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DUOLIFE DEŇ A NOC
Moderné doplnky výživy triedy prémium, podporené 3 Nobelovými cenami*
.
Synergicky zostavená kompozícia 26 prírodných
zložiek z ekologických plodín, bez GMO s certifkátmi
o prirodzenom pestovaní bez chemických látok
a pesticídov. Podarilo sa získať takmer 100%
koncentráciu, to znamená, že neobsahuje žiadne
konzervanty, farbivá, stabilizátory ani plnidlá.
Po 18-tich rokoch výskumu bola receptúra rozdelená
na bielu fľašu Duolife Deň a čiernu Duolife Noc - ide

o prvý inovatívny prístup tohto typu, kde sa doplnenie
potrebných látok organizmu delí na denný a nočný
metabolizmus.
Je dokonalým zdrojom vitamínov, makro
a mikroelementov, bioﬂavonoidov a antioxidantov.
Obnovuje rovnováhu organizmu na bunkovej úrovni.
Obsahuje prírodné zložky využívané pri prevencii
rakoviny.

* 2. 10. 2017 získali Jeﬀrey C. Hall, Michael Rosbash a Michael W. Young Nobelovú cenu za objavenie molekulárnych mechanizmov,
ktoré su zodpovedné za to, že biorytmus u rastlín, zvierat a ľudí je prispôsobený rotácii Zeme.

DUOLIFE DEŇ
obsahuje celé spektrum biologicky činných
látok, ako bioflavonoidy, antioxidanty,
aminokyseliny, enzýmy a vitamíny potrebné
pre každodenné fungovanie
podporuje psychomotoriku organizmu
podporuje kondíciu srdca, prispieva
k správnemu fungovaniu srdcovo –
cievneho systému, posilňuje steny ciev
reguluje cholesterol, tlak a hladinu cukru
v krvi
stimuluje
metabolizmus
a
zlepšuje
trávenie, napomáha udržiavať acidobázickú
rovnováhu v organizme
priaznivo vplýva na hormonálny systém,
zmierňuje príznaky menopauzy
upravuje činnosť žliaz s vnútorným
vylučovaním

napomáha pri problémoch prostaty
a zápalov močových ciest
zvyšuje vitalitu a kondíciu tela
posilňuje imunitný systém
zrýchľuje regeneráciu na bunkovej úrovni
(Nobelova cena)
vykazuje antialergické a antiparazitárne
účinky
reguluje
rozvoj
nervového
systému,
prispieva k duševnej pohode
Zloženie:
noni, acai, granátové jablko, aloe, brusnica,
malina, čierna baza, rakytník rešetliakový,
hrozno, ženšen, šípka, hloh, lucerna
Dávkovanie:
25 ml nalačno alebo popri raňajkách

DUOLIFE NOC
je odpoveďou na nepokojný spánok,
upokojuje
pomáha pri bolestiach hlavy a v stavoch
chronickej únavy
obsahuje veľké množstvo regeneračných
látok, pomáha pri spúšťaní opravných
a čistiacich procesov – pečene, žlčníka,
žalúdka,
obličiek
(obličkového
parenchýmu), čriev, ktoré sú zodpovedné
za vstrebávanie vitamínov a efektívnosť
nášho imunitného systému
pomáha regulovať vstrebávanie cukrov
a ich premenu na tuk
zmierňuje zápalové stavy zapríčinené
cukrovkou
upravuje trávenie, zlepšuje vylučovanie

obnovuje
acidobázickú
rovnováhu
organizmu
podporuje liečbu refluxu, pálenie záhy
pomáha udržiavať steny ciev v dobrom
stave, podporuje činnosť srdcového
svalu
obsahuje protirakovinové zložky, zložky
pri prevencii dny, artritídy a reumy
Zloženie:
goji, biela moruša, ostropestrec, artičoka,
slivka, acerola, hrozno, lucerna, červená
repa, žihľava, vilcacora, arónia, medovka
lekárska
Dávkovanie:
25 ml počas jedla alebo 30 min. pred
spaním

DUOLIFE DEŇ A NOC SA PREDÁVAJÚ A UŽÍVAJÚ LEN SPOLU!

COLLAGEN
je v tekutej forme – 100% prírodný,
komplexný bez konzervačných látok
kolagén je dôležitou bielkovinou v ľudskom
organizme a základnou stavebnou hmotou
podporných a spojovacích tkanív
kolagénové vlákna sú súčasťou kože,
šliach, kostí, kĺbov, nechtov, očnej rohovky,
lymfy a ciev, s vekom sa znižuje schopnosť
ich produkcie
dôsledkom nedostatku kolagénu
v organizme je pokles očných viečok,
podbradok, hlboké vrásky na čele, mimické
vrásky, lámanie nechtov, slabé vlasy bez
lesku, suchá a podráždená pokožka,
nepríjemné bolesti kĺbov a chrbtice
užívanie morského kolagénu pôsobí
komplexne na celý organizmus
urýchľuje regeneračné procesy
pomáha
skoršiemu
návratu
do
prirodzeného
fyziologického
stavu,
omladeniu a odstráneniu možnej bolesti
kĺbov, chrbtice a celého pohybového
aparátu
urýchľuje hojenie rán, bráni vzniku jaziev

znižuje viditeľnosť vrások, strií
a celulitídy, spomaľuje proces starnutia,
vytvára efekt prirodzeného liftingu
a napnutia
pokožky, nakoľko jedna
molekula kyseliny
hyalurónovej má
schopnosť na seba naviazať až 250
molekúl vody, čím dokonale hydratuje
našu pokožku
vyživuje vlasy, nechty
udržuje pružnosť a odolnosť väziva, kostí
a slizníc vnútorných orgánov (svalov,
mozgu, obličiek, oči, pľúc)
reguluje menštruačný cyklus
pomáha regulovať telesnú hmotnosť
Zloženie:
obsahuje synergicky spojené
a posilňujúce účinky kolagénu: morský
kolagén, kyselina hyaluronová, acerola,
chondroitín,
glukosamín,
bambus,
žihľava, praslička, mango
Dávkovanie:
25 - 50 ml 1x denne pred jedlom

VITA C
100% prírodný a komplexný,
bez konzervantov a stabilizátorov, tekutý
- zaručuje 100% dennú dávku tohto vitamínu
a
zabezpečuje
najvyššiu
možnú
vstrebateľnosť
umožňuje
udržiavať
optimálny
stav
organizmu a výrazne posilňuje imunitný
systém
je zdrojom dobrej kondície organizmu
a energie
pomáha nášmu organizmu rýchlejšie sa
vysporiadať s nachladnutím
chráni nás pred vírusovými, bakteriálnymi
ochoreniami
je dôležitým antioxidantom - anti - age efekt
pomáha udržiavať naše cievy a kapiláry
v dobrom stave
je dôležitý pre správny vývoj kostí, zubov
a chrupaviek
je dôležitý pre správny rast a hojenie rán
pôsobí na funkciu bunkových membrán
chráni bunky pred oxidačným stresom
podieľa sa pri syntéze kolagénu, tyrozínu,
steroidov
zvyšuje vstrebávanie železa
stimuluje tvorbu bielych krviniek
používa sa ako prevencia pred onkologickými

ochoreniami
znižuje
riziko
kardiovaskulárnych
ochorení
chráni telo pred ťažkými kovmi
komplexný VitaC obsahuje nielen kyselinu
askorbovú, ale aj veľké množstvo
prirodzených vitamínov, minerálov
a stopových prvkov ako: riboflavín, niacín,
železo, fosfor, draslík, mangán, zinok
vápnik, leucín, serín, thiamín, kyselinu
listovú, pantoténovú, vitamíny P (rutín), E
a K, betakarotén, ktoré v syntetickej forme
nenájdeme
Zloženie:
ruža šípová (750 mg vitamínu C / 100 g),
acerola (1700 mg vitamínu C / 100 g),
bobule camu camu (až 2500 mg vitamínu
C /100 g), svetový rekordman v obsahu
vitamínu C
Dávkovanie:
Dospelí od 25-100 ml počas dňa
2 - 3x denne 15 min pred jedlom
Deti - 20 ml 2x denne aspoň 15 min
pred jedlom

Objem sklenených ﬂiaš je 750 ml. Po otvorení uschovajte v chladničke, spotrebujte do 30 dní.
Pred použitím pretrepať. Nepiť priamo z fľaše!

CHLOROFIL
100% prirodzený, kompletný, tekutý
chlorofyl
„zelená krv“ – meď a železo - napomáha
transportu kyslíka
výborný pre športovcov – prevencia proti
svalovým kŕčom, „svalovici“
výrazne
podporuje
detoxikáciu
organizmu, viaže a odstraňuje ťažké kovy
napomáha vyrovnať rovnováhu pH
v organizme
pôsobí proti rozmnožovaniu húb, vírusov,
baktérií a plesní
posilňuje imunitný systém
prispieva k obnove črevnej mikroflóry,
podobne ako probiotiká
podporuje regeneráciu buniek
zelené farbivo pôsobí preventívne proti
rakovine – spomaľuje rast nádorov
upravuje menštruačný cyklus a zároveň
aj funkciu štítnej žľazy, ktorá je
zodpovedná za hormonálnu rovnováhu
organizmu
podporuje laktáciu, tvorbu materského
mlieka
podporuje liečbu anémie a hemofílie,
zvyšuje hladinu červených krviniek vďaka

obsahu železa
posilňuje steny ciev, výsledným
efektom je zlepšenie stavu kŕčových žíl
pomáha regulovať hladinu cukru v krvi
rozjasňuje pleť a urýchľuje regeneráciu
pokožky vystavenej UV žiareniu
čistí obličky
ukľudňuje
napomáha hojeniu rán a zápalových
procesov v dutine ústnej a tráviacom
trakte
Zloženie:
chlorofylín, zelený jačmeň, lucerna,
mätový esenciálny olej, chlorella
Dávkovanie:
2 x denne po 10 ml
Upozornenie:
Vzhľadom na vyšší detoxikačný účinok
sa na začiatku užívania sa môžu objaviť
rôzne kožné zmeny, čo je prejavom
čistenia organizmu, preto je nutné
v tomto období zvýšiť príjem tekutín
a príznaky sa čoskoro stratia.

