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Rõõm tervetest liigestest.  

 

Olen 50 + naine Helsingist. Minul on juba 10 aastat olnud põletikke ja valusid seljas, 
selgroos, puusades ja põlvedes. Üks põlvedest on opereeritud ja arstide otsusel on mind 
ootamas kindel seljalõikus. Olen kasutanud apteegiravimeid üle nelja aasta ja olen nendega ka 
rahul olnud. Teisipäeval, 7.2. 2007 lõi selga niisugune valu, et ei saanud treppidest ei üles ega 
alla, lausa karjusin valust, kui pidin autoga tööle minema. Mulle toodi „uus arstim“, Fitline’i 
Gelenik-Fit, kohe õue, kuna enam trepist üles ei saanud. Kell 18.00 võtsin esimese doosi ja 
kell 20.30 teise doosi, mille järel lõikav valu kadus. Südaöösel võtsin kolmanda doosi. 
Järgmisel päeval oli enesetunne üsna hea. Jätkasin samade doosidega  ja läksin järgmisel 
päeval arsti juurde, kes mulle valuvaigistid välja kirjutas. Pühapäeval tõin ravimid apteegist 
ka ära, aga ei ole kordagi neid tarvitanud. Nüüd on teisipäev, minu enesetunne on 
dramaatiliselt paranenud ühe nädalaga. Puusad, põlved ja pahkluud liiguvad hoopis 
teistmoodi. Liikumine on palju kergem. 
 
 
Olen Raili, 70 + . Mul on olnud väga raske astma,  iga päev võtsin 6 tabletti. Tutvusin teie 
toodetega 2 aastat tagasi ja need on muutnud minu elu täielikult.  Ei ole juba üle aasta vajanud 
astma ravimeid. Kui, siis väga harva ja ajutiselt.  3 aastat tagasi kukkusin libedaga nii 
õnnetult, et  vigastasin mõlemad õlaliigesed. Paremat kätt ei saanud üldse tõsta  ja vasakus 
käes ja õlaliigeses on pidev valu. Lisaks on mul kuklalülide kulumine ja neli selgroolüli on 
nihkunud paigast. Arst määras mulle korseti, aga üritasin tulla toime valuvaigistitega, mida 
võtsin mitu korda päevas.   
Sain testimiseks uue preparaadi liigeste jaoks laupäeval 27.02. 2007. Hakkasin toodet kohe 
tarvitama ja olen võtnud 3 päeva 3 korda päevas. Laupäevast saadik ei ole vajanud enam 
valuvaigisteid.   
Vasak käsi on veel natuke hell, aga muidu on enesetunne hea. See on tõesti ime. 
 
Tere, olen 42-aastane mees ja elan Espoos. Olen kannatanud 15 aastat selja- ja liigestevalu 
käes. Enne haigust mängisin lauatennist ja jooksin pea iga päev. Jooksmise olin sunnitud 
lõpetama juba üle 10 aasta tagasi ja lauatennistki ei saanud mängida  rohkem, kui ühe korra 
nädalas. Kolm kuud tagasi hakkasin FitLine’i tooteid tarvitama. Joon hommikujoogi ja 
õhtujoogi. Olen nagu uus mees! Olen viimasel kuul mänginud lauatennist 4 – 5 korda nädalas 
2 -3 tundi, mängu ajal joon lisaks 2 liitrit spordijooki ja nüüd, nädal tagasi võtsin kasutusele 
uue toote liigeste jaoks. 
Olen võtnud 7 päeva liigestele mõeldud toodet teelusikatäie 3 korda päevas koos Omega-3 ja 
energiajoogiga! Te ei usu, mis on juhtunud nädala ajaga! Ei mingisugust seljavalu, liigesed 
toimivad, kui noorel poisil. Lisaks käisin 10. aasta tagant esimest korda nädalalõpul veel 
jooksmas. Soovitan toodet kõigile, kellel on probleeme selja ja liigestega! 
 
