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Katalog Produktów



02

Spis treści
DuoLife
DuoLife Dzień 09
DuoLife Noc 11

Medical Formula
BorelissPro®  15
ProStik®  17
ProSelect®  19
ProSlimer®  21
ProDeacid®  23
ProRelaxin®  25
ProCholterol®  27
ProMigren®  29
ProSugar®  31
ProCardiol®  33

Formy Płynne
Vita C 35
Chlorofil 37
Aloes 39
Collagen 41
Keratin Hair Complex 43
Moja Krew 45
RegenOil Liquid Gold®  47
Natural Kids Formula SunVital®  49

Clinical Formula
ProOptical®  51

Beauty Care
Aloes Shower Gel 55
Chlorofil Body Scrub 56
Collagen Body Butter 57
Vita C Hand Cream 58
Keratin Hair Complex  
Advanced Formula Shampoo 59
Keratin Hair Complex  
Advanced Formula Conditioner 60
Próbki 61

Hi5!
beeCrunchy 65
beeSnap 67

Marka PIURIF
Formula A 71
Formula B 73
Formula C 75
Formula D 77

Dodatkowe
Piśmiennictwo 79
Dane Podstawowe 93



03 04

Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, którą wzięliśmy na 
siebie, tworząc produkty trafiające do tysięcy osób na całym 
świecie każdego dnia, dokładamy wszelkich starań, aby spełniały 
nawet najbardziej restrykcyjne normy oraz wymagania unijne.

Tym, co wyróżnia DuoLife jest fakt, że dla nas jakość zaczyna 
się już od ziarna, z którego wyrasta każdy ze składników 
naszych produktów. Ze szczególną uwagą selekcjonujemy 
i wybieramy tylko naturalne plantacje, znajdujące się 
w najczystszych rejonach świata oraz wyłącznie te produkty, 
które nie były poddawane żadnym modyfikacjom.

Właśnie taka uprawa jest dla nas gwarancją tego, że rośliny, 
z których pozyskiwane są ekstrakty do naszych produktów, 
odpowiadają potrzebom Twojego organizmu.
Doskonałe połączenie natury z najnowszymi odkryciami 
nauki zaowocowało stworzeniem w pełni naturalnych 
suplementów diety o niezwykłej skuteczności.

Wierzymy, że produkty DuoLife są najlepszym prezentem, 
jaki możemy podarować Tobie i Twoim najbliższym.

Produkty DuoLife
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Zasada 3
Szklane opakowanie

Produkty DuoLife
Zasady Produkcji

W naszych produktach 
wykluczamy nie tylko obróbkę 
wysokotermiczną, ale także 
wszystkie konserwanty.
Dzięki temu produkty 
DuoLife zachowują naturalne 
parametry biologiczne.

W naszych produktach używamy 
tylko naturalnych surowców 
z certyfikowanych upraw 
z całego świata. Kategorycznie 
wykluczamy przy tym wszystkie 
odmiany modyfikowane (GMO) 
oraz stosowanie pestycydów 
i herbicydów.

W naszych produktach 
używamy tylko opakowań 
ze szkła. Jest to materiał 
najbardziej czysty i ekologiczny, 
ponadto niewchodzący 
w żadne reakcje chemiczne 
z produktami mającymi z nim 
styczność. Płynne suplementy 
diety DuoLife zamykane są 
w ciemnobrązowym szkle, 
dobieranym w taki sposób, 
aby zapewniać jak najlepszą 
ochronę produktu.

Metoda utrwalania suplementów 
diety technologią IHHPTM  
oparta została na koncepcji 
„minimalnego przetwarzania”. 
Wykorzystany proces 
technologiczny funkcjonuje 
na zasadzie synergii działania 
wielu czynników utrwalających. 
Pozwala zachować najwyższą 
jakość produktu bez stosowania 
substancji konserwujących.

W produkcji używamy 
składników naturalnych 
z zachowaniem tła 
biologicznego, które pozwala na 
uzyskanie pełnej  biodostępności 
składników czynnych, wykazując 
najwyższą wchłanialność.

Zasada 1
Zero Konserwantów

Zasada 2
Zero GMO

Zasada 4
Metoda IHHPTM

Zasada 5
Kompletne składniki
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13 Pakietów
Produktowych DuoLife

By Twój organizm  
działał jak w zegarku.

o określonym wskazaniu
z zalecanym sposobem spożycia
z rekomendowaną  
godziną suplementacji
z zaleceniami dietetycznymi 
i rozpisaną na 7 dni dietą
z zestawem ćwiczeń



DuoLife Dzień to najlepsza 
propozycja dla wszystkich, 
którzy chcą aktywować 
psychomotorykę swojego 
organizmu oraz dostarczyć 
mu substancji potrzebnych do 
prawidłowego funkcjonowania 
każdego dnia.

Noni to bogate źródło serotoniny 
i melatoniny. Jest gwarantem 
utrzymania prawidłowego 
rytmu pracy organizmu, a także 
dobrego samopoczucia. Aktywne 
składniki zawarte w noni 
pobudzają wydzielanie soków 
trawiennych i wzmagają apetyt1.

