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Vita C
forma kapalná
doplněk stravy

100% přírodní,  
kompletní vitamin C

Vaše 100%  
přírodní ochrana  
pro každý den.

Značka DuoLife byla  
vyznamenána v těchto  
kategoriích:



Víte, že...

DuoLife Vita C je řešení pro všechny, 
kteří hledají bezpečný způsob na 
zvýšení sebedůvěry a doplnění 
nedostatku vitaminů a minerálů, chtějí 
mít radost ze života a hodně energie!

DuoLife Vita C je jediný zcela přírodní 
vitamin C, který svou výjimečnou 
formou umožňuje dodat 100 % 
poptávky těla na tento vitamin. 
Podporuje tím udržení optimálního 
stavu organismu a imunologického 
systému. Vitamin C je zdroj zdraví, 
energie a dobré nálady, výhradně 
však pod podmínkou, že není žádným 
způsobem modifikován, proto udržuje 
svou přírodní povahu – tak jako 
v případě DuoLife Vita C.

Acerola je jedním z nejbohatších 
zdrojů vitaminu C. Jeden její plod 
obsahuje tolik přírodního vitaminu 
C, jako kilogram citronů. Považuje 
se rovněž za silný antioxidant, který 
navlhčuje pokožku, činí ji pružnou 
a předchází jejímu stárnutí.

Šípková růže obsahuje 30-40 
krát více vitaminu C než citrusy, 
které jsou známé svým bohatým 
obsahem vitamínu C. Plody šípkové 
růže jsou nenahraditelným zdrojem 
snadno vstřebatelných vitaminů, 
organických kyselin, minerálních solí 
a antioxidantů. Působí podpůrně na 
celý organismus.

Plody CamuCamu jsou opravdovou 
studnicí přírodních vitaminů. Obsahují 
nejméně 2 500 mg přírodního 
vitaminu C na 100 g, což tvoří 
téměř 2 % jejich vlastní hmotnosti. 
Navíc jsou plody CamuCamu 
bohaté na antioxidanty podporující 
celý imunologický systém.

Inovační spojení biologicky aktivních, 
přírodních složek obsažených 
v DuoLife Vita C, bez konzervantů 
a bez stabilizátorů chuti. Zaručuje 
nejvyšší jakost výrobku a zvýšenou 
vstřebatelnost.

DuoLife Vita C je zcela přírodní 
produkt. Označení obsahu vitamínu 
C probíhá s využitím příslušných 
laboratorních metod používaných 

v akreditovaných výzkumných 
pracovištích. Obsah vitamínu C 
v aktuální šarži dle laboratorních 
analýz činí 1454 mg/100 ml, což je 
1816 % referenční hodnoty příjmu 
u průměrné dospělé osoby.

Názor - dr. h. c. Piotr Kardasz
„Výjimečně vysoký obsah čistého 
vitaminu C v doplňku stravy DuoLife 

Vita C zaručuje jeho plné dodání do 
organismu dle jeho potřeb. Je to 
doposud nevídaná kapalná forma 
přírodního, kompletního vitaminu C 
s větší vstřebatelností. DuoLife Vita 

C je nenahraditelný pro všechny, kteří 
chtějí zvýšit vitalitu svého organismu, 
příslušným způsobem stimulovat 
imunitní systém a zajistit si přísun 
každodenní životní energie.”

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

Vaše 100% 
přírodní ochrana 
pro každý den.