ALOES
prirodzený zdroj zdravia a krásy
má
detoxikačné,
protizápalové,
antibakteriálne, protiplesňové
a protialergické účinky
čistí organizmus od toxínov a to aj tých,
ktoré nie sú rozpustné vo vode
čistí a spriechodňuje cievy a kapiláry
urýchľuje hojenie rán
regeneruje bunky, tkanivá i orgány
spomaľuje procesy starnutia
vďaka zásaditému pH obnovuje
acidobázickú rovnováhu
posilňuje
správnu
funkciu
čriev
(peristaltiku) a regeneruje epitel
chráni laktobacily v hrubom čreve
– podporuje obnovu črevnej mikroﬂóry
a bráni rozvoju patogénov v čreve
podporuje likvidáciu zápalov v žalúdku
a odstraňuje pálenie záhy (používa sa
pri liečbe Crohnovej choroby, ulceróznej
kolitídy)
zlepšuje vstrebávanie vitamínov
a minerálnych zložiek

stimuluje imunitný systém
dlhodobé užívanie aloe pozitívne pôsobí
pri chronických ochoreniach ako
Parkinsonova choroba, reuma, dna,
či roztrúsená skleróza
obsahuje viac ako 200 účinných látok
(vitamíny, minerály, aminokyseliny,
monosacharidy
a
polysacharidy
(acemanan), fytosteroly, enzýmy ai.
Zloženie:
dreň z aloe - 47,2 %
100 % šťava z aloe - 47,2%
med kvetový - 5,1%
oregano - 0,4%
kys. citrónová - 0,1%
aloin 0,1 mg/kg,
Všetky zložky sú z ekologických
a organických fariem
Dávkovanie:
1x denne 50 ml alebo 2x denne
po 25 ml pred jedlom

Objem sklenených ﬂiaš je 750 ml. Po otvorení uschovajte v chladničke, spotrebujte do 30 dní.
Pred použitím pretrepať. Nepiť priamo z fľaše!

KERATIN
je elastická bielkovina – základný
stavebný materiál vlasu (tvorí až 95%
vlasu)
výživový doplnok v tekutej forme,
obsahuje tekuté zložky keratínu a prírodné
zložky rastlinného pôvodu
jediný dostupný doplnok na trhu na
vnútorné užívanie, ktorý zabezpečuje
výživu a rast vlasu od základu z vnútra
organizmu
podporuje rast vlasov
zastavuje vypadávanie
dodáva vlasom hustotu a objem
vlasy celkovo vyhladzuje
vypĺňa nedostatky ich ochranného obalu
dodáva vlasom prirodzený lesk
vzniká efekt tzv. „baby hair“ (extrakt
z čiernej ryže a opuncie mexickej
ovplyvňuje stimuláciu rastu vlasov
indukciou množenia buniek v dolnej časti
vlasových cibuliek)
obsahuje vitamín C (plody amalaki)

- dôležitý pre vlasovú výživu (podporuje
činnosť pokožky hlavy, čo eliminuje
poruchy procesu vytvárania vlasu
a problémov s vypadávaním vlasov)
extrakt z jadier hrozna - ovplyvňuje výživu
a stimuláciu vlasových cibuliek
Zloženie:
guava, maliny, čierna ryža, opuncia figová,
ovocie embilika lekárska, hrachové
výhonky, solubilizovaný keratín, pŕhľava
dvojdomá, hroznové jadierka, praslička
Dávkovanie:
25 - 50 ml 1x denne pred jedlom
JE URČENÝ PRE ŽENY AJ MUŽOV
Zdravé vlasy vyjadrujú zdravie, krásu,
prosperitu, príťažlivosť a úspech. Nádherné
vlasy a spôsob, akým ich nosíme zvyšujú
našu sebaúctu a sebadôveru, preto sa
o nich s láskou starajme a doprajme im, čo
potrebujú!

MOJA KRV
bohatý komplex vitamínov, minerálov
a ďalších prvkov z extraktov ovocia
a zeleniny, len rastlinného pôvodu, tekutý
zabezpečuje ideálnu morfológiu (zloženie)
krvi, ktorá odráža kvalitu vášho života
pomáha
udržiavať
správne
množstvo
červených krviniek a proces tvorby krvi
bohatý obsah výživných látok zabezpečuje
správny chod organizmu
červená repa - vynikajúci vitalizátor, obsahuje
vitamíny A, C, B1 a B2, fosfor, iód, draslík,
horčík, vápnik, železo a kyselinu listovú, ktorá
je spolu s vit. B12 je potrebná pri tvorbe
červených krviniek a protilátok a majú
dôležitú úlohu pri vstrebávaní
čierna ríbezľa - pomáha pri málokrvnosti,
výborne čistí krv, vylepšuje kapilárne cievy
(podporuje
ich
činnosť),
je
silným
antioxidantom
• obsahuje: vitamíny: C , B1, B2, B3, B5, B6,
P (rutín), E a A, minerály: vápnik, železo,
horčík, draslík a mangán, ďalej resveratrol,
bioﬂavonoidy, taníny a ďalšie účinné látky
červené hrozno – má antitrombické
a antioxidačné účinky (bráni tvorbe krvných
zrazenín = účinná prevencia pred infarktom)
• antioxidanty resveratrol a kvercetin negujú
účinky voľných radikálov a stimulujú škodlivé
účinky LDL cholesterolu na artérie
špenát – obsahuje vitamín K, ktorý pomáha
pri zrážaní krvi produkciou protrombínu

• zmierňuje symptómy hemofílie - vrodená
porucha zrážania krvi
• výborný na potlačenie nadmerného
krvácania a tiež tým, že stimuluje produkciu
glykogénu (reguluje hladinu glukózy v krvi)
• udržiava správny krvný tlak (vďaka
vysokému obsahu draslíka a sodíka)
• kyselina listová - prispieva k zníženiu
hypertenzie a uvoľňuje krvné cievy pri
súčasnom udržiavaní správneho prietoku krvi
• koenzým Q10 posilňuje srdcový sval
– prevencia kardiovaskulárnych ochorení
(zlyhanie srdca, hypertenzia, ischémia srdca),
obsahuje mnoho protizápalových zlúčenín,
čím chráni srdce, aj organizmus pred zápalmi
acerola – antioxidačný vitamín C neutralizuje
voľné radikály (znižuje riziko vzniku zápalov
a kardiovaskulárnych ochorení
• zmierňuje krvácanie, podporuje činnosť
srdca, napomáha vstrebávaniu zinku,
vápnika, horčíka a železa (dôležitý pri liečbe
anémie)
Zloženie:
červená repa, čierne ríbezle, červené hrozno,
acerola - vitamín C (160 mg/50 ml), špenát,
formula obsahujúca vitamíny a minerály : A,
B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E, železo,
zinok, meď, mangán, selén, molybdén, jód
Dávkovanie:
25 - 50 ml 1x denne pred jedlom

FIBER
podporuje normálnu činnosť tráviaceho
traktu a vstrebávanie ďalších živín zo stravy
pomáha bojovať s črevnými zápalmi
napučiava v črevách pod vplyvom vody
a zvyšuje hustotu tráviaceho obsahu
zvyšuje čas črevného tranzitu
vyživuje prospešné črevné baktérie
a stimuluje rozvoj črevnej mikroflóry
(prebiotický účinok)
zvyšuje pocit sýtosti, pomáha udržiavať
normálnu telesnú hmotnosť a podporuje
chudnutie
pomáha
udržiavať
správnu
hladinu
cholesterolu a triglyceridov v krvi,
podporuje činnosť ciev a optimálny krvný
tlak
rozpustná frakcia vlákniny má priaznivý
účinok na optimálnu činnosť obehového
systému
prispieva k spomaleniu vstrebávania
glukózy v tenkom čreve

znižuje vylučovanie inzulínu, čím pomáha
udržať normálnu hladinu cukru v krvi
uvoľňuje stolicu, čím pomáha predchádzať
zápche
podporuje vstrebávanie minerálov z čreva
má priaznivý vplyv na imunitu organizmu
zložky majú zdraviu prospešné účinky
preukázané klinickými testami
Dávkovanie:
Dospelí nad 18 rokov:
50 ml denne počas jedla
Je
doporučené
zapiť
dostatočným
množstvom tekutín (vody alebo iného nápoja).
UPOZORNENIE:
Medzi užívanými liekmi a prijímaním vlákniny je
nutné ponechať INTERVAL (1 hod pred alebo
po), pretože strava bohatá na vlákninu môže
obmedzovať vstrebávanie liekov z tráviaceho
traktu.

