ActivizeOxyPlus, Restorate, 
FitnessDrink. Kehakaal on langenud 25 kg FitLine toodete, sportimise ja 
toiduvaliku abil. Seedimise ja soolestiku vaevused kadunud. Ei ole ka nii sageli 
haigestunud, kui enne toodete kasutuselevõttu, juuksed, nahk ja küüned on heas 
korras, minu juuksepaljak on kadunud. Jätkan nende toodete kasutamist niikaua, 
kui minu kehakaal veel 10-15 kg võrra alla läheb. Soovitan kõigile FitLine tooteid. 

Pirjo Eerikäinen 48-aastane Helsingi (Phyto): “Kannatades 30 aastat 
soolestikuhädade all, sain abi Phyto`st. Mul on olnud 2 operatsiooni ja olin 
arstiteaduses põhjalikult pettunud. Ei uskunud enam millessegi. Kannatasin 
aneemia, hemorroidide, haavandi, laktoositalumatuse ja allergia all. Minu visa 
sõbratar Pirjo („ingel“) ütles minule leidnud olevat õiged tooted. Kolmenädalase 
Phyto kasutamise järel tulid muutused ilmsiks. Kolme kuu pärast olin valudest 
vaba ja 8 kuu möödudes võin süüa toitusid, millised enne tekitasid valusid, 
paistetust ja kõhugaase. Minu elu algas 47-aastasena tänu Phyto`le. Olen terve, 
energiline ja isegi minu nahk on muutunud elastseks ning säravaks. 

Liisa Punnala 57-aastane Rakukaitse, ActivizeOxyPlus, BasicsPlus, Restorate, 
Q10. „Alustasin toodete kasutamist 1998.a. Pidevad põskkoopapõletikud on 
möödas, kuumad ja külmad lained jäid kohe ära. Vereringe kätes ja jalgades 
paranes, ei vaja enam keset suve villaseid sukki. Krambid on ära jäänud ja osa 
veenimügarikest on kadunud. Rinnas olnud kõva tükk on kadunud. 
Kaalulangetamine on olnud kerge ja nahk on pinguldunud. Kasutame mõlemad 
mehega iga päev FitLine tooteid.” 
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Sinikka Pöyry, Lappeenranta. BasicsPlus, Activize ja Q10. „Olen üle 70-a. 
insuliini kasutav diabeetik ja tundus, et minu parimad aastad on jäänud seljataha. 
Aga mul ei olnud õigus! Kasutanud natuke üle poole aasta BasicsPlus´i, Activize’i 
ja Q10-t, muutus minu elu. Kolesteroolinäitajad on normis, hommikune ärkamine 
käib vilkalt ja päeva toimetused on mitmekesistunud, kuna väsimust ei tule peale. 
Psoriaas on püsinud kontrolli all. Olen ise tapetseerinud oma köögi seinad ja 
värvinud aknaraamid. Suvel sõidan jalgrattaga pikki vahemaid ja naudin 
pensionipõlve." 

Riitta Okkonen 40-aastane Vantaa ettevõtja: BasicsPLus, Activize, Rakukaitse, 
Restorate. 

„Olen kannatanud kogu aeg allergia ja kõhukinnisuse all. On töötanud restorani 
juhatajana ja stressirohke töö tõttu tekkisid migreen ja südamerütmihäired. 
Hakkasin kasutama FitLine tooteid 1998.a. kevadel. Kasutan neid tooteid pidevalt 
siiani ja minul ei ole enam soolestiku pärmisündroomi, ei ole enam migreeni, 
südamerütmihäireid ja allergiat. Annan Basics Plus´i ja Rakukaitset ka meie 2-
aastasele tütrele Petrale.“ 

Maarit 36-aastane Espoost. „Minul avastati soolestiku pärmisündroom 4 aastat 
tagasi. Siis hakkasin kasutama FitLine tooteid. Alguses BasicsPlus´i ja Activize´i, 
millega sain haiguse pidama ja hiljem hakkasin kasutama ka muid FitLine tooteid. 
Minu lemmiktoode on Restorate, mis tõesti toob sportimisel lihased esile ja peale 
selle ka veel rahuliku ööune.“ 

Liisa M. Kristiina: BasicsBioPlus: „Soolestik toimib häireteta. Lisaks märkasin, et 
enesetunne on reipam nendel päevadel kui kasutan BasicsBioPlus´i.“ 

Soili K. Oulu: BasicsBioPlus – „Vähem kõhugaase, küüned tugevnenud ja 
näljatunne hommikupoolikul kadunud.“ 

