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S vědomím odpovědnosti, kterou jsme na sebe vzali, vytváříme 
výrobky, které se každodenně dostávají k tisícům lidí na celém světě. 
Vynakládáme proto veškeré úsilí, aby naše doplňky stravy splňovaly co 
nejlépe restriktivní normy a požadavky EU.

Tím, co odlišuje DuoLife od jiných, je skutečnost, že pro nás začíná 
kvalita už semenem, z něhož vyrůstá každá ze složek našich výrobků. 
Se zvláštní péčí třídíme a vybíráme pouze to, co bylo vypěstováno na 
přírodních plantážích v nejčistších oblastech světa a jen ty výrobky, 
které nebyly nijak modifikovány.

Právě sklizeň takových plodin je pro nás zárukou, že výtažky z nich 
budou našim výrobkům sloužit tak, aby tyto výrobky pak prospívaly 
Vašemu organismu.

Výtečné spojení přírodních látek s tím nejnovějším, co věda 
odhalila a z čeho pak byly vytvořeny výjimečně účinné, zcela 
přírodní doplňky stravy.

Věříme, že výrobky DuoLife jsou tím nejlepším dárkem, jaký můžeme 
dát Vám a Vašim nejbližším.

Výrobky DuoLife
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Výrobky DuoLife
Pravidla výroby

Naše výrobky nebyly zpracovávány 
pomocí vysoké teploty 
a jsou z nich zcela vyloučeny 
konzervanty.Výrobky DuoLife 
proto zachovávají veškeré 
přírodní biologické parametry.

V našich výrobcích jsou 
použity pouze přírodní suroviny 
z ekologické, certifikované 
sklizně z celého světa. 
Kategoricky vylučujeme veškeré 
modifikované odrůdy (GMO), 
jakož i pesticidy a herbicidy.

U našich výrobků používáme 
výhradně skleněné obaly. 
Tento materiál je nejčistší 
a nejekologičtější, navíc při 
styku s výrobky nedochází 
k žádné chemické reakci. 
Tekuté doplňky stravy plníme 
do tmavě hnědého skla, které 
je zvoleno tak, aby zajistilo 
nejlepší ochranu výrobku.

Metoda zachování životnosti 
doplňků stravy DuoLife je metoda 
IHHPTM a vychází z koncepce 
„minimálního zpracování”. 
Aplikovaný technologický proces 
funguje dle pravidel součinnosti 
mnoha činitelů, které umožňují 
zachovat nejvyšší kvalitu 
výrobku, aniž by byly použity 
jakékoli konzervační látky.

pravidlo 1
Žádné konzervanty

pravidlo 2
Žádné GMO

pravidlo 3
Skleněné obaly

pravidlo 4
Metoda IHHPTM

V našich výrobcích vždy 
zachováváme plné biologické 
zázemí používané v medicíně, 
v hlavních léčebných sestavách 
složek. Používáme jen kompletní, 
přírodní, v přírodě se vyskytující 
organické složky spolu s jejich 
biologickým zázemím.

pravidlo 5
Kompletní složky



posiluje imunitu organismu 

a neutralizuje nežádoucí 
obsah v trávicím ústrojí12-13.

Hloh je výborný prostředek 
podporující práci srdce 

a regulující potíže se spánkem. 
Obsahuje bioflavonoidy, 
které podporují systém 

krevního oběhu. Je bohatý 
na organické kyseliny, 
vitaminy a minerální soli14.

Tolie vojtěška je dokonalý zdroj 
bílkovin, podporuje organismus, 
pomáhá udržovat správnou 
vlhkost sliznice a přirozeným 
způsobem očišťuje organismus, 
oddaluje proces stárnutí15.

Literatura str. 57

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/na-dzien
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Výrobek DuoLife den neobsahuje 
konzervanty a geneticky 
modifikované produkty.

Forma
kapalná

objem
750 ml

doporučené dávkování
25 ml denně - ráno

DuoLife den je možnost 
pro všechny ty, kteří chtějí 
oživit psychomotoriku svého 
organismu a dodat mu látky 
potřebné ke každodenním 
životním činnostem.

Noni je bohatý zdroj 
serotoninu i melatoninu. 
Ručí za udržení správného 
pracovního rytmu organismu, 
jakož i dobrého sebevědomí. 
Aktivní složky obsažené 
v noni napomáhají ke snížení 
pocitu únavy a vyčerpání1.

Acai obsahuje úplné spektrum 

vitaminů, minerálů a polyfenolů. 
Má 20násobně vyšší schopnost 
vstřebávat volné radikály než 
všechny doposud známé 
zdroje, díky čemuž plody Acai 
pozitivně ovlivňují energetický 
metabolismus organismu2.

Granat – plody granátu mají 

blahodárný vliv na oběhový 
systém. Jako jen málokteré 
obsahují estrogenní látky, 
které se mají být součástí 
stravy žen, protože snižují 
příznaky menopauzy3.

Aloe posiluje imunitu 

organismu, reguluje látkovou 
přeměnu a podporuje 
trávení, je nezastupitelné 
při očišťování organizmu. 
Obsahuje velké množství 
biologicky aktivních složek, jako 
jsou aminokyseliny, enzymy, 
vitaminy a minerální složky4.

Brusinka velkoplodá je zdroj 
flavonoidů, antioxidantů, 
jakož i vitaminů a minerálních 
složek. Plody brusinky 
pomáhají udržovat správné 
pH močového systému 
a napomáhají ke správné 
funkci oběhového systému5-6.

Malina je vynikající zdroj 
vitaminů, pantotenové kyseliny 
a makro a mikročástic. Její 
plody jsou velmi bohaté na 
vlákninu a složky nezbytné pro 
správné fungování organismu7.

Černý bez – plody černého bezu 
jsou jedním z nejbohatších zdrojů 
antokyanů, které napomáhají ke 
správné činnosti imunologického 
systému a přičiňují se ke snižování 
pocitu únavy a vyčerpání8.

Rakytník – plody rakytníku jsou 

bohatým zdrojem β-karotenu, 
flavonoidů a nenasycených 
mastných kyselin, minerálů 
a vitaminů. Látky, které jsou 
v něm obsaženy, aktivně 
podporují oběhový systém 
a chrání živočišné buňky 
před oxidačním stresem, 
čímž brzdí proces stárnutí9.

Vinné hrozny jsou bohatým 
zdrojem látek regenerujících 
a očišťujících lidský organismus. 
Obsahují mnoho mikro - 

a makročástic, cenné minerální 
prvky a glukózu a fruktózu, 
které jsou zdrojem rychle 
vstřebatelné energie10.

Ženšen obsahuje více než 
200 biologicky aktivních látek. 
Podporuje imunologický systém 
a aktivitu trávicího ústrojí11.

Šípková růže posiluje 

organismus a přispívá 
k jeho vitalitě. Je to zdroj 
vitaminů, organických kyselin, 
minerálních solí a antioxidantů. 
Šťáva ze šípkové růže 
má očišťující schopnosti, 

DuoLife Den
Váš každodenní zdroj zdraví  
a vitality na celý den.
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Záruka klidného spánku  

a plné regenerace organismu

DuoLife Noc

Forma
kapalná

objem
750 ml

doporučené dávkování
25 ml denně - večer

DuoLife noc je dobré řešení 
pro všechny ty, kteří chtějí 
mít klidné noci a regenerovat 
svoje síly. Záruka klidného 
spánku a plné regenerace 
organismu. Podporuje vitalitu 
a radost ze života, dodává 
organismu potřebné látky.

Goji pomáhá udržet správnou 
koncentraci cukru v krvi, 
podporuje látkovou přeměnu 
a podporuje trávení. Obsahuje 
tryptofan - přírodní prostředek 
podporující vytváření 
serotoninu a melatoninu1.

Morušovník bílý pomáhá udržet 
správnou úroveň glukózy v krvi. 
Má rovněž vliv na zachování 
správné úrovně cholesterolu 
a udržení chuti k jídlu2.

Ostropestřec obsahuje cenné 

flavonolignany, vitaminy 
a minerální soli zinku, křemene, 
železa a draslíku Chrání játra, 
podporuje očišťování organismu 
a usnadňuje trávení3.

Artyčok je často používán 
při potížích s trávením 

a bolestech jater. Podporuje 
taktéž udržení správné 
úrovně triglyceridů v krvi4-5.

Švestka je bohatá na vitaminy 
C a E, na minerální složky 
a antioxidanty likvidující 
volné radikály. Ve švestkách 
nacházíme rovněž vitamin 
P, ß-karoten, draslík, železo, 
hořčík, vápník a fosfor6.

Malpígie – jeden plod malpígie 

obsahuje tolik přírodního 
vitaminu C, jako kilogram 
citronů. Považuje se za silný 
antioxidant, který navlhčuje 
pokožku, činí ji pružnou 
a předchází jejímu stárnutí7.

Vinné hrozny jsou bohatým 
zdrojem látek regenerujících 
a očišťujících lidský organismus. 
Obsahují mnoho mikro - 

a makročástic, cenné minerální 
prvky a glukózu a fruktózu, 
které jsou zdrojem rychle 
vstřebatelné energie8.

Tolie vojtěška je bohatým 
zdrojem bílkovin, podporuje 
proto a přirozeným způsobem 

očišťuje organismus, 
pomáhá udržovat správnou 
vlhkost sliznice a zpomaluje 
procesy stárnutí9.

Červená řepa obsahuje mnoho 

cenných prvků, vitaminů 
a betanin, které se přičiňují 
ke správné funkci jater 
a žaludku. Pomáhá očišťovat 
organismus a podporuje 
funkci trávicího ústrojí10.

Kopřiva – listy kopřivy jsou 
bohaté na vitaminy, kyselinu 
pantotenovou a hořčík, zinek, 
draslík, vápník, železo, fosfor 
a křemík. Podporuje imunitní 
systém a pomáhá udržovat 
dobrý stav pokožky a vlasů11.

Vilcacora pomáhá při detoxikaci 
a značnou měrou podporuje 
odolnost organismu. Pomáhá 
regulovat metabolismus 
a podporuje správnou funkci 
trávicího ústrojí12-13.

Černý jeřáb je bohatý na 
bioflavonoidy a rutin, které 
zajišťují dobrý stav cév. Velké 
množství vitaminu C stanoví 

jeden z nejbohatších zdrojů 
přírodních antioxidantů, které 
chrání organismus před 
volnými radikály, podporuje 
jeho odolnost, psychologické 
procesy a pomáhá zmírnit 
pocit únavy a vyčerpání14.

Meduňka obsahuje cenné 

éterické oleje, polyfenoly, 
flavonoidy, organické kyseliny, 
vitaminy B a C a minerální 
soli. Výtažek z nadzemní 
části meduňky podporuje 
zachování dobré nálady 
a uvolnění.Pomáhá zdolávat 
neklid, potíže s usínáním 
a neklidným spánKem15.

Literatura str. 57

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/na-noc

Výrobek DuoLife noc neobsahuje 
konzervanty a geneticky 
modifikované produkty.



Tobolky HPMC 
pro vegany a vegetariány

Zelené tobolky díky  
100 % chlorofylu

Vícejazyčné nálepky  
(12 jazyků)

Tobolky se zpožděnou 
dobou uvolňování 
s klinickými testy

Zvýšená koncentrace 
účinných látek 
v organismu

Zvýšená biodostupnost 
(vstřebatelnost) 
aktivních látek

Balení s personifikací 
z řady Medical Formula

Obaly bez BPA

S přidaným inulinem 
(prebiotikum)

Dostupnost jednotlivých produktů z řady Medical Formula NEW zjistíte na stránkách DuoLife.eu

11 12

Vylepšená kvalita výrobků
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BorelissPro®

Podporuje imunologický systém  
a zmírňuje důsledky kousnutí klíštětem.

Forma
tobolky

Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně

Počet ks v balení
60 tobolek

Výtažek z křídlatky japonské 
podporuje imunologický 
systém, pomáhá k detoxikaci 
organismu a minimalizuje 
důsledky kontaktů s klíšťaty6.

Literatura str. 58

Vědecké názory 
na BorelissPro®

„Díky inovační formule, která 
umožňuje výběr jen přírodních 
složek zaručujících synergii, 
doplněk stravy BorelissPro® 

získal jedinečné vlastnosti 
pro prevenci boreliózy 
a minimalizaci potíží s klíšťaty.“

dr. h. c. Piotr Kardasz
předseda vědecké rady DuoLife

„Stále častěji se ve své práci 
setkávám s případy onemocnění 
boreliózou, která je neobyčejně 
těžká k diagnóze a je-li nesprávně 
léčená, způsobuje spoušť 
v lidském těle. Nenahraditelná 
je zde přírodní medicína. Její 
moudrost byla využita v doplňku 
stravy BorelissPro®, který 
doporučuji svým pacientům.”

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

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/BorelissPro

Výrobek BorelissPro® neobsahuje 

konzervanty a geneticky 
modifikované produkty.

Doplněk stravy BorelissPro® 
je výborným zdrojem 
fenolových sloučenin, kyseliny 
chlorogenové, iridoidů, 
alkaloidů. BorelissPro®, díky 
příslušnému výběru složek 
a přísad inovační formule 
antioxidantů, která podporuje 
činnost preparátu, tento doplněk 
působí se zvýšenou účinností, 
protože je zcela přírodní.

Všechny složky obsažené 
v doplňku stravy BorelissPro® 
a zmírňuje důsledky kousnutí 
klíštětem.

Výtažek z cistu (léčivé byliny) 
je bohatý zdroj polyfenolů. 
Vykazuje antioxidační 
vlastnosti a účinně podporuje 
imunitní systém. Pozitivně 
ovlivňuje kvalitu života, brzdí 
procesy stárnutí organismu 

a pomáhá udržovat pokožku 
v dobrém stavu. Léčivá 
bylina - cist rovněž vykazuje 
účinek na bakteriální flóru1-2.

BorelissPro® (vyhrazená formule 
ze směsi suchého extraktu plodů 
a zelených částí v proměnlivých 

proporcích) dodává organismu 
mnoho cenných složek vysoké 
hodnoty antioxidantů, které 
podporují funkci imunologického 

systému a pomáhají 
očišťovat organismus.

Výtažek z kořene štětky plané 
vykazuje imunologické vlastnosti 
a pomáhá očišťovat organismus. 
Obsahuje cenné iridoidy, které 
umožňují zachovat klouby 
a kosti v dobré kondici. Výtažek 
ze štětky plané podporuje 
a mobilizuje imunitní systém3.

Výtažek z česneku 
s flavonoidy a značnou 
koncentrací síry soustředěné 
v alliinu a skordininu. 
Česnek působí blahodárně 
na funkci srdce a udržení 
správné úrovně cholesterolu. 
Nejvíce je však oceňován 
za své příznivé působení na 
imunologický systém4.

Výtažek z oregana má silné 

imunostimulační účinky. Je 
rovněž bohatým zdrojem 
flavonoidů, umožňujících ochranu 
buněk před volnými radikály5.
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ProStik®

Udržuje v optimálním stavu klouby a kosti  
a podporuje pohybový systém.

Doplněk stravy ProStik® díky 

své výjimečné formuli pomáhá 
udržovat svaly a klouby ve 
správném stavu a zajistit 
jejich pružnost a odpovídající 
schopnost pohybu.

Kolagen je jedním ze základních 
bílkovin živočišné tkáně 
a tvoří i složku kostí, šlach 
a chrupavek. Pomáhá doplnit 
stravu ve snadně vstřebatelnou 
kolagenovou bílkovinu, jakož 
i udržet v dobrém stavu 
kostní tkáň a klouby. Kolagen, 
který je v přípravku obsažen, 
je hydrolyzát kolagenu 
z kůže mořských ryb1-2.

ProStik® (vyhrazená formule 
z plodů mangostany lahodné) 
doplňuje stravu přírodními 
složkami pomáhajícími 
udržovat správnou strukturu 
kloubní chrupavky, vazů 
a šlach. Je doporučen 
fyzicky aktivním osobám, 
sportovcům. Je výborný pro 
ty, kteří mají silně zatěžované 
klouby, dále lidem s nadváhou 
a ženám v menopauze.

Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně

Počet ks v balení
60 tobolek

Forma
tobolky

Ekstrakt z Mumio shilajit 
má dobrý vliv na kosterní 
ústrojí a působí povzbudivě na 
organismus. Mumio podporuje 
příslušnou mineralizaci 
kostí a zubů. Tento výtažek 
podporuje vytváření kloubního 
maziva potřebného pro 
správnou funkci kloubů3.

Výtažek z vrbové kůry 

podporuje imunologický 
systém a pomáhá udržet 
klouby a kosti v dobrém stavu. 
Tento výtažek optimalizuje 
působením fenolových glykosidů 
práci celého organismu4.

Výtažek z kořene harpagofytu 
podporuje imunitní systém, 
působí na zachování kloubů 
v dobré kondici a usnadňuje 
jejich pohyblivost5-6.

Extrakt z byliny pupečníku 
azijského pomáhá udržovat 
zdravé kosti, rovněž působí 
na správnou funkci kloubů 
a svalů. Má také pozitivní vliv 
na kardiovaskulární systém 
a podporuje syntézu kolagenu7.

Výtažek z kořene anděliky má 

očišťující funkci. Podporuje 
vylučování trávicích šťáv, 
sliny, jakož i moče a potu. 
Andělika podporuje správné 
fungování močového ústrojí 
a jater a napomáhá k procesu 
odstraňování vody z organismu8.

Literatura str. 58

Výrobek ProStik® neobsahuje 

konzervanty a geneticky 
modifikované látky.

Vědecké názory 
na ProStik®

„Vzhledem ke své výjimečné 
formuli napomáhá ProStik® 

k zachování zdravých svalů 
a kloubů a zajišťuje jejich 
pružnost a pohyblivost 
a zmírňuje veškeré potíže 
s omezenou funkcí kloubů. 
ProStik® navíc regeneruje 
kloubní chrupavku, která 
se postupně opotřebovává 
a ztrácí geneticky ovladatelnou 
schopnost sebeobnovy.”

dr. h. c. Piotr Kardasz
předseda vědecké rady DuoLife

„Udržení kloubů a kostí 
v optimálním stavu je problém, 
který má širší okruh lidí, a to 
bez ohledu na jejich věk. 
Doplněk stravy ProStik® 

je inovační, vysoce účinný 
produkt výjimečného složení. 
Doporučuji ho svým pacientům.“

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

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/ProStik



1817

ProSelect®

Podporuje imunitní systém  

a má antioxidační účinky.

Výrobek ProSelect® neobsahuje 

konzervanty ani geneticky 
modifikované složky.

Forma
tobolky

Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně

Počet ks v balení
60 tobolek

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.

Výtažek z vilcacory účinně 
podporuje imunitní systém 

a umožňuje organismu, 
aby obnovil svou životní 
sílu. Podporuje rovněž 
látkovou přeměnu a dodává 
denní dávku energie1-2.

Výtažek z plodů gravioly 
podporuje imunitní systém 

a dodává energii nutnou 
k optimalizaci každodenních 

funkcí organismu. Ovlivňuje 
imunitní systém zvyšováním 
sebevědomí a dodává energii3.

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 organismu4-5.

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 kůže6.

Výtažek z meruňkových pecek 

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

Literatura str. 59

Vědecké názory 
na ProSelect®

„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. h. c. 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
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ProSlimer®

Pomáhá snížit tělesnou hmotnost  
a udržet ji ve správné hodnotě.

Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně

Počet ks v balení
60 tobolek

Forma
tobolky

Vědecké názory 
na ProSlimer® 

„ProSlimer® díky ideálním 
proporcím vybraných složek, jejich 
sladění a posílení jedinečnou 
formulí BioSlimer® je zcela 
přírodní, výjimečně účinný 
doplněk, který podporuje regulaci 
úrovně cukru v organismu 
a omezuje jeho přetvoření 
na tuk, zároveň zrychluje 
metabolismus organismu.“

dr. h. c. Piotr Kardasz
předseda vědecké rady DuoLife

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/ProSlimer

Výrobek ProSlimer® neobsahuje 

konzervanty ani geneticky 
modifikované složky.

Doplněk stravy ProSlimer®, 
díky své inovační formuli 
a bohatým složkám podporuje 
boj s nadváhou. Podporuje 
metabolické procesy, napomáhá 
ke snížení tukové tkáně 
a regulaci vodního hospodářství 
v organismu. Navíc se přičiňuje 
k udržení příslušné úrovně 
cholesterolu a pomáhá 
zlepšovat trávicí proces.

ProSlimer® pomáhá snížit 
tělesnou hmotnost a pak ji 
udržovat na správné úrovni, 
zároveň dodává organismu 
potřebné vitaminy a minerály 
nutné pro jeho správnou funkci.

Výtažek z garcinie kambodžské 
– v něm obsažená kyselina 
hydroxycitronová příznivě 
ovlivňuje proces lipogeneze 
tak, že játra jsou schopna 
nastřádat více energie, což sníží 
chuť k jídlu, které je sytější1.

Výtažek z plodů acai – plody 

díky vysokému obsahu 
vlákniny napomáhají látkové 
přeměně a podporují proces 
trávení, optimalizují hladinu 

cholesterolu. Dávají pocit 
nasycení, pomáhají kontrolovat 
a postupně omezovat množství 
přijatých kalorií. Bohatství 
vitaminů obsažených v plodech 
acai chrání organismus 

před prázdnotou během 
procesu hubnutí a snižuje 
chuť na sladkosti2.

Výtažek z plodů goji pomáhá 

udržovat správnou úroveň 
cukru v krvi a podporuje 
látkovou přeměnu. Je bohatý 
na vlákninu, která odpovídajícím 
způsobem podporuje trávicí 
ústrojí a zlepšuje jeho funkci. 
Obsahuje β-sitosterol, což 
předchází absorpci cholesterolu 
a nenasycených mastných 
kyselin – m.in. napomáhá při 
hubnutí – kyselina linolová 
a kyselina Omega-33-4.