4 patentované zložky DuoLife Fiber:
SUNFIBER®
podporuje udržanie optimálneho fungovania tráviaceho systému
a správnej hmotnosti a tiež rast prospešných črevných baktérií
rodu Bifidobacterium a Lactobacillus a tvorbu mastných kyselín
s krátkymi reťazcami v hrubom čreve (tzv . postbiotik), podporuje
funkciu čriev, imunitného a nervového systému
FIBREGUM™
patentovaná receptúra rozpustnej akáciovej vlákniny, ktorá je
získavaná z akácii rastúcich v Afrike
BOSWELLIN®
podporuje boj proti zápalom v čreve a pomáha zmierniť príznaky
spojené so zápalovými črevnými ťažkosťami
ASTRAGIN®
podporuje vstrebávanie peptidov, aminokyselín, mastných
kyselín, vitamínov a fyto zložiek z tráviaceho traktu

Zloženie:
jablková šťava, jablkové pyré, citrónová šťava z koncentrátu
SUNFIBER® – patentovaný prípravok s rozpustnou
vlákninou z indických guarových bôbov (Cyamopsis
tetragonolobus) (galaktomananové vlákno)
FIBREGUM™ – patentovaný prípravok obsahujúci akáciovú
vlákninu, šťavu z plodov yuzu (Citrus junos), pektin
z citrusových plodov
BOSWELLIN® – patentovaný prípravok z výťažku
z kadidlovníku pilovitého (Boswellia serrata) 10:1,
štandardizovaný na 30% obsah kyselín boswellových,
výtažok z konjakového koreňa (Amorphophallus konjac),
štandardizovaný na 95% obsah glukomananov
ASTRAGIN® – patentovaný prípravok z výťažku zo ženšeňa
nepravého (Panax notoginseng) a kozinca blanitého
(Astragalus membranaceus)

PREČO SI ZVOLIŤ DUOLIFE FIBER A FIBER POWDER?
Vláknina má dôležitú úlohu pri výžive. Má priaznivý
vplyv na množstvo metabolických a fyziologických
procesov v ľudskom tele, patrí do skupiny
takzvaných PREBIOTIK.

Vzájomné doplňovanie účinkov živín im napomáha
v maximálnom množstve preniknúť do buniek
organizmu a zároveň posilňuje ich individuálne
pôsobenie.

Obsahuje 4 zdroje rozpustnej vlákniny.

Prípravky neobsahujú:
lepok, umelé arómy a vône, umelé plnivá a GMO.

Zdraviu prospešný účinok zložiek
množstvom klinických štúdií.

Vhodný pre vegánov a vegetariánov.

bol preukázaný

Dieta LOW FODMAP pomáha udržiavať optimálny
stav tráviaceho traktu, znižuje plynatosť a črevné
problémy, hlavne u ľudí so syndrómom dráždivého
čreva alebo intolerancie laktózy.
100% prírodné zloženie.

Dva pohodlné spôsoby podávania:
tekutá forma pre priamu spotrebu a vrecko
k priamemu pridaniu do nápoja alebo jedla.
Neobsahuje lepok.

FIBER POWDER
podporuje správnu činnosť tráviaceho
traktu a proces trávenia
pre ľudí, ktorí trpia zápchou a majú
problémy so zlou priechodnosťou čriev
pri problémoch s tráviacim traktom
súvisiacich s poruchami prirodzenej
črevnej mikroflóry
pre optimálny stav hrubého čreva
vhodné pri diéte LOW FODMAP
napomáha udržať správnu hmotnosť –
podporuje proces chudnutia, pomáha
znížiť chuť do jedla a zabezpečuje dlhší
pocit sýtosti
vhodné pre ľudí s nadváhou, ktorí chcú
podporiť redukciu tuku
pomáha udržiavať správnu hladinu
cholesterolu a triglyceridov v krvi
podporuje činnosť ciev a optimálny krvný
tlak
má priaznivý vplyv na imunitu organizmu
podporuje detoxikáciu organizmu
a správnu činnosť žlčníka

pre ľudí trpiacich pálením záhy
podporuje vstrebávanie minerálnych látok
z čreva
napomáha podporiť antioxidačné procesy
Dávkovanie:
Dospelí a deti nad 12 rokov:
Vsypte 1–2 vrecká denne do jedla,
alebo nápoja a dobre premiešajte.
Spotrebujte ihneď po príprave.
Deti od 6 do 12 rokov a tehotné
a dojčiace ženy:
Užívanie prípravku je povolené
po konzultácii s lekárom,
1/4 - 1 vrecko denne podľa veku osoby
a doporučení lekára.
Prípravok nie je určený pre deti mladšie 6 rokov.
UPOZORNENIE:
Prípravok vždy užívajte s dostatočným množstvom tekutín,
nedostatočný príjem tekutín môže spôsobiť zápchu.
Lieky užívajte 1 hod. pred, alebo aspoň 2 hod. po užití vlákniny.

4 patentované zložky DuoLife Fiber:
NUTRIOSE®
má PREBIOTICKÉ účinky a pozitívny vplyv na fungovanie obehového systému,
má vplyv tiež na metabolické procesy a udržanie správnej hmotnosti
SUNFIBER®
má klinicky a preklinicky preukázané PREBIOTICKÉ, zdraviu prospešné účinky,
vyznačuje sa úplnou pomalou fermentáciou, ktorá je šetrná pre črevá
INAVEA™
má preukázané PREBIOTICKÉ účinky, podporuje rast prospešnej črevnej
mikroflóry, hlavne rodu Bifidobacterium, má tiež priaznivý vplyv na
metabolické funkcie a podporuje organizmus v boji so zápalovými stavmi
v oblasti čriev
IMMUNEL™
obsahuje nukleotidy, ktoré sú zdrojom dôležitých signalizačných
a prekurzorových buniek v organizme, podporujú regeneráciu poškodených
buniek a tkanív tráviaceho ústrojenstva, podporujú nešpecifickú imunitu
organizmu a tzv. črevnú bariéru

pretože

Zloženie:
NUTRIOSE®
–
vyhradená
formula
obsahujúca rozpustnú vlákninu z kukurice
SUNFIBER®
–
vyhradená
formula
obsahujúca rozpustnú vlákninu z indických
guarových
bôbov
(Cyamopsis
tetragonolobus)
(galaktomananové
vlákno)
INAVEA™ BAOBAB ACACIA – vyhradená
formula rozpustnej vlákniny v podobe
zmesi organickej dužiny plodov baobabu
(Adansonia digitata) a organickej gumy
z akácie (Acacia Seyal)
IMMUNEL™
–
vyhradená
formula
obsahujúca kvasnice Saccharomyces
cerevisiae štandardizované na 60% obsah
nukleotidov

Váš prírodný zdroj vlákniny

Podľa
Svetovej
zdravotníckej
organizácie (WHO) je doporučený
denný príjem vlákniny u dospelých
20–40g.
Prípravok
je
možné
používať
napr.
na
zahusťovanie
polievok,
omáčiek alebo cesta.

Podpora tráviaceho systému a trávenia

FIBER A FIBER POWDER sú
založené na značkových zložkách
s klinicky preukázanými zdraviu
prospešnými účinkami.

ProImmuno
podporuje optimálne funkcie imunitného
a dýchacieho systému a pomáha
organizmu bojovať proti vírusovým
a bakteriálnym infekciám a zápalom
podporuje činnosť horných a dolných
dýchacích ciest
pomáha chrániť organizmus v čase
zníženej imunity, najmä v období výskytu
sezónnych ochorení (jar / jeseň)
podporuje antioxidačné procesy
v organizme
podporuje činnosť kardiovaskulárneho
systému, činnosť nadobličiek, tráviaceho
systému
podľa najnovších výskumov podoruje
organizmus a môže pomôcť pri ochorení
Covid -19

Zloženie:
patentovaná
formula
ProImmuno®
flavonoidov získaných z kvetov sofory
japonskej štandardizovaná na obsah
quercetínu s fosfolipidami a luteolínu,
vyhradená formula organického zinku
získaná z inaktivovaných buniek kvasiniek
Saccharomyces cerevisiae, inulín
z korenia čakanky obyčajnej, extrakt
z propolisu štandardizovaný na obsah
galangínu, extrakt z propolisu zeleného
štandardizovaný na obsah artepilínu C,
extrakt z korenia šalvie červenokorennej
štandardizovaný na obsah tanshinone
IIA, apigenín z plodov grapefruitu
Zelená kapsula: inulín z koreňa čakanky
FOS (fruktoligosacharidy), chloroflín

BorelissPro
má antioxidačné, imunostimulačné
účinky podporujúce imunitný systém
pôsobí protiplesňovo, antibakteriálne,
protivírusovo, antialergicky
zmierňuje dôsledky po uštipnutí
kliešťom
detoxikuje organizmus
je zdrojom ﬂavonoidov, ktoré chránia
telo pred oxidačným stresom
pomáha pri nachladnutí, zápaloch dutín
odstraňuje všetky druhy parazitov,
prvokov,
helmintózy
(tenkohlavci,
motolice alebo pásomnice) a výrazne
obmedzuje ich rozvoj v organizme
zlepšuje a podporuje funkciu pečene

pôsobí preventívne, odporúča sa užívať
pred cestou do exotických krajín
je doporučený pri ťažkých zápalových
stavoch
Zloženie:
patentovaná formula antioxidantov
BorelissPro® získaná z ovocia,
zeleniny a bylín, obsahuje 10-násobne
koncentrované výťažky z rastlín: cistus
incanus (skalná ruža), štetka lesná,
cesnak, oregano, pohánkovec japonský
Zelená kapsula: inulín z koreňa
čakanky FOS (fruktoligosacharidy),
chloroflín

ProSelect
má silné antioxidačné vlastnosti
výrazne stimulujúce imunitný systém
spúšťa autoregeneračné mechanizmy
na úrovni buniek
redukuje obsah voľných radikálov v krvi
– čistí ju
obsahuje polyfenoly, indolové alkaloidy,
tanín, steroly, acetogeníny
viaže na seba toxíny, zlepšuje funkciu
pečene
podporuje nervový systém – zlepšuje
náladu, pocit vitality
znižuje účinky oxidačného stresu
eliminuje vznik rôznych druhov infekcií
napomáha v udržaní hormonálnej
rovnováhy organizmu

účinný pri rôznych mutagénnych
zmenách - nádory, cysty
urýchľuje regeneráciu tkanív
pri rakovinovom ochorení počas
a po chemoterapii a odstraňuje ich
škodlivé pozostatky
Zloženie:
10-násobne koncentrované výťažky
z rastlín: vilcacora (mačací pazúr),
graviola, reishi, shiitake, kôstky marhule
(amygdalín/ vit. B17) a patentovanú
formulu antioxidantov ProSelect®
zo zeleniny a bylín
Zelená kapsula: inulín z koreňa čakanky
FOS (fruktoligosacharidy), chloroflín