Eila M. - BasicsBioPlus. „Enne põetud söömisjärgsed kõhupuhitused peaaegu on 
kadunud ja soolestiku vaevused kadunud. Mingit negatiivset mõju ei ole 
märganud. „ 

Milla R. - BasicsBioPlus. „Toitainete imendumine paranenud. Jaksu on palju.“ 

Raija J. : BasicsBioPlus –„ Olen väga rahul selle tootega. Olen olnud eriti 
allergiline kanamunale, kalale ja mõnele muule ainele. Nüüd kui olen kasutanud 
BasicsBioPlus´I võin süüa juba kanamuna ja nahale ei teki mingisugust allergilist 
reaktsiooni. Minu silmanägeminegi on paranenud ja olen üldiselt energilisem.“ 

Jukka S. – BasicsBioPlus- „Toidu imendumine on paranenud, on virge olemine, 
liigne nälg taandunud. Positiivne kogemus.“ 

Marjatta K. – BasicsBioPlus – „Alguses esines kõhus tugev turse, mis hiljem 
alanes, pikemaajalise kasutuse tulemusena hakkas kõht paremini toimima.“ 
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Sanna L. BasicsBioPlus –„Alates 30.5.01 olen tarvitanud tugevat reumavastast 
antibiootikumi liigestepõletiku vastu. Seedimine reageeris sellele tormiliselt, 
võtsin kaalust alla osalt põletikust, osalt ravikuurist, osalt lihtsalt isupuudusest, 
kuna lõualuu oli tõeliselt valulik. Nüüd on seedimine täielikult korras ja olen 
märganud, et juuksedki kasvavad intensiivselt. Kõige parem on see, et kõhus ei 
kõrveta, ei valuta. Nahk ei tundu enam nii kuiv olevat. Ei tunne ennast enam nii 
väsinuna ja „lõppenuna“ kui enne. Lisaks kasutan iga päev ActivizeOxyPlus´i, 
Solusuoja Light ja Restorate +Rauda.” 

Inkeri R. BasicsBioPlus – „On olnud reipam ja tasakaalukam olek. Seedimine on 
rahunenud, ei ole enam puhitust ja kõhugaase. Soolestik tundub puhtam olevat, 
käin sagedamini tualetis ja see, mida söön, seeditakse ja tuleb normaalselt välja 
nagu peabki olema. Enne oli soolestik umbes. Tundub, et olen tervem ja 
kaalustki alla võtnud.“ 

Maire H. BasicsBioPlus – „Soolestiku toimimine rahunenud, enesetunne on 
parem, 2 kuu BasicsBio + Activize + Restorate kasutamise järel olen kaalust alla 
võtnud 7 kg, Soolestiku pärmisündroomi vaevused vähenenud. „ 

Raili O. BasicsBioPlus – „Peale sööki esinenud väsimusest pole jälgegi järel, 
nahk on märkimisväärselt kirkamaks muutunud, soolestik toimib erakordselt 
hästi. Igatepidi on energilisem olemine, jaksan palju rohkem kogu päeva jooksul. 
„ 

Eija H. BasicsBioPlus – „Olen tundnud positiivset mõju. Soolestik toimib paremini 
ja olemine paranenud. Olen rahul selle tootega ja jätkan tarvitamist ka edaspidi.“ 

Virpi B. BasicsBioPlus – „Ülakõhu valud on ära jäänud. Alakõhu valudki on 
hakanud järele andma. Ilmselt imenduvad toitained paremini ja teatud toiduainete 
poolt tekitatud tormid kõhus on vähenenud.“ 

Ulla-Maija L. BasicsBioPlus –„ Kõht on palju paremas korras, toimib hästi. 
Verenäitaja on 133, see ei ole kunagi varem nii hea olnud. Olen värskem.“ 

Lena P. BasicsBioPlus –„Mõju sooltele ja kõhule on olnud eriti hea. Ei ole pärast 
seda maovalusid esinenud, kui alustasin toote tarvitamist. Olen üleni palju 
erksam.“ 

Maarit M. BasicsBioPlus –„ Olen erksam, kõht on hästi toiminud, nahk ei ole 
enam kuiv. Küüned on tugevamaks läinud. Kuigi sapikivid on opereeritud 
1997.a., tundsin peale sedagi kõrvetisi abaluude vahel, nüüd on vaevused ära 
jäänud. Rahulolevana jätkan nende toodete tarvitamist. „ 

