
Víte, že...

Collagen
korma kapalná
doplněk stravy

100% přírodní, kompletní  
tekutý kolagen.

Váš 100% přírodní  
kosmetický prostředek  
pro každý den.

Značka DuoLife byla  
vyznamenána v těchto  
kategoriích:

Mango je zdrojem vitaminů, které pozitivně 
ovlivňují stav kůže. Tato rostlina obsahuje 
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 kosmetice.

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 pokožku.

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 chrupavky.

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 řádným stavem kloubů a kostí.

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

Přeslička rolní je hodnotným zdrojem 
flavonoidů, draslíku a křemíku, který zabraňuje 

šedivění vlasů, posiluje křehké nehty a vlasy. 
Zlepšuje rovněž pružnost pojivové tkáně a kostí.

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

Bambusové výhonky jsou přírodním zdrojem 
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, působí v kůži a v jejích 
dodatcích, a přinášejí viditelný efekt ve 
formě navlhčené, hladké a mladé kůže 
a zdravých, silných vlasů a nehtů.

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 vláčnost.

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

CZ/UCLR/1/1/2019 DuoLife S.A.
ul. Topolowa 22
32-082 Więckowice

DuoLife.eu

Obsah účinných látek v denní porci 
výrobku DuoLife Collagen
Obsah  
složek v

Složení

Mořský kolagen

Vitamín C

Křemík

Glukosamin sulfát

Chondroitin sulfát ze žraloka

Výtažek z přesličky rolní  
standardizovaný na obsah křemíku

Kyselina hyaluronová

*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal)

Označení obsahu vitamínu C probíhá s využitím příslušných laboratorních metod používaných v akreditovaných 
výzkumných pracovištích. Obsah jednotlivých složek vyplývá z přírodního složení výrobku DuoLife Collagen.

Výtažek z listů kopřivy

Výtažek z bambusových výhonků 
standardizovaný na obsah křemíku

1250 mg
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Váš 100%  
přírodní kosmetický 
prostředek pro 
každý den.

20+

40+

30+

50+

Míra obsahu kyseliny hyaluronové 
v pojivové tkáni

Pokles tvorby kolagenu 
s rostoucím věkem.

Názor na DuoLife Collagen

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

Představuje dokonalé řešení pro 
osoby toužící uchovat si zdraví 
a mladý vzhled.

Dochází k prvním viditelným 
poškozením kůže způsobeným 
činností volných radikálů.

Následuje značné oslabení pokožky 
a zvýšení její citlivosti. Začínají se 
objevovat tmavé skvrny a změny 
barvy.
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Objevují se první příznaky 
stárnutí kůže, např. vrásky.

V kůži se proplétají elastická vlákna 
s vlákny kolagenními, což jí zaručuje 
pružnost. Většina z nich se nachází 
ve vrchních vrstvách škáry, kde 
oplétají kolagenní vlákna. S postupem 
času pod vlivem ultrafialového 
záření dochází k elastóze, v jejímž 
důsledku se elastinová a kolagenní 
vlákna slučují v amorfní hmotu. 
U starších lidí dále následuje 
proces snížení syntézy kolagenu 

„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 

*Meyer L. J., Stern R.: Age-dependent changes of hyaluronan in human skin. J. Invest. Dermatol. 1994; 102: 385–389.
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Následuje pokles napětí kůže 
způsobený nízkým obsahem 
kolagenu. Kůže ztrácí svou 
jadrnost a pružnost, snižuje se 
také míra jejího navlhčení.

a proteoglykanů, což má za následek 
změny v pojivové tkáni, jejichž 
důsledkem je vznik vrásek a rýh.

výborné řešení pro většinu problémů 
lidského těla spojených s během času 
a jeho nechtěnými příznaky.“

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