ProStik
udržuje kĺby a kosti v dobrom stave,
podporuje ich pružnosť a pohyblivosť
obsahuje látky, ktoré pomáhajú udržiavať
správnu štruktúru kĺbovej chrupavky, väzív
a šliach
podporuje liečbu zle hojacich sa rán
pomáha regenerovať pri zlomeninách
a iných zraneniach
obsahuje
zložky
podporujúce
mineralizáciu kostí a zubov
posilňuje pečeň, pomáha produkovať
elastín a myelín
podporuje liečbu Alzheimerovej choroby
a roztrúsenej sklerózy
má analgetické a protizápalové vlastnosti,
môže účinne spomaliť progres ochorenia
výborný prostriedok pri podpore liečby
chorôb ako reumatoidná artritída, dna,
lupus, Reiterov syndróm

pôsobí na regeneráciu nervových gliových
buniek, osvedčil sa ako podpora liečby
autizmu
je odporúčaný fyzicky aktívnym osobám,
športovcom, každému, kto nadmerne
zaťažuje svoje kĺby, ľuďom s obezitou,
ženám v období menopauzy, pre ľudí
trpiacich osteoporózou
Zloženie:
kolagén z morských rýb, patentovaná
formula ProStik® z mangosténového
ovocia,
10-násobne
koncentrované
výťažky rastlín: mumio (shilajit), vrbová
kôra, koreň harpoagofytu ležatého,
pupočník ázijský, angelika lekárska
Zelená kapsula: inulín z koreňa čakanky
FOS (fruktoligosacharidy), chloroflín

ProMigren
zmierňuje migrénu – precitlivenosť
na zvuk a svetlo
podporuje správnu činnosť centrálnej
nervovej sústavy
stimuluje odolnosť organizmu voči stresu
zbavuje nevoľnosti
má pozitívny vplyv na produkciu
serotonínu a dopamínu
účinne
chráni
pred
úzkostnými
poruchami, bolesťami hlavy
odstraňuje nervové napätie a má
ukľudňujúci účinok
pozitívne vplýva na kognitívne procesy
(pamäť, koncentrácia, učenie, myslenie,

predstavivosť, sny)
znižuje pocit únavy a vyčerpania
celkovo zlepšuje duševný výkon, náladu,
emócie
Zloženie:
patentovaná formula ProMigren®
z
plodov
mangostanu,
ďalej
koncentrované
výťažky
z
koreňa
rozchodnice ružovej, z listov rimbaby
obyčajnej, semien púpalky dvojročnej,
riboflavín (vit. B2)
Zelená kapsula: inulín z koreňa čakanky
FOS (fruktoligosacharidy), chloroflín

ProRelaxin
zvyšuje odolnosť organizmu voči stresu
a obnovuje emočnú rovnováhu
zmierňuje stav celkovej únavy a nervového
vyčerpania
zlepšuje kvalitu spánku a pozitívne vplýva na
problémy so zaspávaním
podporuje produkciu dopamínu a serotonínu
napomáha v depresívnych a úzkostných
stavoch
tlmí kumuláciu myšlienok
pôsobí proti bolesti a uvoľňuje stuhnuté
svaly, vnútorné orgány
eliminuje procesy napätia v období
menštruácie
skľudňuje emócie a nepríjemné nálady pri
menopauze

prispieva k správnej funkcii centrálneho
nervového systému
obnovuje citovú rovnováhu
pozitívne vplýva na kognitívne funkcie,
podporuje pozornosť a motiváciu
obnovuje chuť k životu i na sex
Zloženie:
patentovaná kapsula ProRelaxin®
z čínskeho pomaranča, chmeľové šišky,
medovku lekársku, levandule,
L – tryptofán, ďalej koncentrované výťažky
šafránu, koreňa macy, spiruliny
Zelená kapsula: inulín z koreňa čakanky
FOS (fruktoligosacharidy), chloroflín

ProSlimer
podporuje
zdravé
a
efektívne
znižovanie hmotnosti vďaka inovatívnej
receptúre a bohatému zloženiu
stimuluje a zrýchľuje metabolizmus
podporuje tráviaci proces
pozitívne vplýva na redukciu tukového
tkaniva a optimálne viazanie vody v tele
veľmi účinne pôsobí na premenu
cukrov na tuky bez vedľajších účinkov
(tuk sa postupne a pomaly premení na
energiu bez toho, aby zanechal
nepotrebné zásoby tuku)
znižuje syntézu ghrelinu - hormón
zodpovedný za pocit hladu
eliminuje chuť na sladké
podporuje udržanie stabilnej hladiny
cholesterolu
pomáha udržať vhodnú hladinu cukru

v krvi (znižuje riziko vzniku cukrovky)
pri strate hmotnosti prirodzene sťahuje
a regeneruje kožné tkanivá
po predchádzajúcom roztiahnutí
a obnovuje ich prirodzený vzhľad
pomáha odstraňovať celulitídu
dopĺňa vitamíny a minerály k celkovej
funkčnosti organizmu
Zloženie:
5 - násobný koncentrovaný výťažok
z Garcínie cambogia, patentovanú formulu
BioSlimer® z citrusov a guarany, ďalej
koncetrované výťažky acai, goji, mladého
jačmeňa,
zelenej
kávy,
pupočníka
ázijského
Zelená kapsula: inulín z koreňa čakanky
FOS (fruktoligosacharidy), chloroflín

ProDeacid
je bohatým zdrojom vitamínov, minerálov,
mikro a makro elementov, ktoré
organizmus
potrebuje
na
správne
fungovanie
podporuje trávenie, metabolizmus
účinne reguluje hladinu pH v organizme
uľahčuje očisťovanie organizmu od toxínov
a ťažkých kovov
podporuje jeho regeneráciu
má priaznivé účinky proti reﬂuxu (pálenie
záhy)
umožňuje udržať organizmus v optimálnej
kondícii

Zloženie:
5 - násobne koncentrované výťažky
z ovocia a zo zeleniny certifkovaných
ekologických fariem bez GMO:
z červenej repy, baklažánu, manga, kiwi,
z greapefruitu, hrozna, klíčkov mohára
talianskeho (proso), ďalej
z patentovanej receptúry ProDeacid®
ktorá obsahuje: ananás, čerešňu vtáčiu,
hrozno, čajovník čínsky, greapefruit,
hrozno, klíčky mohára talianskeho
(proso)
Zelená kapsula: inulín z koreňa čakanky
FOS (fruktoligosacharidy), chloroflín

ProCholterol
obsahuje prírodné látky udržiavajúce
vhodnú hladinu cholesterolu
podporuje a chráni srdcovo-cievny
systém
reguluje hladinu lipidov – uľahčuje
proces rozkladania tukov
zabraňuje hromadeniu cholesterolu
na stenách ciev
vymýva aterosklerotický plak
reguluje a obnovuje centrálny obehový
systém
preventívne zabraňuje zvápenateniu žíl
reguluje krvný tlak
obsahuje kyselinu listovú – reguluje
hladinu homocysteínu
zvyšuje srdcovú činnosť a podporuje

činnosť pečene
skvele funguje v spojení s formulou
ProCardiol®
Zloženie:
obsahuje koncentrované výťažky
z ovocia amly (indický egreš),
z fermentovanej ryže (monakolín K),
cesnaku,
ženšenu
päťlistého,
fytosteroly z oleja sóje, brahmi
a
z
patentovanej
formuly
ProCholterol® z opuncie mexickej
Zelená kapsula: inulín z koreňa
čakanky FOS (fruktoligosacharidy),
chloroflín

ProCardiol
zabezpečuje
optimálne
vyživenie
srdcového svalu a vencovitých tepien,
zlepšuje ich fungovanie a pružnosť
pomáha odstraňovať toxíny
obsahuje ﬂavonoidy – posilňujú steny
ciev a žíl
posilňuje sinoatriálny a atrioventrikulárny
uzol
chráni cievy a žily – silný antioxidant
reguluje hladinu cholesterolu a zlepšuje
hodnoty krvného obrazu
upravuje krvný tlak
zlepšuje prekrvenie srdcového svalu
a tým výkon srdca

odporúča sa: počas rekonvalescencie po
srdcovom infarkte, pri vystavení organizmu
silnému stresu, alebo po rôznych
ochoreniach srdcového svalu
Zloženie:
niekoľkonásobné koncentrované výťažky
z rastlín: hloh, ibištek, červené hrozno,
granátovník, arónia, srdcovník, šišiak
bajkalský a z unikátnej patentovanej
formuly
antioxidantov
ProCardiol®,
pozostávajúcej z viniča, olív a artičok
Zelená kapsula: inulín z koreňa čakanky
FOS (fruktoligosacharidy), chloroflín

ProSugar
uľahčuje metabolizmus cukrov v krvi
reguluje hladinu tvorby inzulínu
pomáha udržať normálnu hladinu
cholesterolu
reguluje metabolické poruchy
stabilizuje hladinu cukru v tele
chráni pred hyperglykémiou po jedle
zlepšuje funkciu pankreasu
reguluje činnosť obličiek
znižuje chuť na sladké

Zloženie:
patentovaná formula ProSugar®, ktorá
sa skladá zo senovky gréckej, ďalej
z 5-násobných koncentrátov výťažkov
z rastlín z ekologických fariem bez
GMO:
čakanka obyčajná, moruša biela,
škorica, struky fazule, jarabina lekárska,
maqui berry („super foods“) a chia
(šalvia hispánska)
Zelená kapsula: inulín z koreňa čakanky
FOS (fruktoligosacharidy), chloroflín

Dávkovanie medikamentóznych formúl v kapsuliach:
Dospelí – 2 až 6 kapsúl denne v závislosti od hmotnosti.
Kapsulu je možné otvoriť a vysypať na jazyk alebo na lyžičku s vodou alebo vmiešať do tekutej stravy
– pre deti alebo staršie osoby.
Medzi podaním dvoch druhov Medical kapsulí by mala byť pauza 30 min. – v tomto prípade jeden produkt
z kapsule vysypte a druhý prehltnite v kapsuli, takto môžete vziať dva rôzne produkty naraz.

ZELENÁ KAPSULA (FRUKTOLIGOSACHARIDOVÁ)

neobsahujú žiadne zložky živočíšneho pôvodu
dokonalým riešením pre vegánov a vegetariánov
životný štýl HEALTHY - PEACFUL - MINDFULNESS - CALM

INULÍN - z koreňa čakanky obyčajnej podporuje tvorbu fyziologickej mikroflóry
tráviaceho ústrojenstva
prírodné prebiotikum - pozitívne ovplyvňuje zníženie cholesterolu a lipidov v krvi
zvyšuje biologickú dostupnosť a absorbciu zložiek

cenný zdroj nenasýtených mastných kyselín
v zlatom pomere 1:1 – 1:5 omega 3:6
(pozitívny vplyv na srdcovo – cievny systém,
činnosť mozgu)
výnimočná kompozícia 13 rastlinných olejov
– nerafnované, za studena lisované
(podporujú trvanlivosť omega kyselín)
obsahuje prírodné vitamíny K2MK7 a D3
- rozpustné v tukoch (s výbornou biologickou
dostupnosťou)
vitamín K2 MK7 - z extraktu z natto
(fermentovaná sója)
• fibrinolytické účinky (prevencia trombóz,
cievnych mozgových príhod)
• vitamín K (K1, K2, K3) – nevyhnutný pri
tvorbe protrombínu (zrážanlivosť krvi, zdravé
kosti)
vitamín D3 - z lišajníkov - vhodný pre vegánov
a vegetariánov
• reguluje správne využitie vápnika a fosforu
v organizme, podporuje ich vstrebávanie
(nevyhnutný na stavbu a udržanie silných,
zdravých kostí a zubov, fosfor – súčasť
všetkých biochemických procesov v tele)
• kľúčový prvok pri podpore imunitného
systému, činnosti svalov a v procese delenia
buniek
Zloženie:
• ľanový olej - regeneruje tkanivo
• olej z výhonkov pšenice - má v sebe
mikroelementy dôležité pre rast a vývoj plodu
• sezamový olej - korelácia omega 3,6

do omega 9 je 1:5
• slnečnicový olej s extraktom z plodov
rakytníka
• kukuričný olej
• konopný olej
• olej z vlašských orechov
• slnečnicový olej s extraktom šípkovej ruže
• olej z hroznových jadierok
• olej zo semienok pestreca mariánskeho
• olej z pekanového orecha
• olej z orecha makadamu
• olej z cédrových (píniových) orieškov
- odporúča sa pri problémoch s otehotnením,
pri cystách vaječníkov, napomáha pri
správnom vývoji plodu
+prírodný vitamín D - výťažok z lišajníkov
+prírodný vitamín K2MK7 - výťažok z natto

obsahuje prírodné rastlinné zložky a organický
viazaný zinok
účinkuje pri: dýchacích problémoch, suchý
a mokrý kašeľ, prechladnutie, chrípka, zvýšená
teplota, zápalové ochorenia močových ciest
a obličiek, zápcha, pri nedostatku zinku,
na prevenciu a podporu imunitného systému
SunVital® - patentovaná formula získaná
z inaktivovaných buniek Saccharomyces cerevisiae
/ organický viazaný zinok)
• posilňuje funkcie imunitného systému
• pomáha udržiavať optimálnu acido - bázickú
rovnováhu
• pozitívne vplýva na rozvoj kognitívnych
schopností
červené hrozno – obsahuje vitamíny B, E, K
a kartenoidy, ďalej minerály meď, železo, vápnik,
horčík, draslík a bór
• napomáha odstraňovať toxíny z organizmu
černica - rôzne vitamíny, napr: A, E, K, niacín,
riboﬂavín, tiamín, vitamín C a kyselina elagová
(polyfenol)
• zdroj antokyánov - mnohostranná biologická
aktivita (najmä antioxidačné vlastnosti)
baza čierna - antokyány (bioﬂavoniody) - chránia
pred pôsobením voľných radikálov
ruža šípová – obsahuje vitamín C (30 – 40 x viac
ako citrusy), vitamíny: A, B, E a K, ﬂavonoidy
- podporujú správne fungovanie organizmu
med - obsahuje ﬂavonoidy - prispieva
k mikrobiologickej rovnováhe v orgánoch
a tkanivách
acerola – zdroj prírodného vitamínu C - ďalej
obsahuje vitamín A, tiamín a riboﬂavín

• bohatý zdroj antioxidantov – chránia pred
voľnými radikálmi, oxidačným stresom
africká pelargónia - širokospektrálne účinky
• pozitívne vplýva na pôsobenie dýchacej
sústavy v období výskytu infekcií horných
a dolných dýchacích ciest
tekvicové semienka - zdroj polynenasýtených
mastných kyselín, vitamínov: A, C, E, B2 a B6
• (B2, B6 a vitamín A - podporujú správnu
aktivitu slizníc a dýchacích ciest)
cesnak - obsahuje alicín - silné prírodné
antibiotikum
• má antibakteriálne, antivírusové a antimy kotické účinky
• stimuluje imunitné bunky - chráni pred vírusmi,
baktériami
• pôsobí proti infekciám v ústnej dutine, pri
bolestiach zubov
• predchádza vzniku vysokého tlaku
• podporuje cirkuláciu krvi v cievach prekrvením
koronárnych ciev
• pozitívne pôsobí na dýchacie cesty
• podporuje prirodzenú bakteriálnu ﬂóru
• tlmí zápalové procesy v organizme
právenka metlinatá - horká bylina
• hlavná aktívna zložka – andrografolid
(diterpén)

Dávkovanie (počas jedla):
Preventívne:
• dospelí - 5 ml denne
• deti - 2,5 ml denne
• pre najmenšie deti (novorodenci, dojčatá)
- do mlieka, do úst dieťaťa pred dojčením
(podľa mesiacov - koľko mesiacov, toľko
kvapiek)
V prípade deficitu vitamínu D (u tehotných
žien, pri osteoporóze, v menopauze)
• 2 mesiace používať vyššiu dávku (10 ml)
a potom sa vrátiť na 5 ml denne
• ideálne použitie - v studenej kuchyni do
šalátov, deťom sa môže pridať do jedla

Dávkovanie:
Preventívne: 5 ml denne - po jedle
V období oslabenej imunity:
2 x denne 5 ml po jedle

JEDINÉ DOBRÉ

beeStrong
Podpor svoju fyzickú aktivitu a budˇsilný!
Zloženie: kvetový med (30%), ovsené
vločky, slnečnicové semená, datľa,
pražená ryža, mlieko, srvátka v prášku,
kokosové vločky, múka zo zeleného
hrášku, mandle, ľanové semienko,
propolis
beeVital
Zregeneruj sa a budˇvitálny!
Zloženie: kvetový med (30%), ovsené
vločky, kokosové vločky, pražená ryža,
machovka, sezamové semená, mlieko,
srvátka v prášku, kakaové bôby,
včelí peľ, propolis

7 TYČINIEK
NA KAŽDÝ DEŇ JEDNU

beeBeauty
Staraj sa o svoju krásu a budˇpekná!
Zloženie: kvetový med (30%), ovsené
vločky, marhule, lyoflizovaná mrkva,
kokosové vločky, mlieko, srvátka
v prášku, pražená ryža, sezamové
semená, lyoflizovaná malina, pražené
kakaové bôby, propolis
beeDetox
ˇ
Vycisti
sa a budˇfit!
Zloženie: pohánkový med (30%),
ovsené vločky, kokosové vločky,
pražená ryža, sezamové semená, datľa,
mlieko, srvátka v prášku, plody goji,
kešu oriešky, pražené kakaové bôby,
propolis.

beeEnergy
Ži aktívny život a budˇenergický!
Zloženie: kvetový med (30%), ovsené
vločky, kokosové vločky, pražená ryža,
mlieko, srvátka v prášku, mandle,
orechy (lieskové, vlašské), sezamové
semená, semená chia – španielska
šalvia, zelený čaj – matcha, propolis.
beeSlim
ˇ kilá a budˇvo forme!
Zahodˇzbytocné
Zloženie: kvetový med (30%), ovsené
vločky, kokosové vločky, pražená ryža,
datľa, lieskové orechy, mlieko, srvátka
v prášku, lyoflizované jablko, sezamové
semená, mandle, ľanové semienko, zrná
zelenej kávy, škorica, propolis
beeSmile
Nemracˇ sa, budˇusmiaty!
Zloženie: kvetový med (30%), ovsené
vločky, pražená ryža, kokosové vločky,
mlieko, srvátka v prášku, lyoflizované
jablko, sezamové semená, lyoflizované
jahody, lieskové orechy, propolis
Uchovávajte na chladnom a suchom
mieste.

vysoký obsah vlákniny
49 % celozrnné obilniny
bez pridaného cukru
13 zložiek
na 7 dní v týždni

slnečnicové semená
mnohokvetý med
kokosové vločky
vlašské orechy
ovesné vločky
hrozienka
včelí peľ

plody bielej moruše
tekvicové semena
sušená mrkva
sušené slivky
ďatle
goji

49%
24%

celozrnné
obilniny

21%

orechy a
semená

6%

zelenina
a ovoce

med a
kvetinový peľ

DIETARY SUPPLEMENT

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

SLIM SHAKE
SHAPE YOUR BODY

SHAPE CODE® Slim Shake je starostlivo vybraná kompozícia
funkčných zložiek.
V receptúre nášho kokteilu nenájdete zbytočné umelé plnivá.
Každá zložka obsiahnutá v SHAPE CODE® Slim Shake
podporuje vašu prácu na ceste za vysnívanou postavou.

