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Víte, že...

DuoLife Aloes je přirozený zdroj 
zdraví a krásy. Je dokonalým řešením 
pro ty, kteří hledají způsob na co 
nejdelší uchování mladého vzhledu 
a životní síly. Díky svým očišťujícím 
vlastnostem zajišťuje plnou 
regeneraci organismu.

DuoLife Aloes obsahuje ve své 
výjimečné formě více než 200 
aktivních složek, které podporují 
přirozenou funkci detoxikace 
organismu. Vysoký obsah 
antioxidantů nejenže posiluje 
imunologický systém, ale rovněž 
pomáhá okysličovat buňky lidské 
kůže, což ovlivňuje zpomalení procesu 
stárnutí kůže a zvýšení její pružnosti.

Složení: šťáva z aloe s dužinou 
100%, smíšený květový med, výtažek 
z oregana, regulátor kyselosti - kyseli-
na citronová

Obsah aloinu (ppm) < 1 ppm

Šťáva z aloe je už tisíc let známá 
a používaná jako dokonalý prostředek 
pro dlouhodobé zachování 
mladého a hezkého vzhledu. 
Vděčí za to bohatství antioxidantů 
a aminokyselin, které jsou stavebním 
prvkem bílkovin. Je navíc známým 
adaptogenem podporujícím 
přirozenou odolnost organismu.

Dužina aloe výborně očišťuje zažívací 
ústrojí a usnadňuje trávení, čímž 
podporuje očišťování organismu 
z přebytečných toxinů. Je to navíc 
produkt, který alkalizuje organismus 
a napomáhá k vytvoření opětovné 
rovnováhy mezi kyselinami 
a zásadami.

Med květový je opravdovým 
bohatstvím přírodních vitaminů 
a minerálů s neobyčejně vysokou 
vstřebatelností. Vyznačuje se 
obsahem křemíku – prvku, který je 
nutný k obnově kůže a vlasů. Navíc 
je již po staletí považován za cenný 
výživný produkt ve stavech fyzického 
a psychického vyčerpání organismu.

Oregano má široké uplatnění 
v léčebných procesech a kosmetice. 
Extrakt z oregana podporuje trávicí 
proces a přisvojování vitaminů 
a minerálních sloučenin. Pro svůj 
vysoký obsah antioxidantů účinně 
podporuje boj s volnými radikály.

Názor - dr. h. c. Piotr Kardasz
„Aloe je rostlina, která je známá 

už tisíc let a používaná v přírodní 
medicíně. Její účinek je neocenitelný 
pro ty, kteří bojují s oslabením 
v důsledku znečištění organismu, 
s narušeným stavem vody 
a nežádoucí celulitidou nebo také 
s přílišným množstvím tukové tkáně. 
DuoLife Aloe je výrobek zcela přírodní, 
který umožní lidskému tělu vrátit se 
k jeho plné harmonii.”

Výrobek lze koupit v nejlepších 
lékárnách a specializovaných 
obchodech s léčivými rostlinami 
v Polsku a na webové stránce
DuoLife.eu/Aloes

Váš 100% 
přírodní elixír 
mládí pro  
každý den.


