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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. 

 Složení: kukuřičný škrob (bez GMO), mořský
kolagen, ProStik® (vyhrazená formule z plodů
mangostany lahodné), extrakt z Mumio shilajit
10:1 (Asphaltum punjabianum), extrakt z
vrbové kůry10:1 (Salix alba), extrakt z kořene
harpagofytu10:1 (Harpagophytum procumbens),
extrakt z byliny pupečníku asijského 10:1
(Centella asiatica), extrakt z kořene anděliky 10:1
(Archangelica officinalis). Protispékavá látka: oxid
křemičitý. Pomocné látky pláště tobolky: želatina,
oxid titaničitý

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

Doplněk Stravy
60 Tobolek

Doporučení

Vyrobeno v EU pro:
DuoLife S.A.
ul. Topolowa 22, 
32-082 Więckowice
Infolinka: +42 025 5712659
DuoLife.eu

Poznejte naše výjimečné výrobky:



Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně

Počet ks v balení
60 tobolek

„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 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

Vědecké názory
na ProStik®

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 ryb.

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.

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 kloubů.

Výtažek z vrbové kůry podporuje imunologický systém 
a pomáhá udržet klouby a kosti v dobrém stavu. Tento 
výtažek optimalizuje působením fenolových glykosidů
práci celého organismu.

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

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 kolagenu.

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 organismu.

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.