Zložka s klinickými testami SLENDACOR® s klinicky
potvrdeným účinkom podporujúcim chudnutie.
94 % zloženia tvoria PRÍRODNÉ zložky, kokteil je
obohatený iba o vitamínovú a minerálnu zmes, OSTATNÉ
prísady (vrátane sladidiel a aróm) sú PRÍRODNÉ.
Obsahuje mastné kyseliny so stredným reťazcom (MCT) z
kokosového oleja a dva rôzne kompletné proteíny z cíceru
a kvasníc s vysokým obsahom BCAA aminokyselín.
Je vhodný pre vegánov a vegetariánov (bez živočíšnych
zložiek); VITAMÍN D3 obsiahnutý vo vitamínovej
predzmesi je taktiež rastlinného pôvodu a je VEGÁNSKY.
Výrobok NEOBSAHUJE konzervačné látky, umelé farbivá,
sladidlá, arómy, ani plnidlá a je BEZ GMO - suroviny
použité v zložení doplnku NEPOCHÁDZAJÚ z GMO rastlín.
SHAPE CODE® Slim Shake možno pripraviť s mliekom
alebo rastlinným nápojom.
Zloženie s dvojitou funkciou: doplnok alebo čiastočná
náhrada dennej stravy a činnosti podporujúce úbytok
nadváhy.
Výrobok NEOBSAHUJE lepok, laktózu, sóju ani pridaný
cukor.
Obsahuje až tri druhy vlákniny.
Rôznorodosť PRÍCHUTÍ - aby Váš kokteil chutil každý deň
inak! Ku vanilkovo-krémovému kokteilu môžete prírodné
arómy: mäta, slaný karamel, jahoda, čučoriedka a káva. Do
kokteilu môžete tiež pridať čerstvú zeleninu alebo ovocie.

OBSAHUJE ZLOŽKU SLENDACOR®,
KTOREJ POSOBENIE JE POTVRDENÉ
KLINICKÝMI TESTAMI
JE TO PATENTOVANÁ RASTLINNÁ
RECEPTÚRA
S KLINICKY OVERENOU ÚČINNOSŤOU
V KOMBINÁCII S VHODNOU STRAVOU
A FYZICKOU AKTIVITOU PODPORUJE
PROCES CHUDNUTIA
POZITÍVNE OVPLYVŇUJE BMI
POMÁHA REDUKOVAŤ TUKOVÉ
TKANIVO V PÁSE A BOKOCH

DIETARY SUPPLEMENT

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

PROTEIN SHAKE
GET YOUR DREAM FIGURE

SHAPE CODE® Protein Shake je univerzálne riešenie pre
všetkých, ktorí snívajú o svalnatej, atletickej postave.
Výborne sa hodí pre závodných aj rekreačných športovcov
alebo pre tých, ktorí chcú zaistiť dostatočný prísun bielkovín
v každodennej strave. SHAPE CODE® Protein Shake to
rozhodne zvládne!
2 zložky s klinicky preukázanými účinkami:
Palatynoza™ a WATTS’UP®, ktoré pomáhajú zvyšovať
výkon a vytrvalosť pri fyzickej aktivite.
Prípravok obsahuje 3 druhy najkvalitnejších bielkovín bez
laktózy (WPC, WPI, WPH), ktorý zaručuje dlhšie postupné
uvolňovanie až 3 hodiny po tréningu.
Prípravok NEOBSAHUJE laktózu, preto je vhodný pre osoby
s intoleranciou laktózy.
100 % zložiek prírodného pôvodu.
Prípravok NEOBSAHUJE konzervačné látky, umelé farbivá,
umelé sladidlá, umelé arómy, umelé plnivá a JE BEZ GMO.
Vysoký obsah aminokyselín s rozvetveným reťazcom
BCAA, ktoré podporujú rast svalového tkaniva.
Vytvorený na podporu budovania svalovej hmoty alebo na
doplnenie bielkovín do vašej dennej stravy.
Je vhodný pre vegetariánov.
NEOBSAHUJE lepok a sóju.
Množstvo PRÍCHUTÍ – do vanilkovo-smotanového koktajlu
je možné pred konzumáciou prisypať prírodné príchute
mäta, slaný karamel, jahoda, čučoriedka a káva, alebo
môžete pridať čerstvú zeleninu a ovocie.
Možné pripraviť s vodou alebo rastlinným nápojom.

LÁTKY S KLINICKY PREUKÁZANÝMI
ÚČINKAMI NA ZVÝŠENIE VÝKONU
A VYTRVALOSTI PRI FYZICKEJ
AKTIVITE

PODPORUJE PROCES BUDOVANIA
NETUKOVEJ SVALOVEJ HMOTY
PODPORUJE REGENERÁCIU
PO TRÉNINGU
ZAISŤUJE UDRŽANIE OPTIMÁLNEJ
EFEKTIVITY VYKONÁVANÝCH CVIKOV
PODPORUJE KONTROLU
TELESNEJ HMOTNOSTI
PODPORUJE PROCES SPAĽOVANIA
TUKOV
PODPORUJE CHUDNUTIE A POMÁHA
ZAISTIŤ POCIT SÝTOSTI

BEAUTY CARE
Aloes Shower Gel - sprchový gél
Sprchový gél DuoLife Aloes Beauty Care - oživte svoju pokožku vďaka výnimočnému
sprchovému gélu, ktorého zmyselná vôňa prebudí Vaše zmysly! Formula OHA
vypracovaná expertmi 24/7 Nutri-Form™ čerpá z blahodarných vlastností aloe vera,
medu a oregana, očisťuje, osviežuje a hydratuje pokožku. Výsledky testov
potvrdzujú zmiernenia podráždenia a obmedzovanie transepidermálnej straty vody.

Sprchový gel DuoLife Aloes Beauty Care

200 ml

očisťuje
osviežuje
zabraňuje transepidermálnej strate vody
zmierňuje podráždenia
hydratuje

Aloes Daily Shampoo - vlasový šampón

85,4%
prírodného
produktu

Šampón s príjemnou vôňou obsahujúci jedinečnú kombináciu rastlinných extraktov,
prírodného octu a ovsených bielkovín. Mierne umývacie látky jemne a účinne čistia
vlasy a pokožku hlavy. Bielkoviny hydratujú a vyživujú, výťažky zo žihľavy, prasličky
roľnej, aloe, sibírskeho ženšenu a bambusu posilňujú a osviežujú. Jablčný ocot
dodáva lesk, uľahčuje rozčesávanie a vyhladzuje vlasy. Šampón je určený na denné
použitie pre všetky typy a druhy vlasov.

DuoLife Aloes Beauty Care Aloes

220 ml

osviežuje
poskytuje vhodnú starostlivosť
vyhladzuje
hydratuje

Aloes Liquid Hand Soap - tektuté
mydlo na ruky

94%
prírodného
produktu

Tekuté mydlo na ruky je jedinečný produkt s vlastnosťami pleťovej vody. Vyznačuje
sa očistným a osviežujúcim účinkom, ale aj intenzívnou starostlivosťou. Unikátna
zmes pre, pro a postbiotík posilňuje mikrobióm pokožky a jej imunitnú bariéru.
Tekuté mydlo na ruky DuoLife Beauty Care Aloes navyše obsahuje až 15%
prírodného slnečnicového oleja bohatého na esenciálne mastné kyseliny a vitamín E
nazývaný vitamín mladosti, vďaka čomu vyživuje pokožku a pomáha zvyšovať jej
pružnosť, eliminovať pocit drsnosti a redukovať popraskaniny.

DuoLife Beauty Care Aloes Liquid Hand Soap
pôsobí očisťujúco
osviežuje
poskytuje vhodnú starostlivosť
vyhladzuje
hydratuje
zlepšuje elasticitu pokožky

Neobsahuje žiadne nežiaduce látky v kozmetike ako
napr.
PEG,
dimetikón,
fenoxyetanol,
alebo
polyakrylátové deriváty.

200 ml

BEAUTY CARE
99,5%

Micellar Cleansing Water - micelárna voda

prírodného
produktu

Odličovanie je najdôležitejší rituál na konci dňa. Čistí pokožku a pripravuje ju na
príjem krému. Čistiacou vodou DuoLife Beauty Care Aloes Micellar Cleansing Water
môžete nielen vyčistiť svoju pokožku tváre, ale aj pokožku očí a krku. Tento produkt
s dokonalým zložením účinne osvieži a vráti mladej pokožke zdravý vzhľad. Vďaka
tomu bude vaša pokožka zamatovo hebká a získa späť svoju prirodzenú žiarivosť.
Jemné zloženie prípravku, ktorého pH je podobné slznej tekutine, účinne odstraňuje
nečistoty z povrchu očných viečok a mihalníc.

DuoLife Aloes Beauty Care Miccelar Cleansing Water

200 ml

zmierňuje podráždenie
má dezinfekčné vlastnosti
hydratuje pokožku
znižuje množstvo produkovaného mazu

Aloes Day Cream - denný krém

96%

Hydratačná sila aloe v kombinácii s pôsobením adaptogénov a kyseliny
hyalurónovej umožnila vytvoriť denný krém DuoLife Beauty Care Aloes Day Cream,
ktorý osviežuje pokožku a zaisťuje jej správnu úroveň hydratácie počas dňa. Krém
mierne zmatňuje pokožku, čo z neho robí vynikajúci podklad pod make-up
a predlžuje jeho trvanlivosť. Denná starostlivosť DuoLife Beauty Care Aloes Day
Cream poskytuje pokožke pocit pohodlia a pôsobí preventívne proti prvým vráskam
vo veľmi skorom štádiu.

DuoLife Aloes Beauty Care Aloes Daily Cream

prírodného
produktu

50 ml

má upokojujúci účinok
stimuluje regeneráciu buniek epidermy a zvyšuje ochrannú bariéru pokožky
má fantastické hydratačné vlastnosti
vďaka obsahu vitamínu E a gama - oryzanolu má silné vlastnosti
zabraňujúce starnutiu

Aloes Night Cream - nočný krém

95%

Hydratačná sila aloe v kombinácii s pôsobením adaptogénov a kyseliny
hyalurónovej umožnila vytvoriť nočný krém DuoLife Beauty Care Aloes Night Cream,
ktorý regeneruje a energizuje mladú pokožku a zaisťuje jej správnu úroveň
hydratácie počas spánku. Prelomové zloženie so silou regeneračných zložiek
pôsobí celú noc na neutralizáciu voľných radikálov a na potlačenie starnutia mladej
pokožky. Kmeňové bunky aloe obsiahnuté v kréme stimulujú regeneráciu buniek
epidermy. DuoLife Beauty Care Aloes Night Cream je prevencia nepriaznivých
zmien prebiehajúcich v mladej pokožke.

DuoLife Aloes Beauty Care Aloes Daily Cream

prírodného
produktu

50 ml

hydratuje a regeneruje
dodáva pokožke pocit hodvábnosti a hebkosti a väčšiu pružnosť
vyhladzuje, tonizuje a zlepšuje kvalitu pokožky
zabraňuje tvorbe vrások
Komplexný a holistický prístup k otázke starostlivosti o zdravie a organizmus sa stalo počiatkom nášho pátrania.
Jeho výsledkom je úplne nová kategória produktov, ktorá predstavuje ideálne doplnenie suplementácie produktmi
DuoLife. Vďaka použitiu zákonom chránenej formuly 24/7 Nutri-Form™, ktorá je vhodná pre každý druh pokožky
počas každého ročného obdobia, kozmetiky DuoLife Care využívajú najnovšie vedecké informácie na optimálne
vyživovanie pokožky, ktoré plynie priamo z prírody.

BEAUTY CARE
Aloes Face Toner - tonikum

99%
prírodného
produktu

Čistenie pleti je kľúčový krok každodennej starostlivosti, pretože odstraňuje všetky
nečistoty a pripravuje ju na aplikáciu krému. Dôležitou súčasťou je tonizovanie pleti,
ktoré ale bohužiaľ často zanedbávame. Jedná sa o rozmedzie medzi čistením
a ošetrením, pretože jeho cieľom je odstrániť zvyšky nečistôt, obnoviť správne pH,
osviežiť a zkľudniť podráždenú pleť a dodať jej dôležité živiny.

Čistiace tonikum Aloes Face Toner

200 ml

tonizuje
odstraňuje zvyšky nečistôt
obnovuje správne pH
vyživuje

Aloes Face Cleansing Gel - čistiaci gel na tvár

88,9%
prírodného
produktu

Gél na čistenie tváre ráno a večer. Vďaka svojmu optimálnemu zloženiu pleť účinne
osviežuje, podporuje boj proti voľným radikálom a obnovuje jej hydro-lipidovú
rovnováhu. Vďaka tomu bude vaša pleť opäť zamatovo hladká a získa späť svoj
prirodzený jas. Šetrná receptúra tohto produktu, ktorý neobsahuje dráždivé
a vysušujúce látky, účinne odstraňuje nečistoty z povrchu tváre.

Čistiaci gel na tvár Aloes Face Cleansing Gel

200 ml

čistí a odstraňuje zvyšky nečistôt
ukľudňuje pleť
posilňuje jej ochrannú bariéru
zanechává pleť sviežu a žiarivú

Aloes Intimate Wash Foam - intímna pena

97,8%
prírodného
produktu

DuoLife Beauty Care Aloes Intimate Wash Foam je jemná umývacia pena pre
starostlivosť o intímne partie. Podporuje prirodzený mikrobiom obzvlášť citlivých
intímnych partií a má probiotický aj prebiotický účinok. Pena ako jediná na trhu
obsahuje kmeňové bunky aloe, ktoré obnovujú rovnováhu pokožky a posilňujú jej
ochrannú bariéru proti škodlivým vonkajším faktorom. Umožňuje udržiavať prirodzené
pH a stará sa o správnu mikroflóru intímnych partií.

Intímna pena Aloes Intimate Wash Foam
zkľudňuje
hydratuje
podporuje prirodzený mikrobiom
znižuje sklon k podráždeniu a začervenaniu

Neobsahuje žiadne nežiaduce látky v kozmetike ako
napr.
PEG,
dimetikón,
fenoxyetanol,
alebo
polyakrylátové deriváty.

150 ml

BEAUTY CARE
Collagen Body Butter
Telové maslo DuoLife Collagen Beauty Care je výnimočné spojenie troch foriem
kyseliny hyalurónovej, ktorých účinky boli potvrdené vedeckými výskumami,
uzatvorených v revolučnej Formule HyalTri 24/7 Nutri-Form™ ;. Inovačná forma
zosieťovanej kyseliny hyalurónovej, so silnými vlastnosťami pohlcujúcimi vodu,
môže pôsobiť ako miestne „plnivo pokožky“, pričiňuje sa o zvýšenie jej pružnosti
a elasticity.

Telové maslo DuoLife Collagen Beauty Butter

200 ml

pôsobí ako miestne „plnivo pokožky“
zvyšuje pružnosť
zlepšuje elasticitu
vyhladzuje a regeneruje
zmierňuje podráždenia a hydratuje

Chlorofil Body Scrub
Cukrový telový peeling DuoLife Chlorofl Beauty Care - je starostlivo vytvorené
spojenie najlepších látok, ktoré stimulujú mikrocirkuláciu a zároveň očisťujú
pokožku a zlepšujú jej absorpčné vlastnosti. Použitie unikátnej Formuly
Ashedo 24/7 Nutri-Form™, ktorej základom sú olej z avokáda a bambucké
maslo, má vplyv na to, že peeling ideálne hydratuje, vyživuje a zlepšuje
elasticitu pokožky.

Telový peeling DuoLife Chlorofil Beauty Care

200 ml

zložky stimulujú krvný obeh
zložky zlepšujú absorpčné vlastnosti pokožky
očisťuje a odstraňuje odumreté bunky
obsahuje hydratačné a vyživujúce oleje
zlepšuje elasticitu pokožky

Vita C Hand Cream
Krém na ruky DuoLife Vita C Beauty Care - obohatený „vitamínmi krásy” (E, C ako
aj F) krém je ideálnou omladzujúcou terapiou pre pokožku Vašich dlaní. Vďaka
vitamínovej Formule ECF 24/7 Nutri-Form™, obohatenej bambuckým maslom,
pomáha vyhladzovať a obnovovať elasticitu pokožky, a taktiež zmierňuje jej
podráždenia a predovšetkým redukuje prvé známky starnutia. DuoLife Vita C
Beauty Care zaisťuje taktiež príslušnú hydratáciu pokožky.

Krém na ruky DuoLife Vita C Beauty Care
redukuje prvé známky starnutia pokožky
predchádza pigmentovým škvrnám
zmierňuje podráždenia a regeneruje
zlepšuje napätie pokožky
hydratuje a vyhladzuje

75 ml

BEAUTY CARE
95%

prírodného
produktu

Keratin Hair Complex Advanced
Formula Shampoo
Šampón DuoLife Keratin Hair Complex Advanced Formula je kozmetický prípravok
na suché, zničené, poškodené, nelesknúce sa a vypadávajúce vlasy s rozštiepenými
končekmi. Použitie unikátnej technológie Advanced Formula nielenže prináša
maximálny efekt, ale rovnako pomáha zdolať tie najväčšie ťažkosti, ktoré sú s vlasmi
nejako spojené. Organický extrakt z hrachových klíčkov, ktorý tento šampón
obsahuje, je najkvalitnejšie certifikovaná zložka, pre ktorú bolo preukázané jej
klinické pôsobenie. Výnimočným spojením tohto extraktu s ďalšími prítomnými
aktívnymi látkami, za podpory technológie Advanced Formula, vznikla nová dimenzia
starostlivosti o vlasy.

Keratin Hair Complex Advanced Formula Shampoo

200 ml

Prostriedok s veľmi vysokým obsahom prírodných zložiek
Bohaté zloženie, certifkované suroviny ECOCERT/COSMOS
Podporovaný výživovým doplnkom Keratin Hair Complex v tekutej forme
Prvý krok v dvojfázovom cykle starostlivosti o vlasy Keratin Hair Complex

95%

prírodného
produktu

Keratin Hair Complex Advanced
Formula Conditioner
Kondicionér DuoLife Keratin Hair Complex Advanced Formula Conditioner je
revitalizačný SOS pre Vaše vlasy. Výnimočné spojenie aktívnych zložiek ako je
kokosový olej, extrakt z listov guajavy a listov žihľavy, extrakt z bylín prasličky,
extrakt z malín, rozpustný keratín, panthenol a bambucké maslo umožnilo vytvoriť
novú dimenziu starostlivosti o vlasy, ktorá bude preverená vo forme revitalizačného
kondicionéru alebo regeneračnej masky.

Keratin Hair Complex Advanced Formula Conditioner

200 ml

Bohaté zloženie, certifkované suroviny ECOCERT/COSMOS
Dvojfunkčný – forma masky a kondicionéru
Podporovaný výživovým doplnkom Keratin Hair Complex v tekutej forme
Prvý krok v dvojfázovom cykle starostlivosti o vlasy Keratin Hair Complex

Herbal Body Care
78%
prírodného
produktu

DuoLife Anitbacterial Clean Hands Gel je antibakteriálny gél na starostlivosť
o pokožku rúk. Účinne chráni až 8 hodín. Má trojitý účinok: antibakteriálny,
antivírusový, antiseptický, vyplývajúce z obsahu 5 éterických olejov, s dodatočným
obsahom mentolu.

DuoLife Anitbacterial Clean Hands Gel
antibakteriálny
antivírusový
antiseptický
Umožňuje ochranu a starostlivosť bez vysušovania rúk.