Olen 50 + naine Stockholmist. Olen põdenud 5 aastat artroosi, liigesereumat sõrmedes nii, et 
pöial on väändunud juba peaaegu peopessa. Kannatasin jätkuvalt valusid. Seljas on 4. – 7. 
selgroolüli vahel kõhred kulunud. Mõne aastaga olen kokku vajunud 2 cm võrra. Kannatan ka 
lihastoonuse häire ja düstoonia all. Vahetevahel saan botuliinisüste hingamislihasesse. Pea 
väriseb kogu aega ja kuklas on pidev valu. Olen 5 aastat kasutanud rohtusid ja olen püsinud 
kuidagi ühes tükis. Laupäeval, 10.2 sain  toote Gelenik-Fit ja olen kasutanud seda 5 päeva 
kolm doosi päevas.  
Olen hämmastunud toote intensiivsest toimimisest. Käest ja sõrmedest on valu peaaegu 
kadunud. Seljas ei ole enam valusid ja selg ei „naksu“ enam käies nagu enne. Pea ja kukla 
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piirkonnas ei ole valu olnud enam  2 päeva. Võite isegi arvata, kui ärevalt mõtlen, et mis edasi 
saama hakkab! 
 
Asta, 56.a.: Olen mitmeid aastaid kannatanud kroonilisi seljavalusid. Olen olnud juba mitu 
kuud seljavalude tõttu haiguslehel ja ootan parajasti magnetuuringut.  Võin öelda, et olen 
viimased aastad olnud valuvaigistite suur kasutaja, lihtsalt ei ole ilma ravimiteta saanud elada.  
Öösitigi olen ärganud, et rohtu võtta. Oletatakse, et minul on ishias, vahelüli turse ja äge 
krooniline põletik. Nende vigadega viiakse tavaliselt lõikusele.  
2  nädalat tagasi hakkasin kasutama toodet Gelenik-Fit  3 x päevas koos energiajoogi ja 
oomega 3-ga. Tasapisi hakkas olukord paranema ja vahel oli ka päevi, kui valuvaigistit üldse 
ei vajanud.  
Nüüd olen 2 päeva olnud täiesti ilma valuvaigistiteta! Loodetavasti ei pea minema ka 
operatsioonile tänu sellele imetootele  ja abitoodetele.  
 
Toni. Olen 5 aastat kannatanud seljavalude käes. Alustasin 2 nädalat tagasi toote Gelenik-Fit 
tarvitamist koos muude toodetega. Tarvitan toodet  3 korda päevas, siis veel hommikujooki, 
päeva ajal energiajooki ja Omega-3’e ja õhtul õhtujooki segatuna. Mõne kasutuspäeva järel 
märkas naine, et ma enam oma selga ei hoia ja ise märkasin, et ei ripu kraanikausil nii, et pere 
kartis selle alla kukkumist. Suurepärane toode, mis toimib!  
 
Mervi, 30.a.: Põlvedes on leitud artroos – kulumised ja kõhrestunud kohad.  Täiesti võimatu 
oli kükitamine ja treppidest ülesminek. Nüüd olen kasutanud toodet Gelenik-Fit umbes 2 
nädalat 3 x päevas kas energiajoogi või põhitoodetega koos. Tunnen, et toode on mõjunud 
kõhredele ja valusid ei ole. Saan treppidest üles nõtkelt ja olen võimeline ka kükitama 
ostjatega koos.  
 
Olen 60+ mees Tamperest  ja kasutanud medikamente peaaegu kümme aastat. Need on mind 
päästnud. Teen tööd, mis on raskuste tõstmine, kandmine ja vedamine. Mu selgroog on 
kulunud ja operatsioongi tehtud. Valude ja liigeste jäikusega olin harjunud elama ja ilma 
arstimiteta ei oleks ma kindlasti enam oma tööl. Nädala aja eest, neljapäeval, võtsin esimese 
doosi  toodet Gelenik-Fit. Samal päeval käisin koormaga Helsingis ja tagasi tulleski olin 
koorma peale laadinud.  Kuigi oli olnud raske päev, ei tundnud ma mingisugust jäikust ega 
valu terves kehas õhtuni välja. Varem raske tööpäeva lõpuks olid randmeliigesed valusad ja 
paistes, nüüd aga ei midagi. Võtan 3 doosi päevas, magan  öösel hästi, jäsemed ja liigesed on 
terve nädal väga hästi vastu pidanud, aga mis kõige tähtsam, valusid ei ole üldse!     
 