Výtažek z mladého ječmene 
obsahuje živé trávicí enzymy, 
které podporují práci trávicího 
ústrojí, látkovou přeměnu 
a očišťují organismus z toxin.

Výtažek ze zelené kávy pomáhá 

dosáhnout správnou tělesnou 

hmotnost a podporuje ledviny při 
vylučování vody. Tento extrakt 
pomáhá v hubnutí a udržení 
tělesné hmotnosti. Pomáhá 
snížit chuť k jídlu. Zelená káva 
podporuje udržet správnou 
úroveň glukózy v krvi5-6.

Kyselina chlorogenová - 
organická chemická látka ze 
skupiny polyfenolů, zpomaluje 
vylučování glukózy do krevního 
oběhu. Podporuje udržení 
správné tělesné hmotnosti 
a správného metabolismu 
lipidů. Přispívá k udržení 
optimální koncentrace glukózy 
v krvi a správného průběhu 
metabolismu makrosložek.

BioSlimer® (vyhrazená formule 
získaná z citrusových plodů 
a guarany (Paullinia cupana) 
doplňuje stravu přírodními 
látkami přispívajícími k udržení 
správné tělesné hmotnosti. 
Doporučuje se těm, kteří 
bojují s nadváhou, obezitou 
a celulitidou a je vhodný 
pro doplňování nezbytných 
vitaminů a minerálů do těla.

Výtažek z pupečníku asijského 
podporuje snížení tělesné 
hmotnosti a přispívá ke 
správné úrovni cholesterolu 
v krvi. Podporuje procesy 
metabolismu a pomáhá snižovat 
pocit únavy a vyčerpání7-8.

Literatura str. 59
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ProDeacid®

Podporuje rovnováhu kyselosti-zásadovosti 
a pomáhá při vypuzování toxin z lidského těla.

Výrobek ProDeacid® neobsahuje 

konzervanty ani geneticky 
modifikované složky.

Forma
tobolky

Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně

Počet ks v balení
60 tobolek

bakteriální flóry trávicího ústrojí 
a očišťuje organismus z toxin5-6.

ProDeacid® (vyhrazená formule 
antioxidantů získaných směsi 
suchého extraktu ovoce 
a zeleniny v proměnlivých 
proporcích) napomáhá účinně 
očišťovat organismus z toxin, 
které tam zůstává, a těžkých 
kovů. Podporuje regulaci 
pH našeho organismu.

Výtažek z grapefruitu je 

bohatým zdrojem vitaminu 
C a β-karotenu, díky čemu 
podporuje odolnost organismu. 
Má pozitivní vliv na činnost 
srdce, podporuje regulaci 
cholesterolu a tlaku. Grapefruity 
tvoří důležitou složku stravy 
pro ty, kdo chtějí zhubnout. Je 
potvrzeno, že extrakt z pecek 
grapefruitu příznivě ovlivňuje 
složení bakteriální flóry 
zažívacího ústrojí a podporuje 
očišťování organismu7-8.

Výtažek z vinných hroznů 
obsahuje mnoho vitaminů, m.j. 
B, C, D, E a PP a mikročástic: 
bóru, vápníku, železa, hořčíku, 

draslíku a mědi, díky čemu 
pomáhá při okysličování 
a detoxikaci organismu, 
podporuje přitom jeho 
odolnost. Vinné hrozny díky 
svému vysokému obsahu 
polyfenolů účinně napomáhají 
k očišťování organismu9.

Výtažek z prosa je zdrojem 
mnoha vitaminů a složek 
a minerálních složek.
Podporuje činnost nervového, 
hormonálního a oběhového 
systému. Je obrovským zdrojem 
vitamin skupiny B, C, D, E, A a K. 
Obsahuje navíc velké množství 
hořčíku, vápníku, fosforu, 
železa, zinku, jódu, draslíku, 
mědi, lithia, selenu a manganu, 
jakož i beta-karotenu, tukových 
kyselin Omega 6 a vlákniny10-11.

Literatura str. 60

Vědecké názory 
na ProDeacid®

„Stále více osob si stěžuje 
na potíže vyplývající ze 
zvýšené kyselosti organismu. 
Je znepokojující, že jsou to 
nejčastěji mladí lidé. Mým 
pacientům doporučuji doplněk 
stravy ProDeacid®, jako účinný 
způsob na očištění organismu 
z přebytku toxinů, pomáhající 
obnovit optimální pH.“

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

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/ProDeacid

Doplněk stravy ProDeacid® 

bohatý zdroj vitaminů, mikro- 
a makročástic, jakož i prvků 
nezbytných pro správnou 
funkci organismu. Usnadňuje 
očišťování organismu, 
napomáhá k jeho regeneraci 
a chrání jej před patologickými 
změnami, které jsou výsledkem 
příliš vysoké koncentrace 
toxin v našem těle. Podporou 
regulace pH umožňuje zachovat 
optimální kondici organismu.

Výtažek z červené řepy má 

silné alkalizující vlastnosti, 
proto se doporučuje všem, 
kteří se snaží snížit kyselost 
organismu. Vyznačuje se 
bohatstvím lehce vstřebatelných 
vitaminů a minerálů, které 
pomáhají obnovit rovnováhu 
kyselin a zásad a podporují 
odstranění toxin a těžkých 
kovů z organismu1-2.

Výtažek z baklažánu účinně 
pomáhá očišťovat organismus 
s toxinu, který v něm zůstává, 
a podporuje obnovovat 
příslušnou úroveň pH. Baklažán 
je dobrým zdrojem vlákniny, 

draslíku, vápníku a hořčíku. 
Navíc podporuje trávení. Výtažek 
z baklažánu přirozeně podporuje 
látkovou přeměnu, předchází 
onemocněním oběhového 
systému a kladně ovlivňuje 
regulaci úrovně cholesterolu3.

Výtažek z plodů mangaje 

bohatým zdrojem vitaminu C 
a vitaminů ze skupiny B, které 
podporují nervový a imunitní 
systém. Enzymy, které jsou 
v mangu přítomny, zlepšují 
proces trávení bílkovin. Tyto 
plody jsou bohaté na mangiferin 

- biologicky aktivní látku, která 
úspěšně ovlivňuje složení 
bakteriální flóry trávicího ústrojí4.

Výtažek z plodů kiwi obsahuje 

velké množství vitaminu C a E, 
vitamin ze skupiny B a draslíku, 
zinku, fosforu a hořčíku. 
Srdeční glykosidy obsažené 
v kiwi podporují činnost srdce 
a optimalizují krevní oběh. Tento 
extrakt chrání před působením 
volných radikálů a podporuje 
regeneraci poškozených buněk. 
Pektin, který je obsažen v krvi, 
blahodárně působí na složení 



2423

ProRelaxin®

Podporuje odolnost organismu na stres  

a obnovuje emocionální rovnováhu.

Výrobek ProRelaxin® neobsahuje 

konzervanty ani geneticky 
modifikované složky.

Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně

Počet ks v balení
60 tobolek

Forma
tobolky

Doplněk stravy ProRelaxin®, 
díky dokonale vybraným 
složkám, napomáhá k uklidnění 
a usnadňuje obnovu emocionální 
rovnováhy. Pomáhá poradit si 
rovněž s neklidem, stresem, 
problémy s usínáním 
a neklidným spánkem. 
Podporuje fyzické a psychické 
sebevědomí, jakož i paměť 
a schopnost soustředění. 

ProRelaxin® (vyhrazená 
formule získaná z plodů 
pomeranče čínské (Citrus 
sinensis)) podporuje 
správnou činnost centrální 
nervové soustavy a odolnost 
organismu vůči stresu.

ProRelaxin® se doporučuje 
při stavech všeobecné únavy 
a nervového vyčerpání. Dodává 
organismu mnoho cenných 
složek pomáhajících ve stavech 
nervového napětí. Přispívá 
k dosažení stavu dobré nálady 
a napomáhá k uvolnění.

Chmelové šišky v prášku 
obsahují aromatickou pryskyřici 
(lupulin) silici, éterický olej, 

glykosidy a jiné látky, které 
podporují činnost nervového 
systému. Vykazují pozitivní 
činnost při problémech 
s usínáním a zlepšují kvalitu 
spánku. Zlepšují sebedůvěru 
a podporují poznávací funkce1-2.

Listy meduňky v prášku obsahují 

terpeny, pozitivně ovlivňují 
centrální nervovou soustavu. 
Pomáhají udržovat psychickou 
a fyzickou rovnováhu, uklidňují 
nervový systém ve stavech 
vyčerpání organismu a pomáhají 
zvládat stavy úzkosti3.

Výtažek z květů levandule je 

bohatý zdroj éterických olejů, 
které pomáhají udržet správné 
psychické funkce a příslušnou 
funkci nervového systému. 
Přičiňují se ke snižování 
pocitu únavy a vyčerpání. 
Má adaptogenní vlastnosti, 
pomáhá v udržení optimální 
duševní aktivity, podporuje 
fyzické a duševní schopnosti 
v případech oslabení a únavy4.

Výtažek z květů šafránu 
se používá jako podpora při 

potížích s usínáním. Pomáhá 
udržet duševní rovnováhu, 
podporuje správnou syntézu 
některých neurotransmiterů, 
snižuje pocit únavy 
a vyčerpání. Pozitivně ovlivňuje 
emocionální rovnováhu5.

L-Tryptofan je aminokyselina 

nezbytná pro správnou 
funkci organismu a produkci 
serotoninu v mozku. Doporučuje 
se při nespavosti a špatné 
náladě. Podporuje organismus 
udržet stav uvolnění a klidu. 
Pomáhá taktéž zachovat 
sebedůvěru a pohodu6.

Výtažek z kořene maca je 

zdrojem dobře vstřebatelné 
bílkoviny. Podobně jak 
ženšen patří k rostlinám 
s adaptogenními vlastnostmi. 
Kořen maca navíc pomáhá 
při stavech špatné nálady 
a nervového vypětí a podporuje 
poznávací procesy7.

Spirulina obsahuje komplex 
vitaminů ze skupiny B, 
včetně vitaminu B12, výborně 
podporuje buňky centrální 

nervové soustavy. Přírodní 
spirulina se vyznačuje vysokou 
vstřebatelností, kolem 85 - 95%. 
Je složena z kompletních 
aminokyselin, proto může 
blahodárně působit na obnovu 
nervového systému a ochranu 
mozkových buněk8-10.

Literatura str. 60

Vědecké názory 
na ProRelaxin®

„Harmonické biologické složení 
aktivních látek pocházejících 
výhradně z přírodních sklizní 
s přídavkem unikátní formule 
skýtá doplněk stravy ProRelaxin® 

účinnou pomoc nervovému 
systému a zároveň eliminuje 
stav psychické únavy.”

dr. h. c. Piotr Kardasz
předseda vědecké rady DuoLife

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/ProRelaxin
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ProCholterol®

Reguluje lipidové hospodářství a usnadňuje 
rozkládání tuku v organismu.

Výrobek ProCholterol® 

neobsahuje konzervanty ani 
geneticky modifikované složky.

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.

