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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:

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), extrakt z
kořene čekanky 5:1 (Cichorium intybus), extrakt
z listů morušovníku bílého5:1 (Morus alba), kůra
skořice v prášku (Ceylon cinnamonum verum),
extrakt z fazolových lusků 5:1 (Phaseolus vulgaris),
vyhrazená formule ProSugar® získaná z semen
pískavice (Trigonella foenum-graecum), extrakt z
jestřabiny lékařské 5:1 (Galega officinalis), extrakt
z plodů maqui 5:1 (Aristotelia chilensis), extrakt z
semínek chia 4:1 (Salvia hispanica). Protispékavá
látka: oxid křemičitý. Pomocné látky pláště tobolky:
želatina, oxid titaničitý.

Pomáhá kontrolovat hladinu 
cukru v krvi a regulovat poruchy 
metabolismu.



„Doplněk stravy ProSugar® dokonale spojuje přírodní 
složky, které díky své biologické aktivitě účinně podporují 
metabolismus glukózy a snižují hladinu cukru v krvi. 
ProSugar® je nezastupitelný výrobek, bohatý na všechny
vitaminy, makro a mikročástice, umožňuje udržet 
organismus v optimální kondici.”

dr Piotr Kardasz
předseda vědecké rady DuoLife

Více se dovíte na:
DuoLife.eu/ProSugar

Vědecký názor
na ProSugar®

Výtažek z kořene čekanky obecné napomáhá při
poruchách funkce ledvin. Je složen mj. z inulinu,
podporuje regulaci množství cukru i cholesterolu v krvi.
Působí jako podpora činnosti jater a žlučníku. Díky 
bohatství vitaminu a minerálních prvků je neobyčejně 
hodnotnou složkou výživy.

Výtažek z morušovníku bílého může blahodárně ovlivnit
rovnováhu metabolismu uhlovodanů v lidském těle.
Extrakt z listů morušovníku bílého omezuje díky obsahu
látek ovlivňujících činnost enzymů účastnících se v 
trávení
uhlovodanů jejich vstřebávání po jídle.

Skořicová kůra vykazuje vlastnosti, které napomáhají
správné funkci zažívacího traktu. Skořice pomáhá rovněž
udržet správnou hladinu cholesterolu, lipidů a glukózy
v krvi. Výtažek ze skořice pomáhá zachovat dobrou
náladu a životní sílu. Skořice taktéž snižuje chuť na 
sladkosti a očišťuje organismus z toxinů.

Výtažek z fazolových lusků podporuje činnost močové
soustavy a trávení. Má nízký glykemický index,
což pomáhá při kontrole hladiny cukru v krvi a regulaci
poruch metabolismu.

ProSugar® (vyhrazená formule získaná ze semen 
pískavice řecké seno (Trigonella foenumgraecum))
– extrakt z pískavice dodává této formule bohatství
galactomannane a pozitivně ovlivňuje fungování 
organismu a regulaci metabolismu cukrů.
Obsahuje rovněž fytosteroly, cholin a flavonoidy, jakož 
i vitamin C a B1, provitamin A, železo a vápník.

Jestřabina pomáhá v látkové přeměně a podporuje 
regulaci hladiny cukru v organismu. Obsahuje soli 
chrómu, které podporují činnost inzulínu. Je rovněž 
zdrojem guanidinu, který pomáhá zachovat optimální
hladinu cukru a snižuje agregaci krevních destiček krve.

Maquiberry je známé pro svoje antioxidační účinky. 
Obsahuje fytosteroly, tedy přírodní rostlinné látky. 
Napomáhá ke snížení hladiny „špatného“ cholesterolu. 
Bioaktivní látky maquiberry podporuje spalování kalorií 
a zabraňuje nekontrolovanému náporu hladu. Vzhledem

Pomáhá kontrolovat hladinu 
cukru v krvi a regulovat poruchy 
metabolismu.

Doplněk stravy ProSugar® je nedocenitelný zdroj 
přírodních vitaminů, prvků a makro - i mikročástic 
podporujících správnou funkci lidského těla. 
Vysoký obsah biologicky aktivních složek usnadňuje
metabolismus cukrů. ProSugar® pomáhá udržet 
cholesterol ve správném množství a snižuje
chuť na sladkosti.

k vysokému množství vitaminů a prvků dovybavuje 
organismus všemi nezbytnými složkami.

Chia (šalvěj hispánská) – Chia semínka jsou nazývána
„superpotraviny“. Jsou bohatá na vlákninu, která 
pomáhá
normalizovat odolnost na inzulín a zároveň optimalizují
obsah tuku a cholesterolu v krvi. Semínka jsou taky 
bohatá na bílkoviny a tuky omega 3, která napomáhají 
metabolismu tuků, podporují regulaci hladiny 
cholesterolu. Chrání organismus před nápory množství 
cukru v krvi.

Počet ks v balení
60 tobolek

Doporučené dávkování
1-2 tobolky denně