Olen varsti 17. aastane poiss. Päeval õpin ja õhtupoole käin  sõpradega sageli arvutitega 
toimetamas.  Seega palju halvas asendis istumist. Õhtuti on mul pikka aega kuklas valu olnud 
ja olen pidanud võtma valuvaigisteid. Nüüd olen kaks nädalat seganud hommikujoogi sisse 
teelusikatäie toodet Gelenik-Fit ja rohkem ei ole võtnud üldse valuvaigistit.  
 
Naine, 50.a.: Mul on avastatud liigesehaigus vasakus suures varbas ja kaks nädalat oli varvas 
väga haige vale asendi tõttu. Valu ei ole enam, kuigi olen nüüd ka vähem käinud. Aga mul oli 
ka hommikuti jäikus liigeses ja see on vähenenud.  
Kaks nädalat olen kasutanud toodet Gelenik-Fit 2 – 3 korda päevas koos muude rohtudega. 
Mul on seljataga 50 aastat aktiivset tervisespordi harrastamist. Arvasin, et tõmban tagasi, aga 
siis ühel päeval märkasin, et võtan kiireid jooksusamme põlvega, mis on viimased kolm aastat 
kannatanud ainult reibast käimist. Samaaegselt on ka opereeritud õlaliiges hakanud paremini 
liikuma, millega on kaasnenud julgus hakata veel rohkem liigutusi tegema, sest valu ei ole 
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enam! Kavatsen rahvaspordiga ka edasi tegeleda, aga mitte alati ei saa ise hakkama  ja  
Gelenik-Fit on  teretulnud abimeheks. 
 
Just kuulsin 50+ naiselt  Helsingis, kellele olin saatnud 4 lusikatäit toodet Gelenik-Fit 
prooviks, kuna tean, kuidas tema kukal haiget teeb ja ööunigi oli tal läinud. Ta rääkis, et tema 
uni on nüüd sügavam ja kukal on kuidagi pehmem ning seda juba toote nii vähese tarvitamise 
järel. Tervitused Oulust ning minugi puusad ja põlveliigesed on valust vabad, kukal on ka 
palju parem.  
 
Mees 50 + :  Olen kasutanud toodet  Gelenik-Fit 10 päeva 1 – 2 x päevas arstimitega koos. 
Kukal andis järele juba kolmandal päeval.  
 
Olen 67.a. naine: Aastal 1983 avastati selgroo reuma, põlved paistetasid üles juba vähese 
koormuse korral. Olen kasutanud Fitline` tooteid 2,5 aastat, kuid nüüd minule uut toodet 
Gelenik-Fit vaid 2 nädalat. Sörkjooksu teen ilma valudeta ja paistetus on kadunud. Tore toode 
nagu ka kõik teised tooted, milliseid olen kasutanud. Soovitan.  
 
Olen vitaalne 46.a. naine. Põlv jäi haigeks umbes kuu aja eest ja nii, et enam ei saanud 
kükitada. Samuti ka parema käe tõstmine tegi valu.  Nüüdseks on möödunud 36 tundi ja  põlv 
liigub hästi ja kükitada on võimalik täiesti normaalselt.  Ka käsi tõuseb ilma valuta. Võtsin 
teelusikatäie reede õhtul kohe, kui olin toote postkontorist kätte saanud, hilja õhtul võtsin veel 
pool teelusikatäit. Järgmisel päeval, laupäeval, võtsin veel 2 teelusikatäit märgates terve 
päeva jooksul enda paranemist. Pühapäeva hommikul ärgates ei saanud muud, kui imestada 
uue liigesetoote uskumatut mõju!    
 
50+ mees Tamperest.  
Olen kasutanud kolm aastat  FitLine’i põhitooteid ja olen nendega tõesti rahul. Teen rasket 
välitööd ja see on jätnud oma märgi: põlved on opereeritud. Olen nädalapäevad testinud uut 
toodet Gelenik-Fit. Märkasin kohe, et paranen. Võtan tantsutunde ja käin ka tantsimas. Ei 
kasuta valuvaigisteid ja enesetunne on hea.  
   
Naine, 60.a., rääkis, et rängale vesivõimlemisele järgnenud hommikul voodist tõustes oli see 
kui tühiasi. Ta ootab ka tehisliigese operatsiooni. Aga pikka aega haige olnud varvas ei tee 
enam valu! Kasutanud toodet Gelenik-Fit  2 päeva.  
 
