”Jag har druckit FL i perioder sedan 2011 och har även testat att bara använda Activize som energiboost och
Restorate som återhämtning före och efter respektive träningspass och innan jag lägger mig. Jag har haft
väldiga problem med min mage och även mått mycket illa till och från. Men efter att nu ha använt hela Optimal setet kontinuerligt har jag fått en fungerande mage och mindre illamående. Jag har dessutom ingen värk i
mina leder som jag haft förut. Värken har alltid återkommit när jag haft uppehåll från FitLine! Jag känner mig
lite piggare än tidigare och sover bra med Restorate. Har sedan ungdomen haft svårt att koppla av och sova
hela nätter men nu är det mycket bättre. Just nu är jag i en depressionsperiod p.g.a. utmattningssyndrom men
kan med säkerhet säga att kroppsligt och delvis mentalt är glad att jag dricker detta varje dag! Jag hade nog
varit i mycket sämre skick annars. Så det tackar vi för!
Mitt mål från början var en nöjd ”drickare” användare av produkterna. Det visade sig snart att min omgivning reagerade positivt på mina reaktioner och min hälsa. Vips så hade jag några inskrivna och det har rullat
framåt. Gick från TP till Manager utan att jag ens tänkt tanken! Mitt mål är till att börja med att bli IMM och
inom en framtid på 1-2 år är målet att kunna lägga en halvtidstjänst med PM och att jag även på kort sikt skall
prova de kosmetiska produkterna då intresse för dessa finns! För mig kan detta bryta ett negativt mönster som
pågått under en längre tid. En tid jag inte reagerat över förrän nu när jag sitter där! En tid som bidragit till att
jag blivit utbränd. Detta kan förändra mitt liv genom att få engagera mig i mig själv och min
hälsa och samtidigt på ett positivt sätt bidra till att andra mår
bra utan att det tjuvar energi från mig!”
Ulrika Wassberg Hedman, Manager