Johanna S. BasicsBioPlus – „Üleüldiselt on kõht ja soolestik hästi toiminud 
(põen laktoositalumatust) ja korinad kõhus on lõppenud. Paistetus on 
vähenenud. Siiani olen tootega rahul olnud. „ 

Pekka B. BasicsBioPlus – „Paistetus on järeleandnud. Kohvijoomise vajadus on 
vähenenud. Hemorroidid ei sega enam niipalju. Teatud toiduainetele rasked ja 
äkilised reageeringud on vähenenud.“ 
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Eila K. BasicsBioPlus – „Mina olen põdenud mitmeid haigusi, mistõttu olen kogu 
aeg väga väsinud. Kaks nädalat peale toote tarvitamist olen läinud 
energilisemaks. Ärritunud jämesool on märgatavalt rahunenud. Olen jaksanud 
teha asju, millistega enne toime ei tulnud. „ 

Tapio H. BasicsBioPlus – „Rahustab seedimist ja soolestiku tööd, kõhugaasid 
vähenevad. Minul on nimelt nn. stressikõht, mis pidevalt keeb. Basics on selle 
maha rahustanud. Enesetunne on paranenud, ei väsi enam nii kergesti.“ 

Raija R. BasicsBioPlus –„Mõjub nn. laisale soolestikule eriti hästi, ei ole enam 
seedimise probleeme. „ 

Ritva S. BasicsBioPlus – „Seedimine toimib. Piimhappebaktereid on piisavalt. 
Elamine ja olemine on hoopis teisest klassist. Hea asi!“ 

Anne S. BasicsBioPlus – „Minu kogemused on olnud positiivsed, aeglane 
ainevahetus on kiirenenud ja kaalgi on maha läinud. „ 

Sari B. BasicsBioPlus – „Soolestik on hakanud paremini tööle, ka minu tütrel (6-
aastane), sama lugu, kuna enne võis olla juba nädalapäevad väljas käimata. „ 

Eija L. BasicsBioPlus – „Kõhupuhitus on vähenenud. Mõnikord on mind häirinud 
väsinud jalad, nüüd olen sedagi vähem tundnud. Elu tundub olema energilisem ja 
enesetunne värskem. Palju kergem on keelduda magusa söömisest, mis tuli 
peale just enne menstruatsiooni, viimasel korral ma isegi ei märganud seda. Ei 
ole olnud kõrvalmõjusid ega halba olemist.“ 

Tea R. Helsingi BasicsBioPlus –„Näonahk on paranenud, alguses tekkis suuri 
vinne umbes kolme nädala jooksul, aga nende paranedes ei ole uusi tekkinud. 
Olen saanud abi ka lühiajaliste kõhupuhituste vastu.“ 

Kirsti R. Helsingi BasicsBioPlus – „Kõhu piirkonda tekkinud paks sügelev 
nahakiht on hakanud paranema. Kõigepealt jäi järgi hirmus sügelemine ja siis 
hakkas nahk normaalseks minema. Minu doos on 1 tl 1/2 tundi enne igat 
söögikorda. Toode on mõjunud eriti hästi kõrvetistele.“ 

L. R. „Olen 86-aastane sõjaveteran, seitsme lapse isa. Olen kogu oma elu teinud 
rasket tööd, 1974.a. avastati minul südamepuudulikkus ja kõrgvererõhk. Pandi 
rohud peale. Viimased kümme aastat on mind haaranud väsimus ja eesnäärme 
vaevused. Olen kasutanud Q-10  6 aastat ja peab tunnistama, et kasutan neid 
iga päev oma elu lõpuni. Alustasin väikeste annustena ja minu tervis paranes 
päev-päevalt. Minu kehakaal on püsinud 70 kg peal ja tunnen ennast kui 40-ne 
aastane. Minu mälu toimib ideaalselt, olen 

kirjutanud ja avaldanud kolm raamatut. Suured tänud teie võimsatele toodetele!“ 

Sinikka Pöyry. „Olen üle 70-aastane, insuliini kasutav diabeetik ja mul on selline 
tunne, et minu parimad aastad on juba seljataga. Aga mul ei olnud õigus! 
Kasutades natuke üle poole aasta Q10 –t, minu elu muutus. Kolesterool on 
normis, hommikune ärkamine käib nobedasti ja päevased toimetused on 
mitmekesistunud, sest väsimus ei saa enam võitu. Psoriaaski on rahunenud. 
Olen ise tapetseerinud köögi seinad ja värvinud aknaraamid. Suvel sõidan 
jalgrattaga pikki vahemaid ja naudin oma pensionäripõlve. „ 