28.a. naine, kes põeb varvaste liigesepõletikku, rääkis, et varbad ei ole enam  nii haiged, kui 
eelmisel nädalal. Kasutanud toodet pühapäevast alates ehk siis kolm päeva.  
 
44.a. noor mees: Vasak puus on valulik olnud juba aastaid, läheb kõndideski „lukku“ ja siis 
olen pidanud seisma jääma, venitusi tegema, et edasi pääseda. Hommikuti oli võimatu  sokke 
seistes jalga tõmmata. Olen kasutanud toodet Gelenik-Fit  3 päeva ja tulemused on tõesti 
üllatavad! Hommikuti ei ole puusavalu üldse. Olen võimeline ühel jalal kükitama ilma 
tugedeta. Olen kasutanud nii põhitooteid kui ka Omega 3 ja Q 10 –t  juba 6 aastat.   
 
Olen 67.a. medõde: Minu liigesevaevused algasid juba 1980-ndatel põlveliigese põletikuga. 
Reumaarst ütles, et see on üks reuma variatsioonidest. Möödus 11 aastat enne, kui selgus, et  
mis see reumavariatsioon oli.  1991.a. diagnoositi mul mitmete vaevustega fibromüalgia, 
seejärel tehti parema põlve endoskoopia ja lülisamba kaelaosa neuroloogiline operatsioon. 
Artroos esineb mitme selgroolüli vahel. Parema käe pöidla  tüviliigese artroos raskendab 
mõnevõrra käe kasutamist. Olen nüüd aastakese kulutanud reumaarsti juures käimisega 
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rääkides talle, milline on enesetunne ja palunud liigestele rohtu tablettidena, sest mulle 
pulbrina see ei meeldinud. Nüüd olen õige rõõmus toote Gelenik-Fit üle, kuna ei tarvitse 
enam retsepti küsida. Olen kasutanud üle kahe aasta mitmeid nendest toodetest:  põhitooteid 
(ABR), jogurtit, Omega 3,  Q10, isoflavoni,  spordijooki ja sheike. Seepärast olengi heas 
vormis ja energiline. Liigestele mõeldud toodet olen nüüd kasutanud veebruarikuust alates, 
seega 25 päeva. Juba mõne kasutuspäeva pärast sain energiasööstu, viisin isegi voodiriided ja 
vaibad välja pakase kätte. Oli nii ütlemata hea ja muretu olemine. Tõsiselt öeldes on minu 
liigesed nüüd palju nõtkemad ja liigutused sujuvamad. Valu ei ole ei liigestes ega ka lihastes. 
Olen õnnelik, et selline toode välja mõeldi ja tunnen, kuidas see aitab.  
 
Keegi... Siin minu kogemused uue toote Gelenik-Fit kasutamisest:  
Olen põdenud õlaliigeste nö. kroonilist põletikku juba 20 aastat. Eriarstid ei ole uurimisest 
hoolimata saanud aru, millise haigusega on tegu. Ma ei saa kätega midagi kanda ja õlavöö on 
eriti tundlik külmale ja tuuletõmbusele – suusatamine, kepikõnd ja isegi ujumine olid 
keelatud.  Kätes on küll jõudu, võin teha ka kiireid liigutusi ja raskusigi tõsta, aga seda vaid 
lühiajaliselt, sest kohe tekib hirmsate valudega liigestepõletik.  
Tänavu talvel on vasak õlaliiges olnud pikalt põletikuline ja sinna on hakanud tekkima 
lubjastumine, mis tekitab liikuvuse häire ja lõikava valu, kui kätt liigutan.  
Kuulsin tootest Gelenik-Fit 30.1.2007 ja hakkasin seda kasutama peale uuringuid 31.1.2007, 
kui õlaliiges oli tugevas põletikus. Võtsin toodet 2 x päevas. Peale kahenädalast kasutamist 
hakkasin seda tarvitama 3 x päevas ja kõige hirmsamad valud on taandunud. Lisaks ei ole 
põletikuliseks läinud parem õlaliiges, mis minu haiguse puhul oli täiesti tavaline, sest paremat 
kätt kasutatakse ju palju rohkem.  
 
