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doplněk stravy
60 tobolek
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Poznejte naše výjimečné výrobky:

Vyrobeno v EU pro:
DuoLife S.A.
ul. Topolowa 22, 
32-082 Więckowice
Infolinka: +48 12 3334567
DuoLife.eu

Doplňky stravy se vyrábějí ve specializovaném 
závodě splňujícím nejpřísnější požadavky na kvalitu,  
s certifikátem ISO, GMP a HACCP. Výroba probíhá 
pod dozorem expertů s mnohaletými zkušenostmi. 
Kvalita výrobků byla potvrzena četnými analýzami v 
akreditovaných laboratořích.

Doporučení:

  Složení: kukuřičný škrob (bez GMO), extrakt z
plodů amly 5:1 (Phyllanthus emblica), extrakt
z česneku 10:1 (Allium sativum), červená
kvašená rýže z kvasnic 30:1 (3% monakolin K), 
ProCholterol® vyhrazená formule získána z
opuncie indické (Opuntia ficus-indica), extrakt z
kořene Gynostemma pentaphyllum 5:1, rostlinné
fytosteroly získané z oleje ze sojových bobů,
extrakt z listů Brahmi 5:1. Protispékavá látka: oxid
křemičitý. Pomocné látky pláště tobolky: želatina,
oxid titaničitý

Reguluje hospodaření s lipidy 
a usnadňuje rozkládání tuku 
v organismu



„Jedním z onemocnění, které v se lavinovitě šíří, jsou 
choroby všeho druhu spojené s oběhovým systémem. 
Činitelem, který tento nárůst způsobuje, je skutečnost,
jak dochází k hospodaření s tuky a lipidy v lidském těle. 
Účinnou podporou pro organismus je v tomto případě 
doplněk stravy ProCholterol®, který se vyznačuje
velkým množstvím přírodních složek, které dovolují  
udržet cholesterol a triglyceridy na příslušné hladině.”

prof. dr n. farm. i med. Wiktor Stelmach
člen vědecké rady DuoLife

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/ProCholterol

Vědecké názory
na ProCholterol®

Výtažek z plodů amalaki je hodnotným prostředkem na 
podporu srdeční činnosti. Amalaki je přírodní antioxidant 
a jeden z nejbohatších zdrojů vitaminu C v přírodní formě. 
Příznivě ovlivňuje bakteriální flóru zažívacího ústrojí a je 
bohatým zdrojem chrómu, zinku a mědi.

Červená fermentovaná rýže a monokolin K podporuje 
činnost jater a průtok trávicích šťáv. Pomáhá udržet 
správnou úroveň lipidů v krvi. Je rovněž důležitá pro 
detoxikaci organismu a snížení tělesné hmotnosti. Tvoří 
součást stravy, která přispívá k ochraně srdce a oběhového 
systému.

ProCholterol® (vyhrazená formule získaná z listů opuncie 
mexické (Opuntia fucus-indica) je bohatá na kyselinu 
listovou, vitamin podporující regulaci množství homocysteinu 
- aminokyseliny usnadňující okysličování „špatného” 
cholesterolu, způsobujícího vznik sklerotických změn. 
Přispívá k regulaci množství tuků a lipidů v lidském těle.

Výtažek z česneku usnadňuje regulaci hladiny cholesterolu 
a triacylglycerolu a pomáhá je udržovat ve správném 
množství. Česnek pozitivně ovlivňuje oběhový a imunitní 
systém. Obsahuje uhlovodany, bílkovinu, minerální složky, 
éterické oleje a vitaminy C, A, B1, B2 a PP. S ohledem na 
vysoký obsah vápníku se česnek charakterizuje rovněž 
vlastnostmi odkyselení.

Gynostemma pomáhá udržet správnou hladinu lipidů v krvi. 
Obsahuje velké množství aminokyselin, vitaminů a minerálů, 
takových jako selen, hořčík, zinek, vápník, železo a fosfor. 
Je silně působícím antioxidantem, který podporuje regulaci 
krevního tlaku a cholesterolu a napomáhá k činnosti jater.

Rostlinné fytosteroly se často využívají pro regulaci hladiny 
cholesterolu. Tato činnost značně snižuje riziko výskytu 
srdečních onemocnění. Fytosteroly rostlinného původu 
podporují optimalizaci vstřebávání cholesterolu do střev. 
Zvlášť se doporučují všem, kteří mají nízkotučnou dietu.

Výtažek z brahmi snižuje okysličování tuků v krvi, což 
je jedním z hlavních důvodů srdečních onemocnění. 
Je to neobyčejně bohatý zdroj fytosterolů, flavonoidů a 
triterpenoidních glykosidů.

reguluje hospodaření s lipidy 
a usnadňuje rozkládání tuku 
v organismu

Doplněk stravy ProCholterol® je bohatým zdrojem 
přírodních látek umožňujících udržet cholesterol na 
optimální úrovni, podporuje oběhový systém, žíly  
a srdce. Je nezastupitelný pro ty, kteří mají potíže 
 s krevním oběhem a cévami. Podporuje regulaci  
stavu lipidů a usnadňuje rozkládání tuku v organismu, 
chrání před jeho ukládáním na cévních stěnách.

Počet ks v balení
60 tobolek

Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně