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 mědi1-2.

Výtažek z česneku účinně 
pomáhá regulovat hladinu 
cholesterolu a triacylglycerolu 
a udržovat je 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 odkyselení3-4.

Červená fermentovaná 
rýže fermentovaná, z toho 
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 systému5-6.

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, působícího vznik 
sklerotických změn. Účinně 
napomáhá k regulaci množství 
tuků a lipidů v lidském těle.

Forma
tobolky

Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně

Počet ks v balení
60 tobolek

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 jater7-8.

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 dietu9-10.

Výtažek z brahmi snižuje 
okysličování tuků v krvi, což 
je jedním z hlavních důvodů 
srdečního onemocnění. 
Je to neobyčejně bohatý 
zdroj fytosterolů, flavonoidů 
a triterpenoidních glykosidů11-12.

Literatura str. 61

Vědecké názory 
na ProCholterol®

„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 v příslušné hladině.”

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

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/ProCholterol
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ProMigren®

Podporuje nervový systém, snižuje citlivost na 
hluk a likviduje nevolnost, zlepšuje náladu.

Výrobek ProMigren® neobsahuje 

konzervanty ani geneticky 
modifikované složky.

Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně

Počet ks v balení
60 tobolek

Forma
tobolky

Doplněk stravy ProMigren® 

je dokonalým zdrojem látek 
podporujících správnou 
funkci centrální nervové 
soustavy. Zlepšuje celkový 
stav organismu, zvyšuje jeho 
odolnost vůči negativním 
externím činitelům. Má 
pozitivní vliv na vytváření 
serotoninu a dopaminu, které 
odpovídají mj. za udržení 
odpovídající duševní pohody.

Všechny složky obsažené 
v doplňku stravy ProMigren® 

podporují přirozeným 
způsobem správnou činnost 
nervového systému a stimulují 
odolnost organismu.

Výtažek z kořene rozchodnice 
růžové vykazuje adaptogenní 
činnost, snižuje odolnost 
organismu vůči stresu a jiným 
škodlivým faktorům životního 
prostředí. Má pozitivní 
vliv na paměť a poznávací 
proces, usnadňuje schopnost 
soustředění a přijímání 
vjemů a ovlivňuje zvyšování 
intelektuálního výkonu. Za 
svoji biologickou aktivitu 

vděčí přítomnosti rozavinu 
a látce salizdrozide1.

Výtažek z listů řimbaby obecné 
(Feverfew) napomáhá správné 
funkci nervové soustavy, 
přičiňuje se ke snížení pocitu 
vyčerpání a únavy. Pomáhá 
udržet dobrý duševní stav. 
S ohledem na široké spektrum 
působení je považována za 
„středověký Acylpyrin”2.

ProMigren® (vyhrazená 
formule z plodů mangostany 
lahodné) vykazuje schopnost 
napravit nesprávnou přeměnu 
energie v mitochondriích 
a zvýšenou úroveň spotřeby 
energie v mozkové tkáni. 
Napomáhá metabolickým 
procesům, snižuje pocit únavy, 
vyčerpání a hypersomnie. 
Podporuje přirozený obranný 
mechanismus organismu, 
zvyšuje odolnost vůči 
škodlivým vnějším činitelům.

Riboflavin je nutný pro správnou 
funkci nervového systému 
a účastní se v procesech 
oxidace a redukce. Riboflavin 

pomáhá zachovat optimální 
energetický metabolismus3.

Výtažek ze semen pupalky 
dvouleté reguluje hladinu 

prostaglandinu v podrážděných 
tkáních a povzbuzuje 
zakončení nervových vláken. 
Chrání je před negativním 
působením externích faktorů 
a podporuje nervový systém4.

Literatura str. 61

Vědecké názory 
na ProMigren®

„ProMigren® je jedinečný doplněk 
stravy pro své složení a formu 
působení, který napomáhá 
ke správné funkci nervového 
systému. Díky výjimečné 
formule adaptogenních složek 
zmírňuje fotofobii, citlivost na 
hluk a nevolnost, zlepšuje náladu 
a schopnost soustředění.”

dr. h. c. Piotr Kardasz
předseda vědecké rady DuoLife

„Zvládat každodenní úkony, 
zejména ty, které vyžadují 
koncentraci a vynaložení určitého 
úsilí, je dnes ohromná výzva. 
V takových případech přichází 
na pomoc přírodní medicína 
se svou nabídkou bezpečného 
a zároveň účinného řešení. 
Svým pacientům doporučuji 
doplněk stravy ProMigren®, 
který podporuje centrální 
nervovou soustavu; účinek 
tohoto prostředku je postaven 
na synergii všech jeho složek.”

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

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/ProMigren



3029

ProSugar®

Pomáhá kontrolovat hladinu cukru  
v krvi a regulovat poruchy metabolismu

Výrobek ProSugar® neobsahuje 

konzervanty ani geneticky 
modifikované složky.

Doplněk stravy ProSugar® je 

nedocenitelný zdroj přírodních 
vitaminů, prvků a makro - 
i mikročástic podporujících 
správnou funkci lidského 
těla. Vysoký obsah biologicky 
aktivních složek usnadňuje 
metabolismus cukrů. ProSugar® 

pomáhá udržet cholesterol 
ve správném množství 
a snižuje chuť na sladkosti.

Výtažek z kořene čekanky 

obecné napomáhá při 
poruchách funkce ledvin. Je 
složen mj. z inulinu, podporuje 
regulaci množství cukru 
i cholesterolu v krvi. Působí 
jako podpora činnosti jater 
a žlučníku. Díky bohatství 
vitaminu a minerálních prvků 
je neobyčejně hodnotnou 
složkou výživy1-2.

Výtažek z morušovníku bílého 

může blahodárně ovlivnit 
rovnováhu metabolismu 
uhlovodanů v lidském těle. 
Extrakt z listů morušovníku 
bílého omezuje díky obsahu 
látek ovlivňujících činnost 
enzymů účastnících se 

Forma
tobolky

Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně

Počet ks v balení
60 tobolek

v trávení uhlovodanů jejich 
vstřebávání po jídle3.

Skořicová kůra vykazuje 
vlastnosti, které napomáhají 
správné funkci zažívacího traktu. 
Skořice pomáhá rovněž udržet 
správnou hladinu cholesterolu, 
lipidů a glukózy v krvi. Výtažek 
ze skořice pomáhá zachovat 
dobrou náladu a životní 
sílu. Skořice taktéž snižuje 
chuť na sladkosti a očišťuje 
organismus z toxinů4-5.

Výtažek z fazolových lusků 

podporuje činnost močové 
soustavy a trávení. Má nízký 
glykemický index, což pomáhá 
při kontrole hladiny cukru v krvi 
a regulaci poruch metabolismu6.

ProSugar® (vyhrazená formule 
získaná ze semen pískavice 
řecké seno (Trigonella foenum- 
graecum)) – extrakt z pískavice 
dodává této formule bohatství 
galactomannane a pozitivně 
ovlivňuje fungování organismu 
a regulaci metabolismu cukrů. 
Obsahuje rovněž fytosteroly, 
cholin a flavonoidy, jakož 

i vitamin C a B1, provitamin 
A, železo a vápník.

Jestřabina pomáhá v látkové 
přeměně a podporuje regulaci 
hladiny cukru v organismu. 
Obsahuje soli chrómu, které 
podporují činnost inzulínu. Je 
rovněž zdrojem guanidinu, který 
pomáhá zachovat optimální 
hladinu cukru a snižuje agregaci 
krevních destiček krve7.

Maquiberry je známé pro svoje 
antioxidační účinky. Obsahuje 
fytosteroly, tedy přírodní 
rostlinné látky. Napomáhá 
ke snížení hladiny „špatného“ 
cholesterolu. Bioaktivní 
látky maquiberry podporuje 

spalování kalorií a zabraňuje 
nekontrolovanému náporu 
hladu. Vzhledem k vysokému 
množství vitaminů a prvků 
dovybavuje organismus všemi 
nezbytnými složkami8.

Chia (šalvěj hispánská) – 

Chia semínka jsou nazývána 
„superpotraviny“. Jsou bohatá 
na vlákninu, která pomáhá 
normalizovat odolnost na 

inzulín a zároveň optimalizují 
obsah tuku a cholesterolu 
v krvi. Semínka jsou taky 
bohatá na bílkoviny a tuky 
omega 3, která napomáhají 
metabolismu tuků, podporují 
regulaci hladiny cholesterolu. 
Chrání organismus před nápory 
množství cukru v krvi9-10.

Literatura str. 62

Vědecký názor 
na ProSugar®

„Doplněk stravy ProSugar® 

dokonale spojuje přírodní složky, 
které díky své biologické aktivitě 
účinně podporují metabolismus 
glukózy a snižují hladinu 
cukru v krvi. ProSugar® je 
nezastupitelný výrobek, bohatý 
na všechny vitaminy, makro 
a mikročástice, umožňuje udržet 
organismus v optimální kondici.”

dr. h. c. Piotr Kardasz
předseda vědecké rady DuoLife

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/ProSugar
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ProCardiol®

Udržuje optimální stav 

srdečního svalu, cév a žil.

Výrobek ProCardiol® neobsahuje 

konzervanty ani geneticky 
modifikované složky.

Doplněk stravy ProCardiol® je 

bohatý zdroj přírodních látek, jež 
se vyznačují svou schopností 
ochranného působení na celý 
oběhový systém. Podporuje 
činnost srdce, chrání cévy, 
napomáhá správné regulaci 
hladiny cholesterolu, pomáhá 
udržet optimální stav 
srdečního svalu, cév a žil.

Výtažek z hlohu podporuje 

srdeční činnost, napomáhá 
k regulaci krevního tlaku 
a oběhu. Výtažek z plodů hlohu 
obsahuje flavonoidy, které 
jsou používány pro zlepšení 
okysličení srdečního svalu. 
Mnohé výzkumy potvrdily, že 
výtažek z hlohu podporuje 
průtok krve věnčitými 
tepnami a pomáhá tolerovat 
fyzickou námahu1-2.

Výtažek z ibišku dokonale 

propojuje antokyany, 
flavonoidy a organické 
kyseliny. Jako bohatý zdroj 
nenasycených mastných 
kyselin podporuje zachování 
správné hladiny cholesterolu 
a ochraňuje játra. Polyfenoly, 

Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně

Počet ks v balení
60 tobolek

Forma
tobolky

které jsou v něm obsaženy, 
neutralizují volné radikály3-4.

Výtažek z červených vinných 
hroznů obsahuje značné 
množství flavonoidů, tedy 
přírodních antioxidantů, jež 
chrání před chorobami srdce. 
Složky obsažené ve slupce 
vinných hroznů a v červeném 
vínu utěsňují cévy a zvyšují jejich 
pružnost. Flavonoidy, které jsou 
obsaženy ve vinných hroznech, 
příznivě ovlivňují srdeční činnost 
a zrak, brzdí proces stárnutí 
kůže. Výtažek ze slupek vinných 
hroznů a koncentrát červeného 
vína obsahují biokomplex, který 
působí jako silný antioxidant, 
v jehož složkách se nachází 
i resveratrol. Jeho činnost je 
několik desítekkrát silnější 
než působení vitaminu C5.