Naine 80.a.: Valu ja paistetus kätes, põhiliselt öösiti, segas magamist, millest ka halb uni. Ei 
saanud ühte kätt üles tõsta ja see tekitas tavaelus ka raskusi. Sain natuke uut toodet Gelenik-
Fit prooviks 14.02. ja võtsin 1 teelusikatäie ka järgmisel kahel päeval. Reedel kudusin 
kangaspuudel meetri vaipa. Uskumatu, kuidas käsi liikus ja ei olnud ei valu ega paistetust! 
Sain sellest kindlust ja ostsin terve purgi toodet Gelenik-Fit.              
 
Anu: Minul avastati 1,5 aastat  tagasi lülidevahelise ketta sopistus ja olen kasutanud toodet 
Gelenik-Fit hommikul ja õhtul koos muude toodetega umbes kuu aega. Selg on terve. 
Helistasin täna oma emale! Sealt vastas telefonile kui tütarlaps, olemuselt õnnelik, täiesti 
uskumatu! (nüüd tuleb ema jutt) 
Eva 67.a.: Olen kümneid aastaid kannatanud valusid kulumiste pärast jalgades, pahkluudes, 
seljas. Peale puusalõikust 2005.a. on  aeg-ajalt lõikav valu olnud ka puusaliigeses. Olen 
söönud tohutul hulgal valuvaigisteid, et saaks magada. Magada olen saanud ainult väikeste 
vaheaegadega ja ärganud selleks, et võtta uuesti valuvaigistit. Viimased valuvaigistid on 
olnud juba 800 mg.  Kukkusin 2006.a. märtsikuus libedaga vasaku käe ja õla peale. Sõin 
põletikuvastaseid ravimeid kahe kuuri jagu. Olen saanud arsti ettekirjutusel kaks kortisooni 
süsti ja üks on veel saada. Kätt ei saanud tõsta, rääkimata sellega midagi tegemisest. 7 kuu 
vanust lapselast ei julgenud tõsta, sest kartsin teda maha pillata.  
Sain oma tütrelt postiga toote Gelenik-Fit  22.02. Olen võtnud seda 3 x päevas teiste 
rohtudega koos. Nüüd, kolmandal päeval, ei vajanud ma enam valuvaigisteid. Täna võtsin 
esimest korda sülle oma lapselapse. Lihtsalt mitte ükski koht ei valuta! Saan oma käed üles 
tõsta ilma raskusteta.  Tohutult hea tunne, kui ei ole valusid.  Kas see võib ikka tõsi olla!? 
 
Olen  52.a. naine: Kannatanud peaaegu 3 aastat jalalabades valusid, mis on tekkinud artroosi 
tagajärjel pahkluudest allapoole. Olen kasutanud 1,5 aastat  kingapõhjasid jala asendi 
korrigeerimiseks. Ja kannatanud valusid 2-3 tunni seismise järel, rääkimata tööpäevadest, kui 
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sõin 400 mg-seid valuvaigisteid kui leiba iga 5 tunni tagant. Ikkagi valud. Alustasin toodete 
kasutamist 3,5 kuud tagasi. Kasutasin ka arstimeid, Omega 3 ja Q10 ning jogurtit. Valud 
vähenesid kasutamise järel. Siiki tundsin, et olemine oli kuidagi imelik ja põlved olid jäigad. 
Lisaks sellele olid ka puusad mind alt vedama hakanud ja vahetevahel lõi valu kohe õige 
teravalt sisse. Ostsin uue toote Gelenik-Fit  nädal tagasi. Elame teisel korrusel ja eile 
märkasin, et ma jooksen trepist alla ja sellist asja ei ole juhtunud kaks aastat! Ei teinud valu ei 
jalalabad, ei põlved ega puusaliigesed! Ootan innuga, millal olen võimeline ilma valuta kükke 
tegema hakkama. 
    
Olen 60.a. soomlanna Stockholmi põhjaosast. Mulle on pikka aega valu teinud sõrmeliigesed 
ja kõige rohkem vasaku käe sõrmed. Olen pidevalt kasutanud Artrox`i tablette. Olen nüüd 
kasutanud uut toodet Gelenik-Fit umbes kolm nädalat. Äkki märkasin, et mu sõrmed on 
hakanud liikuma, sain käed risti panna ja sain vasaku käe sõrmede vahele võtta väikseid 
esemeid. Liigesed on küll veel natukene paksud, aga sõrmed juba painduvad. Soovitan 
soojalt! 
 
42-aastane mees: Olen harrastanud judosporti väikesest peale. Harjutustes kasutatakse palju 
nn liigeselukku, kus liigestele langeb suur koormus. Umbes kaks aastat tagasi harjutades 
langes paremale käele suur koormus ja on seejärel  valutanud just peamiselt kätt keerates. 
FitLine tooteid  olen kasutanud 7 aastat. Nüüd sain toote Gelenik-Fit  ja hakkasin seda 
kasutama veebruarikuust alates 1 teelusikatäis 3 x päevas ja nüüd valude lõppedes 1 
teelusikatäis 2x päevas. Vähem, kui nädalaga ilmusid mõlema käe sõrmede kolmandate lülide 
vahele valulikud haavandid. Mulle soovitati määrida haigeid kohti kätele mõeldud SW 
Thalasso Bad`i salviga ja siis edasi SW kätekreemiga. See aitaski. Nüüd, kolme nädala pärast 
sõrmeliigeste haavandid on paranenud ja randmevalu  on samuti kadunud. Toitumise 
asjatundja ütles, et mul olid algava artroosi nähud ja mürk tuli kohe välja. Liigesed toimivad 
nii, kui minu judospordi algaastatel. 
 
52.a. naise haiguslugu Ida-Soomest. 
Insult augustis 2004, vasak pool tundetu, vasak silmapõhi kahjustunud, osaline nägemise 
kaotus vasakust silmast, vasak jalg ei liikunud. Enesetunne väga halb, jätkuvad põiepõletikud, 
palju antibiootikume, millest tekkinud ebameeldiv pärmseen. Medikamentide peale läksid nii 
suured summad, et ravikindlustus lõpetas kulude korvamise. Ta tuli vastuvõtule  2004.a. 
lõpus, alustasime põhitoodetega, algas toibumine. Sellest hoolimata jätkusid rasked selja-, 
kukla- ja muud liigesevalud. Kasutas tugevaid valuvaigisteid, 600 mg 4 x päevas ühte 
valuvaigistit ja teist 500 mg 4 tabletti päevas. Valuvaigistitele lisaks süstiti talle tuimestusega 
4 – 6 kortisoonidoosi selgroolülide vahele. Kõigele vaatamata tugevad valud jätkusid, 
liigutused, eriti tolmuimejaga töötamine valulik, kasutas jalutuskeppi kohe hommikul.   
Alustas tootega Gelenik-Fit 02.02.07, mõne päeva pärast andsid valud järgi, liikumine läks 
kergemaks, jalutuskepp jäi kööginurka, sõrmed paindusid. Peale seda ei ole vajanud enam ei 
kortisooni ega valuvaigisteid. Nüüd teinud kehalist tööd, sportinud, suusatanud 15 km, 
koristanud, teinud just neid töid, mis on olnud enne rasked teha. Valusid ei ole! 
Märtsi alguses osalenud ametiühingute 30. – 35.aastaste suusavõistlustel, kus saavutas 3-nda 
koha. On tõesti rõõmus sellise toote üle! 
 
