
Doplněk Stravy
60 Tobolek
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Vyrobeno v EU pro:

DuoLife S.A.
ul. Topolowa 22, 
32-082 Więckowice
Infolinka: +42 025 5712659

DuoLife.eu

Poznejte naše výjimečné výrobky:

Doporučení:

  Složení: kukuřičný škrob (bez GMO), extrakt z plodů 
hlohu 10:1 (Crataegus oxyacantha), extrakt z květů 
ibišku 5:1 (Hibiscus sabdariffa), extrakt z kůry červeného 
hroznu 5:1 (Vitis vinifera), extrakt z ovoce granátu 10:1 
(Punica granatum), vyhrazená formule ProCardiol® 
antioxidantů získaných ze směsi suchého extraktu plodů 
v různém poměru (hrozno -Vitis vinifera) a zeleniny 
v různým poměru (oliva - Olea europaea, artyčok - 
Cynara scolymus), extrakt z plodů arónie 5:1(Aronia 
melanocarpa), extrakt ze zelených častí srdečníku 
obyčejného (Leonurus cardiaca), extrakt z šišáku 
bajkalského (Scutellaria baicalensis). Protispékavá látka: 
oxid křemičitý. Pomocné látky pláště tobolky: želatina, 
oxid titaničitý.

Udržuje optimální stav  
srdečního svalu,cév a žil.

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. 



Počet ks v balení
60 tobolek

Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně

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

Vědecké názory na ProCardiol®

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 námahu.

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, které jsou v něm obsaženy, neutralizují 
volné radikály.

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 C.

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 antitoxicky.

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 schopnost.

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 stěny.

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 oběh.

Udržuje optimální stav  
srdečního svalu,cév a žil.

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.