Výtažek z plodů granátu je 

bohatý na vitaminy skupiny B 
a A, E a C, jakož i na kyselinu 
linolovou, pomáhá udržet 
krevní oběh v optimálním 
stavu. Silně podporuje proudění 
krve do srdce a napomáhá 
regulaci množství lipidů. 

Považuje se za nejsilnější 
známý antioxidant, protože 
vykazuje dokonce trojnásobně 
lepší antioxidační účinek než 
zelený čaj nebo červené víno, 
které mají tutéž schopnost6.

Arónie je nejzdravější plod 
černého jeřábu. Pomáhá 
zpružnit a utěsnit cévní stěny 
a ovlivňuje jejich propustnost. 
Je bohatým zdrojem vitaminů, 
podporuje proces omezení 
oxidace lipidů, zabraňuje 
ukládání cholesterolu na 

stěnách tepen. Působí 
výživně a antitoxicky7-9.

ProCardiol® (vyhrazená formule 
antioxidantů získaných ze 
směsi suchého extraktu ovoce 
a zeleniny v proměnlivých 
proporcích) podporuje 
činnost srdce a reguluje 
krevní tlak, jakož i prokrvení 
srdečního svalu. Urychluje 
rovněž zotavení po prožitých 
onemocněních krevního 
oběhu.Posiluje žíly a krevní 
vlásečnice. Je to výborná 
prevence pro ty, kteří se chtějí 
vyhnout podobným potížím.

Srdečník se používá pro 
zmírnění potíží se srdcem, ke 
kterým dochází zejména při 
silných emočních prožitcích. 
Mírně snižuje krevní tlak, 
zvyšuje výkonnost srdečního 
svalu.Je to bohatý zdroj 
fenylpropanoidů, které působí 
jako ochrana srdce a krevního 
systému, ale i flavonoidů, 
které posilují cévní stěny10.

Šišák bajkalský obsahuje 

biologicky aktivní sloučeniny 
s antioxidačním účinkem, 
podporující odstraňování 
těžkých kovů z organismu 
a bránící nežádoucím změnám, 
ke kterým dochází v cévách. 
Flavonoidy podporují srdce, 
napomáhají k jeho okysličení 
a podporují krevní oběh11.

Literatura str.62

Vědecké názory 
na ProCardiol®

„Stále více osob vyhledává 
výrobky, jejichž úkolem je pomáhat 
v činnosti srdce a oběhového 
systému. Na základě mých 
zkušeností mohu bez obalu říci, 
že mnohým kritickým situacím 
by bylo možné se vyhnout, kdyby 
pacient už dříve dbal o svoje 
zdraví právě správnou prevencí. 
Svým pacientům doporučuji plně 
přírodní doplňky, takové jako 
ProCardiol®, protože speciální 
složky, které jsou v něm obsaženy, 
mohou zlepšit funkci srdce 
a krevního oběhu a pomáhají 
regulovat krevní tlak a funkci cév.”

prof. n. dr hab. 
Mieczysław Pasowicz
člen vědecké rady DuoLife

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/ProCardiol
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Vita C
Vaše 100% přírodní  
ochrana pro každý den.

DuoLife Vita C neobsahuje 

konzervanty ani geneticky 
modifikované složky.

100% přírodní, 
kompletní vitamin C

DuoLife Vita C je řešení pro 
všechny, kteří hledají bezpečný 
způsob na zvýšení sebedůvěry 
a doplnění nedostatku 
vitaminů a minerálních prvků, 
kteří prostě chtějí mít radost 
ze života a plnou energii!

DuoLife Vita C je jediný plně 
přírodní vitamin C, který svou 
výjimečnou formou umožňuje 
dodat 100 % poptávky těla 
na tento vitamin. Podporuje 
tím udržení optimálního stavu 
organismu a imunologického 
systému. Vitamin C je zdroj 
zdraví, energie a dobré nálady, 
výhradně však pod podmínkou, 
že není žádným způsobem 
modifikován, proto udržuje 
svou přírodní povahu – tak 
jako v případě DuoLife Vita C.

Acerola je jedním z nejbohatších 
zdrojů vitaminu C. Jeden její 
plod obsahuje tolik přírodního 
vitaminu C, jako kilogram 
citronů. Považuje se rovněž za 
silný antioxidant, který navlhčuje 

Doporučené dávkování
25 ml až 50 ml denně

objem
750 ml

Forma
kapalná

pokožku, činí ji pružnou 
a předchází jejímu stárnutí1-2.

Šípková růže obsahuje 30-40 

krát více vitaminu C citrusy, které 
jsou známé svým bohatstvím 
na vitamin C. Plody šípkové růže 
jsou nenahraditelným zdrojem 
snadno vstřebatelných vitaminů, 
organických kyselin, minerálních 
solí a antioxidantů, působí 
podpůrně na celý organismus3-6.

Plody CamuCamu je opravdová 
studnice přírodních vitaminů. 
Obsahuje nejméně 2 500 mg 
přírodního vitaminu C na 100 
g, což tvoří téměř 2 % jejich 
vlastní hmotnosti. Navíc jsou 
plody CamuCamu bohaté na 

antioxidanty podporující celý 
imunologický systém7-10.

Inovační spojení biologicky 
aktivních, přírodních složek 
obsažených v DuoLife Vita C, 
bez konzervantů a bez 
stabilizátorů chuti. Zaručuje 
nejvyšší jakost výrobku 
a zvýšenou vstřebatelnost.

Literatura str. 63

Vědecký názor 
na Vita C

„Výjimečně vysoký obsah čistého 
vitaminu C v doplňku stravy 
DuoLife Vita C zaručuje plnou 
dodávku do orgasmu, dle jeho 
potřeb. Je to doposud nevídaná 
kapalná forma přírodního, 
kompletního vitaminu C, jež 
umožňuje větší vstřebatelnost. 
DuoLife Vita C je nezastupitelný 
pro všechny, kteří chtějí zvýšit 
vitalitu svého organismu, 
příslušným způsobem stimulovat 
imunitní systém a zajistit si přísun 
každodenní životní energie.”

dr. h. c. Piotr Kardasz
předseda vědecké rady DuoLife

„V současné době se mnohem 
častěji než ještě před několika 
lety setkáváme s onemocněními 
- od rýmy až po chronické 
choroby. Za tento stav věci 
je ve značné míře odpovědné 
oslabení imunitního systému. 
Pro jeho účinnou stimulaci je 
nutná příslušná dávka vitaminů 
a minerálů. Svým pacientům 
často doporučuji DuoLife Vita C 

jako jediný, plně přírodní vitamin 
C s tak vysokou koncentrací, což 
zaručuje účinný proces obnovy 
a podpory imunitního systému.“

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

Více se dovíte na
DuoLife.eu/VitaC
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Chlorofil
Vaše 100% přírodní dávka  
pro každý den.

DuoLife Chlorofyl neobsahuje 

konzervanty ani geneticky 
modifikované složky.

Doporučené dávkování
10 ml až 20 ml denně

objem
750 ml

Forma
kapalná

100% přírodní, kompletní, 
tekutý chlorofyl.

DuoLife Chlorofil je nabízen 
těm, kteří chtějí co možná 
nejdéle udržet svůj organismus 
v optimálním stavu. Pro 
svůj výjimečný účinek bývá 
nazýván „kapalnou energií“.

Výjimečná kompozice plně 
přírodních složek umožňuje 
očistit lidské tělo z přebytečných 
toxinů. Přírodní chlorofyl 
alkalizuje prostředí uvnitř 
organismu. Příznivě ovlivňuje 
fyziologickou flóru, podporuje 
a posiluje imunologický systém, 
váže a eliminuje těžké kovy, 
a tím, že působí podobně jako 
probiotikum, pomáhá obnovovat 
a oživovat organismus, který 
je náchylný na dlouhodobý 
stres nebo jiná zatížení.

Chlorofylinmá silné alkalizující 
účinky, pomáhá odstraňovat 
potenciálně škodlivé toxiny 
a karcinogeny z organismu, 
brzdí procesy buněčné oxidace, 
zabraňuje příliš brzkému stárnutí 
a pomáhá odstraňovat volné 

radikály. Podporuje imunologický 
systém organismu, optimalizuje 
i udržuje dobrý zdravotní stav. 
Vzhledem k obsahu mědi, která 
podobně jako železo dopravuje 
kyslík, jsou částečky chlorofylinu 
schopny cestovat po celém těle. 
Jeho stavba, která se podobá 
částici hemu, kterou máme 
v krvi, je nazýván „zelená krev“.

Ječmen se považuje za výborný 
zdroj rozpustné potravinové 
vlákniny. Navíc má silné 
antioxidační účinky a bohatství 
vitaminů a minerálních 
složek pomáhá udržet 
rovnováhu mezi kyselinami 
a zásadami v lidském těle.

Vojtěška je bohatým zdrojem 
bílkovin, které posilují 
organismus, přispívá k jeho 
regeneraci a přirozeným 
způsobem ho očišťuje. Je 
nezastupitelná pro ty, kteří 
chtějí urychlit proces obnovy1.

Mátový olej je už mnoho století 
znám jako dokonalý antiseptický 
prostředek. Znamená to, že 
výjimečně účinně napomáhá 

k očištění organismu, 
blahodárně ovlivňuje přírodní 
fyziologickou flóru. Napomáhá 
rovněž k zachování rovnováhy 
mezi kyselinami a zásadami2-5.

Chlorela je nejbohatší 

zdroj chlorofylu, který je 
dnes znám. Všechno to 
je způsobeno výjimečně 
bohatými aminokyselinami, 
vitaminy a minerály, jejichž 
koncentrace je značně vyšší 
než u suchozemských rostlin. 
Patří ke skupině „super foods“. 
Napomáhá odstraňovat 
z organismu toxiny, těžké 
kovy a chemikálie6-8.

Inovační spojení biologicky 
aktivních, přírodních složek 
uzavřených v DuoLife Chlorofyl 
bez konzervantů a stabilizátorů 
chuti garantuje nejvyšší jakost 
výrobku a jeho zvýšenou 
vstřebatelnost.

Literatura str. 63

Vědecký názor 
na Chlorofyl

„Chlorofyl je ve své čisté formě 
jedním z nejcennějších výrobků 
sloužících těm, kteří jsou 
přepracováni nebo jsou pod 
vlivem stresu. Dokonale pomáhá 
očistit organismus a umožňuje 
účinnou regeneraci téměř 
všech orgánů uvnitř lidského 
těla. Zároveň díky neobyčejné 
schopnosti dopravovat kyslík, 
jakož i vzhledem k detoxikačním 
vlastnostem příznivě ovlivňuje 
fyziologickou flóru. To vše je 
Chlorofyl, který je nezastupitelný 
nejen pro ty, kteří touží zachovat 
si plné plného zdraví a krásu 
co nejdéle, ale rovněž pro ty, 
kteří chtějí urychlit regeneraci 
tělesných orgánů, které již byly 
v důsledku onemocnění narušeny.”

dr. h. c. Piotr Kardasz
předseda vědecké rady DuoLife

Více se dovíte na
DuoLife.eu/Chlorofil
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Aloe
Váš 100% přírodní elixír  
mládí pro každý den.

