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Vyrobeno v EU pro:
DuoLife S.A.

ul. Topolowa 22, 

32-082 Więckowice
Infolinka: +42 025 5712659
DuoLife.eu

Doporučení

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.

Doplněk Stravy
60 Tobolek

  Složení: inulin z kořene čekanky obecné (FOS), 
výtažek z listů cistu (Cistus creticus) 10:1, vyhrazená 
formule BorelissPro® antioxidantů získaných ze směsi 
suchých výtažků ovoce, zeleniny a bylin ve střídavém 
poměru (z pecek a slupek vinných hroznů (Vitis vinifera), 
z plodů brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), z růžic 
brokolice (Brassica oleracea var. cymosa), z listů brukve 
zelné (Brassica oleracea var. viridis), z listů čajovníku 
čínského (Camellia sinensis), z listů cibule kuchyňské 
(Allium cepa), ze stonku česneku kuchyňského (Allium 
sativum), z ovoce grapefruitu (Citrus paradisi), ze stonku 
chřestu lékařského (Asparagus officinalis), z ovoce 
pomerančovníku čínského (Citrus sinensis), z ovoce 
ananasovníku chocholatého (Ananas comosus), z plodů 
třešně ptačí (Prunus avium), z ovoce meruňky obecné 
(Prunus armeniaca), z ovoce jabloně domácí (Malus 
domestica), z plodů papáje obecné (Carica papaya), 
z plodů jahody (Fragaria ananassa), z plodů černého 
rybízu (Ribes nigrum), z kořene mrkve obecné (Daucus 
carota), z plodů okurky seté (Cucumis sativus), z plodů 
olivovníku evropského (Olea europaea), z plodů rajče 
jedlého (Solanum lycopersicum)), výtažek z kořene 
štětky lesní (Dipsacus fullonum) 10:1, výtažek ze stonku 
česneku (Allium sativum) 10:1, výtažek z byliny oregano 
(Origanum vulgare) 10:1, výtažek z kořene křídlatky 
japonské (Polygonum cuspidatum) 10:1. Složení 
potahu: organický derivát celulózy (HPMC), guma gellan, 
měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů (barvivo). 
Činidlo proti spékání: oxid křemičitý.

Podporuje imunologický  
systém a zmírňuje důsledky  
kousnutí klíštětem.



„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 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

Vědecké názory
na BorelissPro®

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 flóru.

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 systém.

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 systém.

Výtažek z oregana má silné imunostimulační účinky. 
Je rovněž bohatým zdrojem flavonoidů, umožňujících 
ochranu buněk před volnými radikály.

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

Podporuje imunologický  
systém a zmírňuje důsledky  
kousnutí klíštětem.

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.

Počet ks v balení
60 tobolek

Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně


