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Doplněk stravy
60 tobolek

Doporučení:
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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:

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. 

  Složky: extrakt z plodů garcinie kambodžské 
(Garcinia cambogia) 5:1, extrakt z plodů Acai 5:1 
(Euterpe oleracea), extrakt z plodů kustovnice 5:1 
(Lycium babarum), extrakt z trávy mladého ječmene 4:1 
(Hordeum vulgare), extrakt z zelené kávy standardizován 
do obsahu 50% kyseliny chlorogenové (v tom 2,87% 
kofeinu), kukuřičný škrob (bez GMO), vyhrazená formule 
BioSlimer® získaná z citrusového ovoce a guarany 
(Paullinia cupana), extrakt z pupečníku asijského10:1 
(Centella asiatica). Protispékavá látka: oxid křemičitý. 
Pomocné látky pláště tobolky: želatina, oxid titaničitý

Pomáhá snížit tělesnou hmotnost
a udržet ji ve správné hodnotě.



„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 Piotr Kardasz
předseda vědecké rady DuoLife

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/ProSlimer

Vědecké názory
na ProSlimer®

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 sytější.

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 sladkosti.

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-3.

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 krvi.

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.

Pomáhá snížit tělesnou hmotnost
a udržet ji ve správné hodnotě.

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 pupečníku asijského podporuje snížení 
tělesné hmotnosti a přispívá ke správné úrovni 
cholesterolu v krvi. Podporuje procesy metabolismu 
a pomáhá snižovat pocit únavy a vyčerpání.

Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně

Počet ks v balení
60 tobolek