DuoLife Aloe neobsahuje 

konzervanty ani geneticky 
modifikované složky.

Doporučené dávkování
25 ml až 50 ml denně

objem
750 ml

Forma
kapalná

100% přírodní, kompletní, 
kapalné aloe.

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.

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

adaptogenem podporujícím 

přirozenou odolnost organismu1.

Dužina aloe výborně očišťuje 
zažívací ústrojí a usnadňuje 
trávení, podporuje tím očišťování 
organismu z přebytečných 
toxinů. Je to navíc výrobek, 
který alkalizuje organismus, 
napomáhá k vytvoření 
opětovné rovnováhy mezi 
kyselinami a zásadami1.

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 organismu2-3.

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 radikály4-6.

Inovační spojení biologicky 
aktivních, přírodních složek 
uzavřených v DuoLife Aloe bez 
konzervantů a stabilizátorů 
chuti garantuje nejvyšší 
jakost výrobku a jeho 
zvýšenou vstřebatelnost.

Literatura str. 64

Vědecké názory 
na Aloes

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.”

dr. h. c. Piotr Kardasz
předseda vědecké rady DuoLife

„Abychom plně pocítili své zdraví 
a vitalitu, musíme dát organismus 
do optimálnímu stavu. Výrobkem, 
který často doporučuji svým 
pacientům, kteří mají potíže 
s jeho přílišným zatížením, je 
DuoLife Aloe – plně přírodní 
doplněk stravy, který umožňuje 
obnovit harmonii a podporuje 
regeneraci organismu.”

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

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/Aloes
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Collagen
Váš 100% přírodní kosmetický  
prostředek pro každý den.

DuoLife Collagen neobsahuje 

konzervanty ani geneticky 
modifikované složky.

Doporučené dávkování
25 ml až 50 ml denně

objem
750 ml

Forma
kapalná

100% přírodní, kompletní 
tekutý kolagen.

Tekutý Collagen, obohacený 
antioxidanty, pomáhá kůži 
zachovat jadrnost a pružnost, 
chrání ji před příliš brzkým 
zestárnutím a přičiňuje se 
k udržení zdravých vlasů 
a nehtů. Přírodní Collagen 
zajišťuje optimální funkci 
kloubní chrupavky a kostí.

Mango je zdrojem vitaminů, 
které pozitivně ovlivňují 
stav kůže. V této rostlině je 
glykosid zvaný mangiferin, 
který působí antioxidačně. 
S ohledem na výjimečně 
silné antioxidační vlastnosti 
a schopnost rušit negativní 
vliv ultrafialového záření na 
pokožku se tento přípravek 
hojně používá v kosmetice1.

Mořský kolagen má 

podobnou strukturu jako 

lidský kolagen.Jeho základní 
funkcí v organismu je stavba 
chrupavek a zlepšení stavu 
kloubů. Navíc hraje důležitou 
úlohu při hojení ran a obnově 

tkání. Jeho přítomnost zajišťuje 
elastickou a hladkou pokožku2.

Glukosamin sulfát z korýšů 
je sloučenina, která podporuje 
činnost systému kostí a kloubů. 
Patří do systému kloubních 
chrupavek a tekutiny, která 
vyplňuje kloubní pouzdra 
a zvyšuje jejich odolnost 
vůči přetížení a podporuje 
syntézu chrupavky3.

Chondroitin umožňuje 
regenerovat povrch kloubů. 
Působí jako magnet, který 
vychytává vodu a výživné složky 
a dodává je kloubní chrupavce. 
Navíc usnadňuje průnik vápníku 
do kostí, což se projevuje 
v řádném stavu kloubů a kostí4.

Acerola je bohatým zdrojem 
vitaminu C, který podporuje 
syntézu kolagenu. Napomáhá 
k dosažení hladšího 
a plnějšího lesku pokožky, 
podporuje činnost imunitního 
systému a hojení ran5.

Přeslička rolní je hodnotným 
zdrojem flavonoidů, draslíku 

a křemíku, který zabraňuje 
šedivění vlasů, posiluje křehké 
nehty a vlasy. Zlepšuje rovněž 
pružnost pojivové tkáně a kostí6.

Kopřiva je zdrojem křemíku, 
který ovlivňuje látkovou přeměnu 
a zlepšuje stav vlasů a nehtů. 
Křemičité sloučeniny, které 
jsou přítomné v kopřivě, udržují 
příslušnou pružnost a odolnost 
pokožky, pojivové tkáně, kostí 
a sliznice. Křemík je nezbytný 
prvek pro syntézu kolagenu. 
Udržuje strukturální stabilitu 
a přispívá k regeneraci tkání7.

Bambusové výhonky je 

přírodní zdroj křemíku, který 
obnovuje jadrnost a pružnost 
kolagenových a elastinových 
vláken, předchází poškozením 
kostní tkáně a chrupavky. 
V bambusu je obsah křemíku 
velmi vysoký - činí více než 75%. 
Mastné kyseliny, které jsou 
v něm obsaženy, tvoří přírodní 
rozpouštědlo pro provitaminy 
A a vitaminy E, silné antioxidanty, 
které působí v kůži a v jejích 
dodatcích, a přinášejí viditelný 
efekt ve formě navlhčené, 

hladké a mladé kůže a zdravých, 
silných vlasů a nehtů8.

Kyselina hyaluronová 
podporuje činnost kloubů, dává 
mazivu správnou pružnost 
a vazkost. Příznivě ovlivňuje 
stav kůže, posiluje její buňky 
a podporuje obnovení tkáně. 
Zvlhčuje organismus „zevnitř“, 
zlepšuje hydrataci hlubokých 
vrstev kůže, zpomaluje proces 
jejího stárnutí a podporuje 
její hydrataci a vláčnost9.

Literatura str. 64

Vědecký názor 
na Collagen

„Pro udržení mladého vzhledu 
a pro dosažení optimálního 
stavu zdraví a fyzické pohody 
je třeba pochopit, jak důležitá je 
hydratace a vláčnost vnitřních 
orgánů - kůže, vlasů a nehtů. 
Stárnutí tkáně se projevuje její 
větší křehkostí mimo jiné pro 
nedostatek kolagenu. Přírodní 
DuoLife Collagen obohacený mj. 
antioxidanty, křemíkem a kyselinou 
hyaluronovou je výborné řešení 
pro většinu problémů lidského 
těla spojených s během času 
a jeho nechtěnými příznaky.“

dr. h. c. Piotr Kardasz
předseda vědecké rady DuoLife

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/Collagen
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DuoLife RegenOil Liquid Gold® 
je skutečné „tekuté zlato” mezi 
nejkvalitnějším oleji lisovanými 
za studena. Tím, co odlišuje 
DuoLife RegenOil Liquid Gold®, 
je jeho působení vycházející 
z kompozice 13 rostlinných olejů 
vybraných tak, aby fungovaly 
jako antioxidanty zvyšující 
trvanlivost omega mastných 
kyselin ve výrobku. Poměr 
omega 3 mastných kyselin 
a omega 6 mastných kyselin 
činí 1:1 až 1:5, což umožňuje 
zachovat ,,zlatý poměr”. DuoLife 
RegenOil Liquid Gold® je 

cenným zdrojem esenciálních 
nenasycených mastných kyselin, 
které mají pozitivní vliv na 
problémy související se stravou.

Inovativnost DuoLife RegenOil 
Liquid Gold® vychází z jeho 
revolučního složení, které je 
založeno na ideální kompozici 
13 nerafinovaných, za studena 
lisovaných rostlinných olejů, 
obohacených o přírodní vitamin 
K2 MK7 a přírodní vitamin D3, 
díky čemuž se v něm spo-

jují vlastnosti doplňku stravy 
a funkční potraviny. Jeho úkolem 

je nejen dodávat organismu 
nepostradatelné živiny, ale také 
příznivě ovlivňovat fyziologické 
procesy v organismu a podporo-

vat zdraví.

Zdrojem vitaminu K2 MK7 

obsaženého ve výrobku DuoLife 
je výtažek z nattó. Pochází 
z Japonska, kde je využíván 
pro své neobyčejné výživové 
hodnoty, zejména z důvodu 
vysoké koncentrace vitaminu 
K2 v jeho vzácné formě MK7, 
jakož i enzymu nattokinázy, 
jemuž Japonci připisují zvláštní 
význam. Tento výživový potenciál 
vzniká kvašením sójových bobů 
s využitím bakterií Bacillus subtilis. 
Působením bakterií se struktura 
sóji mění na formu s vysokou 
biodostupností výživových složek. 
Vitamin K přispívá ke správné 
srážlivosti krve a napomáhá 
udržovat optimální stav kostí.

Vitamin D3 obsažený ve výrobku
pochází z lišejníků, a proto je 
vhodný i pro vegany a vegetariá-

ny. Nejdostupnějším vitami-
nem D rostlinného původu je 
vitamin D2, který je vstřebatelný 

lidským organismem v malém 
množství; vitamin D3 je zpravidla 
živočišného původu a získává se 
obvykle z lanolínu, látky podobné 
vosku, která je vedlejším produk-

tem při čištění ovčí vlny. Hlavní 
biologická funkce vitaminu 
D spočívá v udržení správné 
hladiny vápníku a fosforu v krvi. 
Vitamin D pomáhá při vstře-

bávání vápníku, který je nezbytný 
pro zachování silných, zdravých 
kostí a zubů. Tento vitamín má 
zcela zásadní úlohu při podpoře 
imunitního systému, fungování 
svalů a dělení buněk.

Jedinečné složení přípravku 
DuoLife RegenOil Liquid Gold® 

ze třinácti nerafinovaných, za 
studena lisovaných rostlinných 
olejů obohacených přírodním 
vitaminem K2 MK7 a vitaminem 
D3 zajišťuje jeho maximální vstře-

batelnost. Jak potvrzuje Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin 
(EFSA), vitamin K2 MK7 a vitamin 
D3 sehrává rozhodující roli při 
udržování optimálního stavu kostí 
u osob starších třiceti let1.

Literatura str. 65

DuoLife RegenOil Liquid Gold® 

neobsahuje konzervanty ani 
geneticky modifikované složky.

Doporučené dávkování
5 ml jednou denně

objem
250 ml

Forma
tekutá

Tekuté zlato  
mezi oleji

RegenOil Liquid Gold® Vědecké stanovisko 
k přípravku RegenOil 
Liquid Gold®

„Stále častěji vyhledáváme informace 
o produktech na přírodní bázi, které 
jsou určeny k péči o organismus 
a zlepšují jeho fungování. Věříme 
v sílu toho, co nám poskytuje 
příroda a požadujeme vysoce 
kvalitní produkty, což je přesně 
případ RegenOil Liquid Gold®.

Přínos olejů lisovaných za studena 
je nezpochybnitelný. O vitaminu 
D3 je již dlouho známo, že jeho 
působení posiluje kosterní soustavu. 
Nové výzkumy dokládají, že vitamin D3 
je významný také z hlediska fungování 
oběhové soustavy a podporuje práci 
imunitního systému. A nakonec 
také obsahuje vitamín K2 MK7 
podporující distribuci vápníku. Na 
základě těchto cenných složek byl 
vytvořen RegenOil Liquid Gold®.”

dr. h. c. Piotr Kardasz
předseda vědecké rady DuoLife

Více se dozvíte na:
DuoLife.eu/RegenOil
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SunVital® uvádí na trh řadu 
produktů DuoLife Kids 
Formula pro nejmladší. Sirup 
obsahuje přírodní rostlinné 
složky a organický zinek.

Červené hrozny jsou zdrojem 
vitaminů B, E, K a karotenu 
a obsahují také vzácné minerální 
složky jako měď, železo, vápník, 
hořčík, draslík nebo bór. Podporují 
imunitu a napomáhají odstraňovat 
toxiny z organismu1-2.

Plody ostružiny obsahují mnoho 

vitaminů, mj. A, E, K, niacin, 
riboflavin nebo tiamin. Díky 
vysokému obsahu vitaminu C 
a kyseliny ellagové podporují 
imunitní systém. Ostružiny 
jsou také dobrým zdrojem 
antokyanů, které se vyznačují 
mnohostrannou biologickou 

aktivitou, především však svými 
antioxidačními vlastnostmi3-5.

Bezinka je bohatým zdrojem 
antokyanů, které pomáhají 
udržovat řádné fungování 
imunitního systému. Působí také 
jako antioxidant, díky čemuž 
pomáhá při ochraně tkáně před 
působením volných radikálů6.

Šípek obsahuje 30 - 40 krát 

více vitamínu C než tím známé 
citrusy, podporuje imunitní 
systém a posiluje organismus. 
Kromě toho obsahuje hodně 
velké množství vitamínů A, B, E 
a K, jakož i flavonoidy podporující 
fungování organismu7-8.

Med podporuje organismus 

v době snížené aktivity imunitního 
systému. Flavonoidy, které jsou 
obsaženy v medu, přispívají 
k mikrobiologické rovnováze 
v orgánech a v tkáních. 
Med posiluje antioxidační 
schopnosti organismu9.

Plody aceroly jsou zdrojem dobře 
asimilovatelného přírodního 
vitaminu C, obsahují také velké 
množství provitaminu A, tiaminu 
a riboflavinu. Acerola je hlavním 
dietetickým zdrojem antioxidantů, 
které posilují ochranu před 
volnými radikály. Pomáhají 
podporovat přirozené ochranné 
mechanismy organismu před 
oxidačním stresem10-12.

SunVital® (patentovaná formule 
získaná z inaktivovaných buněk 

kvasinek Saccharomyces 
cerevisiae/organického 
zinku) podporuje organismus 
v posilováním řádného 
působení imunitního systému. 
Pomáhá udržovat optimální 
kyselo-zásaditou rovnováhu 
a správné kognitivní funkce.

Africká pelargonie přispívá ke 
správnému fungování dýchací 
soustavy v období výskytu 
infekcí horních a dolních 
dýchacích cest. Standardizovaný 
extrakt z kořene africké 
pelargonie má mnohostranné 

účinky a podporuje funkce 
imunitního systému13.

Dýňová semínka jsou zdrojem 
polynenasycených mastných 
kyselin, vitamínů A, C, E a B2 
i B6. Zvláště důležité jsou 
poslední dva zmíněné vitaminy, 
které spolu s vitamínem 
A podporují správné působení 
sliznic a dýchacích cest14.

Česnek je zdrojem aliinu, který 
je enzymem alinázou rozkládán 
prostřednictvím nestabiliního 
produktu na alicin. Česnek 

pozitivně působí na dýchací cesty, 
podporuje přirozenou bakteriální 
flóru a napomáhá lepšímu 
prokrvení koronárních cév15-16.

Právenka latnatá je bylina, která 
se přirozeně vyskytuje v Indii 
a na Srí Lance. Všechny části 
této rostliny jsou hořké, proto je 
místními nazývaná Maha-tikta, 
což doslova znamená „král 
hořkosti“. Hlavní aktivní složkou 
je andrografolid spadající do 

diterpenů, který podporuje 
práci imunitního systému17.

Literatura str. 65

DuoLife Natural Kids Formula 

SunVital® neobsahuje 

konzervanty ani geneticky 
modifikované složky.

Doporučené dávkování
5 - 10 ml jednou denně

Objem
150 ml

Forma
tekutá

Pro růst jako  
z vody

Natural Kids Formula
SunVital®

Vědecké stanovisko 
k přípravku Natural 
Kids Formula SunVital®

„Kladli jsme si za cíl vytvořit 
doplněk stravy, který by byl 
založen na složkách, jež jsou 
dobře tolerovány dětským 
organismem a zároveň se 
vyznačují vysokou účinností. 
Takový je SunVital®, který 
z důvodu obsahu přírodních 
složek, včetně složek posilujících 
imunitu, prospívá dětem, 
zároveň pomáhá při jejich 
vývoji a má dobrou chuť.”

dr. h. c. Piotr Kardasz
předseda vědecké rady DuoLife

Více se dozvíte na:
DuoLife.eu/SunVital
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Moja Krew
DuoLife Chlorofil

Zakoupením lahve Moja Krew Chlorofil, tedy zelenou energii DuoLife 
Chlorofil uzavřenou ve speciálním obalu určeném Vaší krevní skupině, 
se zapojíte do projektu evropské nadace čestného dárce krve 
„Moja Krew” a postavíte se na stranu lidského zdraví – mojakrew.org.

Doporučené dávkování
10 ml dvakrát denně

Objem
750 ml

Forma
tekutá
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Buďte odpovědní!
Značka PIURIF

Domov je místo, které nám přináší pocit bezpečí, a lidé, kteří nás 
zahrnují láskou. Máme také povinnost a odpovědnost za všechno, co 
se v něm děje. Vždyť domov je vlastně všechno, co nás obklopuje – 
celá planeta, na které žijeme. Naše činy a zvyky mají skutečný vliv na 
to, jak vypadá dnes a jak bude vypadat v budoucnosti. Naše 21. století 
je doba plná paradoxů. Z jedné strany díky technologickému pokroku 
máme přístup téměř ke všemu, z druhé strany ovšem se přírodní 
produkty stávají pomalu nedostatkovým zbožím, často i velmi drahým. 

Věříme, že skutečně můžeme ovlivnit místo, kde žijeme, a proto jsme 
se rozhodli začít od domácnosti. Uklízet musíme – s tím se nedá 
nic dělat, ale při úklidu máme na výběr, jestli použijeme výrobky plné 
škodlivé chemie a žíravin, nebo se rozhodneme pro něco jiného.

PIURIF je alternativou pro všechny, kteří mají plnou kontrolu nad svým 
životem a vědomě si při nákupech vybírají to, co je pro ně i pro jejich 
blízké nejlepší.
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Úklid ještě nikdy nebyl tak 
jednoduchý. A to vše díky 
univerzálnímu výrobku PIURIF.

Formula A se hodí na čištění 
všech typů povrchů. Ideální 
na podlahy, záchodové mísy, 
pisoáry, dřezy, baterie, okna atd. 
Nezáleží na tom, jestli otřete 
psací stůl, zrcadlo, vanu – nikde 
nezbudou nepříjemné šmouhy. 
Přípravek chrání čištěný povrch 
a zanechává příjemnou vůni.

Pravidelné vylévání použitého 
roztoku univerzální Formule 
A do výlevky zabraňuje vzniku 
nepříjemného zápachu. 
Neutrální PH chrání jemné 
povrchy, jako je mramor nebo 
keramika. Při pravidelném 
používání napomáhá vytvoření 
přirozené ochranné vrstvy, 
která systematicky bojuje 

s bakteriemi u Vás doma.

Zředěný výrobek je naprosto 
bezpečný pro Vaši pokožku.

Formula A obsahuje unikátní 
technologii MicroAdvanced™, 
neboli vybrané bakterie, které 
čistí přirozeně. Právě díky nim 
se úklízení s PIURIFem změní 
v opravdové dobrodružství. 
A skutečná zábava začíná 
tehdy, když Vaše práce skončí. 
Právě v tomto okamžiku aktivní 
bakterie zahajují svou bitvu 
s choroboplodnými zárodky. 
Po určité době užitečné 
mikroorganismy vytvoří 
neviditelný koberec čistoty, 
biofilm, díky kterému bude každý 
další úklid ještě snadnější.

Pravidelné používání Formule 
A změní Váš domov navždy.

Formula A je koncentrovaný 
výrobek.

Výrobek je bezpečný pro lidi i pro 
životní prostředí.

Objem
125 ml

Forma
Koncentrát

Čistí všechny povrchy, okna  
i sanitární zařízení. 

Formula A Návod k použití 
Formula A

Dávkování  
Formula A

Použití  
Formula A

Všechny povrchy
1. Nalít dávku koncentrátu 
podle níže uvedené tabulky do 
rozprašovače řady PIURIF.
2. Rozředit studenou 
vodou – může to být voda 
přímo z vodovodu.
3. Nastříkat roztok na 
znečištěný povrch.
4. Počkat asi 60 sekund a přetřít 
houbičkou nebo utěrkou 
PIURIF Super Microfibre.
5. Opláchnout podle potřeby.

Podlahy:
1. Nalít dávku podle 
níže uvedené tabulky do 
vhodné nádoby a rozředit 
studenou vodou. 
2. Roztok nanášet mopem 
nebo hadrem na podlahu.
3. Podle potřeby setřít do sucha 
utěrkou PIURIF Super Microfibre. 
Na silně znečištěné povrchy 
je třeba použít dvojnásobnou 
dávku koncentrátu na 
stejné množství vody.

Dávkování 0,3% 

3 ml/l
0,2 až 0,3%
2 až 3 ml/l

0,5 až 1%
5 až 10 ml/l

Všechny 
povrchy Podlahy Znečištěné 

podlahy

Formula A

Stoly/psací stoly/police

Pokoj

Použití

Povrchy/podlahy

Skla/zrcadla

Umývadla/koupelnové baterie

Zrcadla/povrchy

Toalety/pisoáry/sprchy

- pro každodenní použití

Stěny
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Objem
125 ml

Forma
Koncentrát

Ruční mytí Postřik

Dávkování

Každodenní 
péče

Jednorázová 
péče

1 až 3%
10 až 30 ml/l

3%
30 ml/l

1 až 3%
10 až 30 ml/l

3%
30 ml/l

Formula B

Pracovní desky/stoly

Kuchyně

Použití

Povrchy/skla/zrcadla

Koupelna

Umývadla/koupelnové baterie

Zrcadla/povrchy

Toalety/pisoáry/vany/sprchy

- pro použití jednou za čas

Úklid ještě nikdy nebyl tak 
snadný. A to všechno díky 
univerzálnímu produktu PIURIF.

Intenzivní Formuly B si poradí 

i s tou nejodolnější špínou.