50 ml

BEAUTY CARE
Collagen Face Serum

30 ml

Collagen tvárové sérum je ultraľahké sérum proti starnutiu. Hydrolyzovaný rybí
kolagén a hydrolyzovaný kolagén z morského ježka viditeľne vyhladzujú jemné
linky a vrásky. Extrakt zo zelených rias má spevňujúce a regeneračné vlastnosti
a stimuluje syntézu kolagénu a elastínu. Perlový extrakt spevňuje, regeneruje
a hydratuje pokožku.

Spôsob použitia:
3 - 5 kvapiek séra naneste na ruku, rozotrite rovnomerne po tvári. Použite ráno
a večer. Aplikujte denný, alebo nočný krém.

Collagen Day Cream

50 ml

Je denný krém, vysokoúčinný proti vráskam. Inovatívne technológie umožnili
získať 30 % koncentráciu kolagénu (vrátane 18,5 % hydrátu kolagénu). Krém
obsahuje 3 druhy kolagénu, využíva komplex 4 typov kyseliny hyalurónovej,
ktorá prenikne do rôznych vrstiev pokožky a poskytuje hĺbkovú a viacúrovňovú
hydratáciu.

Spôsob použitia:
Naneste tenkú vrstvu krému na očistenú pokožku tváre a jemne vmasírujte
končekmi prstov. Používajte ráno.

Collagen Night Cream

50 ml

Predstavujeme jedinečný nočný krém s regeneračným účinkom a účinkom proti
vráskam. Obsahuje 14% kolagénu. Rozpustný kolagén hĺbkovo hydratuje,
vypĺňa vrásky, spevňuje, vypína pokožku a viditeľne vylepšuje pružnosť
pokožky. Extrakt z morského feniklu pôsobí podobne ako retinol, ale bez
sprievodného podráždenia.

Spôsob použitia:
Pleť najskôr dôkladne vyčistite, aplikujte tonikum a sérum na tvár, krk a dekolt,
následne naneste tenkú vrstvu nočného krému a dobre rozotrite.

Collagen Face Mask

50 ml

Je regeneračná nočná maska na tvár hydratačnými, spevňujúcimi účinkami a účinkami proti
tvorbe vrások. Bohaté zloženie pozostáva z 12 aktívnych zložiek, ktoré majú hydratačné,
liftingové, upokojujúce, anti-age a vyživujúce účinky. Špeciálne vybrané zložky sú 100 %
prírodného pôvodu a zlepšujú ovál tváre a poskytujú okamžitý účinok proti vráskam.

Spôsob použitia:
Vyčistite pokožku tváre, aplikujte tonikum a sérum, naneste tenkú vrstvu nočnej masky na tvár,
krk a dekolt a vmasírujte končekmi prstov.Nechajte masku pôsobiť celú noc. Používajte masku
dvakrát týždenne, alebo podľa potreby.

FACE LIFT SERUM
SÉRUM 10ML / 0.34 FL.OZ.
je koktejlový produkt určený pre zrelú pleť, ktorý poskytuje okamžitý
liftingový efekt. Sérum z radu Anti-Aging obnovuje vitalitu pokožky
a svieži vzhľad. Znižuje mierne opuchy pod očami, vrásky a tmavé kruhy.
Vyhladzuje a rozjasňuje pleť. Receptúra bohatá na aktívne zložky proti
vráskam. Už po 30 sekundách je viditeľný liftingový efekt - zreteľné
napnutie pokožky a znížená viditeľnosť vrások. Produkt tiež zlepšuje
kontúru tváre. Liftingový efekt trvá až 8 hodín po aplikácii.

FACE LIFT CREAM
KRÉM 50ML / 1.69 FL.OZ.
Krém proti vráskam z radu Anti-Aging, určený pre zrelú pleť. Pôsobí proti
starnutiu pokožky, pomáha zlepšiť kontúry tváre. Jeho okamžitý
a dlhodobý liftingový účinok na pokožku tváre a okolo očí, rovnako ako
vyhladenie vrások okolo úst, zlepšuje pružnosť a pevnosť pokožky. Už po
približne 30 minútach po aplikácii je pokožka extrémne hladká a pružná,
plná mladistvej sviežosti, správne hydratovaná a rozjasnená.
LAZIZAL® ADVANCED FACE LIFT CREAM je založený na originálnom
koncepte Supreme LiftAge, ktorý pôsobí proti vráskam, má napínajúci
a liftingujúci účinok.

FACE LIFT CAPSULES
30 KAPSÚL 23,73 G
Výživový doplnok vo forme dvojfázových kapsúl obsahujúci prírodné
zložky rastlinného pôvodu a prírodné vitamíny. Pomáha udržiavať
optimálny stav zrelej pokožky.

biologickej dostupnosti, čo potvrdzuje viac ako 70
klinických štúdií zahŕňajúcich viac ako 4200 pacientov
astaxantín - zlepšuje očnú akomodáciu (zaostrovanie)
• eliminuje vyrovnanie pocitu očnej únavy (práca na
monitoroch, nedostatočné osvetlenie, UV žiarenie, očné
vady
krocíny a safranal – antioxidačné vlastnosti, chránia oči
pred účinkami UV žiarenia
vitamín C (acerola) - má pozitívny vplyv na syntézu
kolagénu, stavebnú zložku očného sklovca
zinok - podporuje procesy videnia, jeho nedostatok môže
viesť ku krátkozrakosti
mikrokapsulovaný lykopén - chráni oko pred voľnými
radikálmi, funguje preventívne pred makulárnou
degeneráciou (poškodenie žltej škvrny - najčastejšia
príčina slepoty)
schizadrín - zlepšuje ostrosť videnia v tme
polyfenoly - stimulujú očnú mikrocirkuláciu
• priaznivo ovplyvňujú ostrosť videnia po zotmení
• odporúča sa pre: vodičov, pri práci s PC, pri práci v
znečistenom prostredí škodlivom pre oči, pri rôznych
poruchách zraku (vysoký očný tlak, šedý zákal, zelený
zákal), pre seniorov

zrak - náš najdôležitejší zmysel – prijíma cca 90%
informácií
inovatívna dvojfázová kapsula s postupným
predĺženým uvoľňovaním – najvyššia vstrebateľnosť
prvá fáza - absorpcia aktívnych tekutých látok v žalúdku
druhá fáza - zložky v pevnej forme - uvoľňujú sa v
tenkom čreve a obehový systém a tkanivá očnej gule
luteín a zeaxantín - absorbujú a blokujú modré
svetlo, čím redukujú fotochemické poškodenia
spôsobené intenzívnym svetlom (slnko, blesk
fotoaparátu, nočné reﬂektory
• zvyšujú toleranciu očí na jasné svetlo
dvojfázová
• majú významný vplyv na rýchlosť, aj na účinnosť
formula

ProBactilardii
Prebiotikum, probiotikum

Symbiotic

a postbiotikum
v jednom produkte

Postbiotic
obsahuje prebiotikum
(vláknina z akácie)
a
patentovanú
probiotickú formulu
BACTILARDII 4 bakteriálne kmene
a 1 kvasinkový kmeň

14 normapomer luteínu sledovaných
lizovaných
a zeaxantínu
pacientov
aktívnych látok

ProBactilardii

DuoLife Clinical Formula

Zdravie z
vašich čriev

predĺžené
klinické
uvoľňovanie testovanie

obsahuje
postbiotikum na báze
kyseliny maslovej

podporuje:

správne funkcie tráviaceho traktu u zdravých osôb
správne funkcie tráviaceho traktu počas antibiotickej
liečby
funkcie tráviaceho traktu počas hnačiek, bakteriálnych,
vírusových a plesňových infekcií
funkcie tráviaceho traktu u ľudí žijúcich v nadmernom
strese
optimálne funkcie imunitného systému
správne funkcia črevnej mikroflóry
optimálny stav hrubého čreva
správne tráviace procesy
optimálnu biosyntézu vitamínov skupiny B a vitamínu K
v hrubom čreve
funkcie CNS (centrálneho nervového systému) - najmä
optimálnu náladu a emočnú rovnováhu
správny metabolizmus laktózy
antioxidačné procesy
správnu hladinu cholesterolu v krvi
odstránenie toxínov z tela
obnovenia bakteriálnej flóry po bakteriálnych, vírusových
a plesňových infekciách gastrointestinálneho traktu
Dávkovanie:
1 + 1 kapsula denne

patentované koncentrovaná životnosť stabilita
zloženie
formula
a prežitie
Bactilardii
baktérii

klinické rezistencia
štúdie počas prechodu
tráviacim traktom

DAY & NIGHT
BEAUTY CARE
Premium Tothpaste

BEAUTY CARE
Svieži dych na dobrý deň,
biely úsmev na dobrú noc
DuoLife Day
Kompozícia jedinečných zložiek je
zostavená tak, aby pocit sviežosti
sprevádzal počas celého dňa.
Poskytuje komplexnú starostlivosť o
zuby a ďasná.
DuoLife Night
Čas nočného odpočinku je ideálnym
predpokladom na remineralizáciu
skloviny a intenzívne bielenie,
bieliaca
schopnosť
pasty
je
podporená aktívnym bambusovým
uhlím.
Zloženie:
hydroxyapatit, vulkanické sklo, ryžová
múka, xylitol, sorbitol, mentol,
kokosová voda, extrakt z bobúľ goji,
extrakt z hamamelu virgínskeho,
bambusové uhlie, výťažok z amly,
echinacea, ovocie kaki

Kontaktná osoba

2 STEP Diamond Effect

24-hodinová ochrana prispôsobená
biologickým hodinám

Hydroxyapatit vápenatý

Biomimetická minerálna zložka
predstavuje prírodnú surovinu
pre sklovinu

Intenzívne bielenie

Unikátne spojenie bieliacich zložiek
so synergickým pôsobením

Bezpečnosť

Efektívnosť bez akéhokoľvek rizika
poškodenia skloviny vďaka
patentovaným zložkám

Ochrana

Kombinovaná ochrana zubov
a ďasien

Čistenie

24-hodinová ochrana prispôsobená
biologickým hodinám