Marja-Liisa, 61.a. Olen siiani kasutanud ära 1 purgi toodet Gelenik-Fit ja teist alustanud, aga 
minul ei ole erilisi liigeseprobleeme olnud, kuigi kasutan toodet selleks, et neid vigasid mulle 
ei tekiks. Põlvedes ja puusades on olnud liigesekulumiste tunnuseid juba 20 aastat tagasi, aga 
põlvevalud ja vaevused on jäänud ära juba 10 aastat tagasi, sest olen kasutanud muid tooteid. 
Kukkusin 7 aastat tagasi tsementpõrandale põlvede peale ja parem põlv paistetas üles ja oli 
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punane. Käisin arsti juures, seda natukene keerati ja öeldi, et ei ole murdunud, vaid ainult 
põletikuline. Põlveviga oli ikkagi, sest järgmisel suvel liiges jäigastus. Ei ole seda 
kontrollinud uuesti, aga kahtlustan liigeseviga. Olen sellega toime tulnud, aga enne jõule 
tundsin, et põlv hakkas valutama, kui jooksin koristustöid tehes edasi-tagasi keldri ja teise 
korruse vahet. Põlvevalu jätkus kaks nädalat pärast jõulegi trepist alla minnes. Nüüd olen 
koristanud, kandnud asju, jooksnud treppidest üles-alla, riisunud muru peaaegu 5000 m2 
üksinda, kärutanud prügi ja minu üllatuseks ei ole valusid kusagil! Üleüldse, kui olen teinud 
midagi, mida ei tee iga päev, on mul ikka olnud raske järgmisel päeval treppidel liikuda või 
tunnen oma selga, kui lähen treppidest üles - justkui tank oleks selja küljes kinni. Nüüd seda 
ei ole. Arvatavasti aitas mind see uus toode.  
 
50.a. naine: Isiklik kogemus. Vaeveldes aastaid kroonilise väsimuse ja reumaatiliste valude 
käes, olen lõpuks saanud testida seda toodet Gelenik-Fit. See mõjus väga ruttu, juba 10 päeva 
pärast oli palju parem ja liigesed ei olnud enam jäigastunud ja valu oli märgatavalt 
vähenenud. Läksin tööle peale mitut aastat. Olen õnnelik oma uue, aktiivsema elu üle. 
 
Pirkko 65.a. Uumajalt: Minul on olnud kaua valud sõrmede-, käte- ja jalaliigestes. Olen 
kasutanud mitmeid aastaid valuvaigisteid. Röntgenipilt avastas artroosi kõikides minu 
liigestes. Ostsin esimese hea FitLine’i sarja toote 2007.a. ja ka uue toote Gelenik-Fit, lootes 
lõpuks pääseda valude käest. Õieti ma küll ei uskunud neisse toodetesse, aga ei olnud ka 
alternatiivi. Juba kahe nädalaga vähenes valu sõrmedes. Kolme nädala pärast ei vajanud ma 
enam valuvaigisteid. Ja nüüd sain juba hoida kohvitassi ja teisi esemeid käes. Suurepärane! 
Kuu aja päras võisin tantsida kogu õhtu ja ei pidanud järgmistel päevadel mingeid valusid 
kannatama. Elan muidu ka hästi ja minul ei ole öösiti enam krampe sääremarjades. Minu elu 
on muutunud täielikult, tuhanded tänud headele toodetele! 
 
Elli, 62.a.: Ma ei oleks iial uskunud, et olen võimeline tegema füüsilist tööd ilma valudeta, 
mida olen kannatanud üle 20-ne aasta. Peab uskuma, sest eile kärutasin 8 koormat 
kompostimulda ja täna ei ole ühtegi valusat kohta. See toode Gelenik-Fit on võimas! Olen 
kasutanud seda nüüd poolteist kuud ja tunnen, kuidas enesetunne paraneb kogu aeg, magan 
öösiti 6 tundi ja ärkan hommikul värskena.  Sain artroosi sõrmeliigestesse juba 20-ne aasta 
eest,  kulumised kukla ja nimmepiirkonda ja need tegid valu kogu aeg, lihaseid rebis 
fibromüalgia ja lõpuks põletikuvastastest rohtudest tekkis punane lööve, mis levis üle kogu 
keha kaelast allapoole. Käisin sellest hoolimata tööl, kuni 10 aastat tagasi jõudsin täieliku 
läbipõlemiseni ja olin sunnitud töölkäimise lõpetama, kuna tinnitus ja Meniere´i tõbi tegid 
minust lõplikult töövõimetu.  Seejärel algasid valulikud tervendavad protseduurid.  Olen ikka 
üritanud oma haigusi ravida loodustoodetega ja kulutasin tuhandeid mitmesugustele 
rohtudele, aga aitas ainult massaaž, küll vaid ajutiselt. Sain teada FitLIne’i toodetest poolteist 
aastat tagasi  ja soovisin kohe katsetada. Sellest ajast peale on enesetunne paranenud ja usun 
kindlasti, et selle taga on need tooted, kuna enne ei aidanud mind ükski asi.  