Ideálně vyčistí: výlevky dřezů, 
vany, baterie z nerezu,výlevky, 
toalety, sprchy, kachlíky, 
keramické podlahové 
dlaždice, akrylátové povrchy, 
kuchyňské desky z nerezu, 
skleněné povrchy.

Neinvazivně odstraňuje stopy 
po mýdle i vodní kámen. 
Neškrábe povrch a je šetrná 
k čištěnému zařízení či povrchu.

S Formulou B bude Vaše 
kuchyně i koupelna dokonale 
čistá. Přípravek si snadno 
poradí se špínou, jež se zdála 
neodstranitelná, a zanechá 
po sobě příjemnou vůni, 
která osvěží Vaše smysly.

Síla Formuly B spočívá 
v technologii MicroAdvanced™, 
která je šetrná k lidské pokožce.

Vyhovuje předpisům pro mytí 
zařízení, která přicházejí do 
kontaktu s potravinami*.

Příjemná vůně.

* V tomto případě je nutné 
opláchnout pitnou vodou 
(nařízení č. 648/2004 
Evropského parlamentu 
a Rady (ES) ze dne 31. 3. 2004 
o detergentech, nařízení (ES) č. 
1907 – REACH a nařízením (ES) 
č. 1272/2008 v platném znění.

Výrobek je bezpečný pro lidi i pro 
životní prostředí.

Nejlepší v boji  
s vodním kamenem

Formula B Návod k použití 
Formula B

Dávkování  
Formula B

Použití  
Formula B

1. Nalít dávku koncentrátu 
podle níže uvedené tabulky do 
rozprašovače řady PIURIF.
2. Rozředit studenou 
vodou – může být také 
voda přímo z vodovodu.
3. Používat jen roztok.
4. Nastříkat roztok na znečištěný 
povrch a počkat asi 5 minut
5. Přetřít utěrkou PIURIF 
Super Microfibre.
6. Opláchnout podle potřeby. 
Pokud je povrch pokrytý silnou 
vrstvou vodního kamene, 
bude zřejmě potřeba nechat 
roztok na povrchu přes noc 
a celý proces opakovat.

Kontraindikace: Nepoužívejte na 
mramor, karbonátové povrchy 
a jiné povrchy citlivé na kyseliny. 
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Skla/zrcadla

Koupelna

Umývadla/koupelnové baterie/zrcadla/povrchy

Toalety/pisoáry/vany/sprchy

- pro každodenní použití

Úklid ještě nikdy nebyl tak 
jednoduchý. A to vše díky 
univerzálnímu výrobku PIURIF.

Zajištění povrchů,které přicházejí 
do styku s potravinami, 
před škodlivým působením 
choroboplodných zárodků. Zde 
je výrobek, který ideálně vyčistí 
Vaši kuchyni, spíž i jídelnu.

Všude tam, kde většinu 
špíny tvoří mastnota 
a jiné zbytky potravin.

Okamžitě odstraňuje každodenní 
špínu, zanechá po sobě lesklé 
povrchy. Díky pohodlnému 
aplikátoru se snáze dostane 
i na ta nejnepřístupnější místa.
 

Technologie MicroAdvanced™ 
je šetrná k Vašemu organizmu 
i prostředí, ve kterém žijete.

Jíst ovoce, zeleninu nebo pečivo, 
které leželo na utřeném povrchu 
je pro Váš organismus naprosto 

bezpečné. To vše díky užitečným 
bakteriím, které požírají 
choroboplodné zárodky dokonce 
i tehdy, když Vy odpočíváte.

Protože PIURIF je tu pro 
Vaši radost ze života!

Osvěžující vůně citrusů.

* V tomto případě je nutné 
opláchnout pitnou vodou 
(nařízení č. 648/2004 
Evropského parlamentu 
a Rady (ES) ze dne 31. 3. 2004 
o detergentech, nařízení (ES) č. 
1907 – REACH a nařízení (ES) 
č. 1272/2008 v platném znění.)

Formula C je koncentrát.

Výrobek je bezpečný pro lidi i pro 
životní prostředí.

Ideální v kuchyni

Formula C Návod k použití 
Formula C

Dávkování  
Formula C

1. Nalít dávku koncentrátu 
podle níže uvedené tabulky do 
rozprašovače řady PIURIF.
2. Rozředit studenou 
vodou – může to být voda 
přímo z vodovodu.
3. Nastříkat roztok na 
znečištěný povrch a nechat 
působit asi 60 sekund.
4. Utřít utěrkou PIURIF 
Super Microfibre.
5. Opláchnout podle potřeby.

Pokud je povrch velmi silně 
zašpiněný, bude zřejmě potřeba 
použít silnější roztok (20ml/l), 
nechat nastříkaný roztok na 
povrchu přes noc a celý proces 
opakovat. Opláchnout pitnou 
vodou je nutné v případě, že 
jde o povrchy, které přicházejí 
do kontaktu s potravinami.

Kontraindikace: Přípravek 
není určen jako gel nebo 
tableta do myčky na nádobí. 

Dávkování 1 až 2%
10 až 20 ml/l

2%
20 ml/l

1 až 2%
10 až 20 ml/l

Použití  
ruční/strojové Namáčení Postřik

Použití  
Formula C

Formula C

Pracovní desky/stoly

Kuchyně

Použití

Prkénka na krájení

Domácí potřeby a náčiní

Podlahy/povrchy

Objem
125 ml

Forma
Koncentrát
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Úklid ještě nikdy nebyl tak 
jednoduchý. A to vše díky 
univerzálnímu výrobku PIURIF.

Formula D je tak výjimečná 
proto, že obsahuje aktivní 
bakterie, které produkují enzymy, 
jež likvidují obtížnou špínu. 
Zajistí čistotu a svěžest Vašemu 
oblečení, textiliím i kobercům, 
udržuje živé barvy. Je to nejlepší 
volba pro všechny milovníky 
čistého a svěžího prádla. 
Neobsahuje chlorová bělidla.

Je šetrná jak k bílým, tak 
i barevným a černým 
látkám. Neutralizuje pachy, 
napomáhá změkčení vláken 
v tkaninách a obnovení 
živých barev. Inovativní tekutý 
přípravek odstraňuje špatně 
přístupnou špínu a prach. 

Formula D je koncentrát.

Výrobek je bezpečný pro lidi i pro 
životní prostředí.

Dokonalá čistota čalouněného  
nábytku, koberců i látek.

Formula D Návod k použití 
Formula D

1. Nalít dávku koncentrátu 
podle níže uvedené tabulky 
do rozprašovače řady PIURIF, 
elektrického čističe koberců 
nebo elektrického smetáku 

s nástavcem na čištění 
čalouněného nábytku.
2. Rozředit studenou 
vodou – může to být voda 
přímo z vodovodu. 
3. Používat pouze roztok.

Pro nejlepší výsledky 
doporučujeme vysávat 
povrchy před čištěním a také 
po čištění a vysušení.

Strojově: (mechanický nebo 
elektrický čistič koberců nebo 
elektrický smeták s nástavcem 
na koberce) Nádržku naplnit 
roztokem připraveným podle níže 
uvedené tabulky. Zařízení používat 
podle návodu výrobce. Nechat 
10 min. a potom vyluxovat.

Ručně: Koncentrát naředit 
studenou vodou podle níže 

uvedené tabulky. Protřepat, aby 
vznikla pěna. Pěnu s roztokem 
vtírat do zašpiněného povrchu 
pomocí měkkého kartáře po 
směru vláken. Vykartáčovat 
v opačném směru. Nechat 
vyschnout. Vyluxovat.

Odstraňování skvrn: Koncentrát 

naředit studenou vodou podle 
níže uvedené tabulky. Roztok 
aplikovat na zašpiněný povrch 
pomocí rozprašovače. Přetřít 
suchou utěrkou PIURIF Super 
Microfibre. Odstranit zbylý roztok 
a počkat, až povrch uschne. 
V případě nutnosti opláchnout.

Pozor: pokud čistíte 
látkové potahy, je třeba 
nejprve udělat zkoušku na 
malém kousku látky. 

Objem
125 ml

Forma
Koncentrát

Dávkování  
Formula D

- pro každodenní použití

Elektrický vysavač

Rozprašovač

Odstraňování skvrn

0,5%

2%

3%

5 ml

20 ml

30 ml

Druh zařízení % ml/l

Použití  
Formula D

Formula D

Pohovka/látkové křeslo

Pokoj

Použití

Látkové závěsy

Koberec
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Základní údaje

Doplňky stravy
DuoLife Forma Objem  Dávkování

Den a Noc tekutá 2x750 ml 25 ml ráno

25 ml večer

Medical 
Formula

BorelissPro®

BorelissPro® NEW

ProStik®

ProStik® NEW

Forma

tobolky

tobolky

tobolky

tobolky

Množství

60 tobolek

60 tobolek

60 tobolek

60 tobolek

Dávkování

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

1-2 tobolky

60 tobolek

60 tobolek

60 tobolek

60 tobolek

60 tobolek

60 tobolek

60 tobolek

60 tobolek

60 tobolek

60 tobolek

60 tobolek

60 tobolek

60 tobolek

60 tobolek

60 tobolek

60 tobolek

tobolky

tobolky

tobolky

tobolky

tobolky

tobolky

tobolky

tobolky

tobolky

tobolky

tobolky

tobolky

tobolky

tobolky

tobolky

tobolky

ProSelect®

ProSelect® NEW

ProSlimer®

ProSlimer® NEW

ProDeacid®

ProDeacid® NEW

ProMigren®

ProMigren® NEW

ProRelaxin®

ProRelaxin® NEW

ProSugar®

ProSugar® NEW

ProCholterol®

ProCholterol® NEW

ProCardiol®

ProCardiol® NEW
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Základní údaje

Doplňky stravy
Kapalné 
formy

Vita C

Chlorofil

Forma

kapalná

kapalná

Objem

750 ml

750 ml

Dávkování

25 - 50 ml

10 ml x 2

25 - 50 ml

25 - 50 ml

750 ml

750 ml

kapalná

kapalná

Aloes

Collagen

5 ml

5 - 10 ml

250 ml

150 ml

kapalná

kapalná

RegenOil
Liquid Gold®

Natural Kids 
Formula 
SunVital®

Základní údaje

Čisticí prostředky

Piurif

Box Piurif

Formula A

Formula A*

Formula B

Formula B**

Formula C

Formula C**

Formula D

Formula D**

Forma

Forma

Koncentrát

* - Box Piurif Formula A obsahuje 125ml koncentrát + postřikovač s difuzérem pro přípravu hotového prostředku
+ hadřík z mikrovlákna k čištění citlivých povrchů.
** - Box Piurif Formula B, C, D obsahuje 125ml koncentrát + postřikovač s difuzérem pro přípravu hotového prostředku.

Box

Koncentrát

Box

Koncentrát

Box

Koncentrát

Box

Objem

Objem

125 ml

125 ml

125 ml

125 ml

125 ml

125 ml

125 ml

125 ml

Dávkování

Dávkování

str. 50

str. 50

str. 52

str. 52

str. 54

str. 54

str. 56

str. 56
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