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Doplněk Stravy
60 Tobolek
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Doplňky stravy DuoLife se vyrábějí ve výrobním podniku, 
který splňuje nejvyšší jakostní normy a je držitelem 
certifikátů ISO, GMP a HACCP. Výrobní proces je pod 
dohledem odborníků s mnohaletou praxí. Kvalita výrobku 
byla doložena četnými zkouškami v akreditovaných 
laboratořích. 

  Složení: kukuřičný škrob (bez GMO), extrakt z 
kočičího drápu 10:1(Uncaria tomentosa), extrakt z 
gravioly 10:1(Annona muricata), vyhrazená formule 
antioxidantů ProSelect® získaných ze směsi suchého 
extraktu ovoce v různém poměru (bílé a černé hrozno 
-Vitis vinifera, pomeranč-Citrus sinensis, grep -Citrus 
paradisi, brusnice -Vaccinium myrtillus, papaja-Carica 
papaya, ananas-Ananas sativus, jahoda -Fragaria 
ananassa, jablko -Pyrus malus, meruňka -Prunus 
armeniaca, třešně -Prunus avium, černý rybíz - Ribes 
nigrum) a zeleniny v různém poměru (rajče -Salanum 
lycopersicum, mrkev -Daucus carota, zelený čaj 
-Camellia sinensis, brokolice -Broccoli cruciferous, 
zelí -Brassica oleracea var. italica, cibule -Allium cepa, 
česnek -Allium sativum, oliva -Olea europaea, pšeničné 
klíčky -Triticum vulgare germ, okurka -Cucumis 
sativus, chřest -Asparagus officinalis), extrakt z reishi 
10:1 (Ganoderma lucidum), extrakt z schitake 10:1 
(Lentinula edodes), extrakt z meruňkových jader (Prunus 
armeniaca) standardizován na obsah 1% amygdalinu. 
Protispékavá látka: oxid křemičitý. Pomocné látky pláště 
tobolky: želatina, oxid titaničitý.

Podporuje imunitní systém
a má antioxidační účinky.

Doporučení

Vyrobeno v EU pro:
DuoLife S.A.
ul. Topolowa 22, 
32-082 Więckowice
Infolinka: +42 025 5712659
DuoLife.eu

Poznejte naše výjimečné výrobky:



Počet ks v balení
60 tobolek

Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně

„Patentovaná formule ProSelect® se vyznačuje 
pečlivým výběrem složek zajišťujících výjimečný účinek. 
Biologické bohatství aktivních a plně adaptogenních 
látek obsažených v ProSelect® podporuje imunologický 
systém
a aktivuje proces sebeobnovy v organismu na buněčné 
úrovni, a to včetně vytváření antimutagenní bariéry.“

dr Piotr Kardasz
předseda vědecké rady DuoLife

„V současné době je stále více osob ohroženo 
civilizačními chorobami. Z údajů WHO plyne, že 
v nejbližších letech se bude tento problém stále 
prohlubovat. Řešení přináší sama příroda, jejíž moudrost 
byla využita v doplňku stravy ProSelect®. Doporučuji ho 
svým pacientům.“

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

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/ProSelect

Vědecké názory
na ProSelect®

Výtažek z vilcacory účinně podporuje imunitní systém
a umožňuje organismu, aby obnovil svou životní sílu.
Podporuje rovněž látkovou přeměnu a dodává denní 
dávku energie.

Výtažek z plodů gravioly podporuje imunitní systém
a dodává energii nutnou k optimalizaci každodenních
funkcí organismu. Ovlivňuje imunitní systém zvyšováním
sebevědomí a dodává energii.

ProSelect® (vyhrazená formule antioxidantů získaných 
ze směsi suchého extraktu plodů a zelených částí 
v změněných proporcích) díky dokonale vybraným 
přírodním složkám je bohatým zdrojem antioxidantů
a výživných látek, podporuje imunitní systém. Preparát
ProSelect® pomáhá odstraňovat z organismu volné 
radikály a toxiny, očišťovat krev a obnovovat vitální síly.

Výtažek z reishi pomáhá zdolávat fyzickou a psychickou
únavu zlepšováním sebevědomí a zmírňování důsledků 
stresu. Extrakt z reishi podporuje imunitní systém 
a pomáhá udržovat hormonální rovnováhu v organismu.

Výtažek z hub schiitake podporuje imunitní systém,
napomáhá procesu trávení a podporuje správnou funkci
trávicího ústrojí. Je to výjimečně účinný antioxidant, který
pomáhá neutralizovat volné radikály a zpomaluje proces
stárnutí kůže.

Výtažek z meruňkových pecek standardizován na obsah
vitaminu B17 - amiygdalinu, účinně posiluje imunitní 
systém a podporuje tvorbu ochranné bariéry organismu.

Podporuje imunitní systém
a má antioxidační účinky.

Doplněk stravy ProSelect® se vyznačuje vysokým 
obsahem polyfenolů, oxoindolových alkaloidů, taninů 
i sterolů oraz acetogeninů. ProSelect® podporuje 
odstraňování volných radikálů z krve, zvětšuje její 
antioxidační schopnosti. Váže toxiny a pomáhá zachovat 
zdravá játra.

Doplněk stravy ProSelect® obsahuje patentovanou
formuli ProSelect®, tedy vybrané bohatství přírodních
složek vysoké koncentrace antioxidantů, které podporují
imunitní systém, zároveň podporují nervový systém.


