
Složení

Vitamín C

RHP*

100 mg

125%

50 mg

63%

200 mg

250%

100 ml50 ml25 ml

Kontaktujte nás:

Keratin
forma kapalná
doplněk stravy

100% solubilizovaný 
tekutý keratin

Keratin Therapy 
For your internal strength

Značka DuoLife  
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v těchto kategoriích:
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Seznamte se s přínosy přípravku
DuoLife Keratin Hair Complex

Složení
DuoLife Keratin Hair Complex

obsahuje 
solubilizovaný tekutý 
keratin

100% přírodní

neobsahuje 
konzervanty

100% GMO FREE

Anti-Aging  
Complex

klinická  
účinnost*

Složení: pyré z plodů kvajávy, šťáva z plodů malin, kombinace výtažku z černé 
rýže a květů opuncie mexické standardizovaná na obsah antokyanů (250 mg/50 
ml), výtažek z plodů angreštu indického standardizovaný na obsah vitamínu 
C, výtažek z organických hrachových výhonků (100 mg/50 ml), solubilizovaný 
keratin (100 mg/50 ml), výtažek z listů kopřivy dvoudomé (70 mg/50 ml), výtažek 
z hroznových jader standardizovaný na obsah polyfenolů (50 mg/50 ml), výtažek 
z byliny přesličky rolní (50 mg/50 ml).

*RHP – Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal)

Obsah vitamínu C byl stanoven pomocí příslušných laboratorních metod v akreditovaných laboratořích. Obsah 
jednotlivých složek vyplývá z přirozeného složení výrobku DuoLife Keratin Hair Complex.

Podívejte se, jak působí
DuoLife Keratin Hair Complex

suroviny jsou 
mezinárodně 
patentovány*

*Týká se vybraných složek



DuoLife Keratin 
Hair Complex 
zdraví a krása 
v jednom Krok 1

Komplexní účinky 
ve 3 krocích

DuoLife Keratin Hair Complex 
obsahuje 100 %  
přírodních složek

DuoLife Keratin Hair Complex je 
doplněk stravy v tekuté formě na 
bázi keratinu, který obsahuje přírodní 
složky rostlinného původu.

Snížení vypadávání vlasů 
o 34 % již po  
1 měsíci používání*

Významné snížení 
vypadávání vlasů.  
Až o 86 % po celé kúře*

Vaše vlasy budou 10x 
silnější a 2x pružnější 
než před kúrou*

Významné zvětšení 
objemu a hustoty. XXL 
pro tenké vlasy*

Výsledky patrné po 3 
měsících používání*

*Testováno na skupině 21 osob. Ověření účinků po 2 týdnech používání.
Testy provedeny ve výzkumné laboratoři.

Keratin Hair Complex
stimuluje růst vlasů

Extrakt z černé rýže a opuncie mexické podporuje růst vlasů tím, že stimuluje 
množení buněk  ve vlasových váčcích. Výsledkem je dorůstání nových jemných 
vlasů („baby hair”).

Suroviny použité při výrobě mají prokázanou účinnost při ústním podávání. 
Přípravek je určen pro ženy i muže.

Obsah: 750 ml / 26,4 fl oz

 Dávkování: 25 ml až 50 ml jednou denně před jídlem.

Unikátní složení pro optimalizaci procesu stimulace a regenerace vlasů. Všechny 
použité složky se vzájemně doplňují, a vzniká tak tekutá keratinová vyživovací kúra 
pro vlasy. Přípravek zabraňuje nadměrnému vypadávání vlasů.

Přípravek Keratin Hair Complex obsahuje plody amly, které jsou pro vlasy důležitým 
zdrojem vitamínu C. Nedostatek vitamínu C se podílí na zhoršení funkce vlasové 
pokožky, čímž dochází k narušení tvorby vlasů a jejich vypadávání. Extrakt z 
hroznových semen, který přípravek obsahuje, vyživuje a stimuluje vlasové cibulky. 
Tyto složky jsou rozhodující pro zlepšení struktury a tvorbu ochranné vrstvy vlasů.
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Krok 2
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Keratin Hair Complex  
brzdí vypadávání vlasů

Vzhled a struktura vlasů

Keratin Hair Complex  
dodává vlasům hustotu a objem