Acai posiada komplet witamin, 
minerałów oraz polifenoli. Ma 
20-krotnie większą zdolność 
pochłaniania wolnych rodników 
niż wszystkie dotychczas znane 
źródła, dzięki czemu sprawdza 
się w walce ze starzeniem oraz 
wspomaga kondycję serca2.

Granat – owoce granatu 
mają korzystny wpływ na 
układ krążenia. Jako nieliczne 
zawierają związki typu 
estrogenowego, które powinny 

znaleźć się w diecie kobiet, gdyż 
łagodzą objawy menopauzy3.

Aloes wspomaga odporność, 
reguluje przemianę materii oraz 
poprawia trawienie, jest również 
niezastąpiony przy oczyszczaniu 
organizmu. Zawiera bogactwo 
czynnych biologicznie 
składników, takich jak: 
aminokwasy, enzymy, witaminy 
oraz związki mineralne4.

Żurawina wielkoowocowa 
jest źródłem flawonoidów, 
antyoksydantów oraz witamin 
i związków mineralnych. 
Owoce żurawiny pomagają 
utrzymać prawidłowe 
pH układu moczowego 
oraz przyczyniają się do 
prawidłowego funkcjonowania 
układu krążenia5-6.

Malina jest skarbnicą witamin, 
kwasu pantotenowego oraz 
makro- i mikroelementów. 
Jej owoce cechują się 
wysoką zawartością 
błonnika oraz składników 
niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu7.

Czarny bez – owoce 
Czarnego bzu są bogate 
w antocyjany, które stymulują 
układ immunologiczny 
i stanowią skuteczny środek 
usuwający szkodliwe produkty 
przemiany materii8.

Rokitnik – owoce rokitnika 
to bogate źródło β-karotenu 
i flawonoidów oraz 
nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, minerałów 
i witamin. Zawarte w nich 
substancje aktywne wzmacniają 
ścianki naczyń krwionośnych9.

Winogrono jest 
doskonałym źródłem 
substancji regenerujących 
i oczyszczających organizm. 
Zawiera wiele mikro- 
i makroelementów oraz 
cenne związki mineralne, 
a także glukozę i fruktozę, 
które stanowią źródło szybko 
przyswajalnej energii10.

Żeń-szeń zawiera ponad 
200 biologicznie czynnych 
substancji. Wyraźnie usprawnia 
układ immunologiczny, 

poprawia pamięć, zwiększa 
odporność na stres i zdolności 
regeneracyjne organizmu11.

Dzika róża wzmacnia organizm 
i pozytywnie wpływa na jego 
witalność. To źródło witamin, 
kwasów organicznych, soli 
mineralnych i przeciwutleniaczy. 
Sok z Dzikiej róży ma 
właściwości oczyszczające, 
podnosi odporność organizmu 
i neutralizuje treści w przewodzie 
pokarmowym12-13.

Głóg to doskonały środek 
wzmacniający serce oraz 
regulujący kłopoty ze snem. 
Zawiera bioflawonoidy, które 
wzmacniają układ krwionośny. 
Jest bogaty w kwasy organiczne, 
witaminy i sole mineralne14.

Lucerna siewna jest źródłem 
białka, dzięki czemu wzmacnia 
organizm, działa regenerująco 
na błonę śluzową, a także 
w naturalny sposób oczyszcza 
organizm i chroni przed 
wczesnym starzeniem15.

Piśmiennictwo str. 79

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/na-dzien

Twoje codzienne źródło zdrowia  
i witalności na cały dzień.

DuoLife Dzień

Zalecane przyjmowanie
25 ml dziennie – rano

Objętość
750 ml

Forma
Płynna

350.00 zł

Sugerowana 
Cena detaliczna
za zestaw
Dzień + Noc

09 10
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Gwarancja spokojnego snu  
i pełnej regeneracji organizmu.

Zalecane przyjmowanie
25 ml dziennie - wieczór

Objętość
750 ml

Forma
Płynna

350.00 zł

Sugerowana 
Cena detaliczna
za zestaw
Dzień + Noc

12

DuoLife Noc to propozycja 
dla tych, którzy pragną, 
aby po spokojnej nocy 
i pełnej regeneracji sił, 
cieszyć się życiem, 
dostarczając organizmowi 
potrzebnych substancji.

Goji pomaga utrzymać 
prawidłowe stężenie cukru we 
krwi oraz reguluje przemianę 
materii. Usprawnia trawienie. 
Zawiera tryptofan – naturalny 
środek stymulujący wytwarzanie 
serotoniny i melatoniny1.

Morwa biała stabilizuje poziom 
cukru we krwi i ogranicza 
możliwości przyswajania 
go przez organizm. Pomaga 
również utrzymać prawidłowy 
poziom cholesterolu i zmniejsza 
nadmierny apetyt2.

Ostropest zawiera cenne 
flawonolignany, witaminy oraz 
sole cynku, krzemu, żelaza 
i potasu. Chroni wątrobę 
i łagodzi stany zapalne, 
powstające na tle cukrzycowym. 
Zapobiega kamicy żółciowej 
i wspiera pracę żołądka3.

Karczoch jest często stosowany 
przy problemach z trawieniem 
i dolegliwościach wątroby. 
Wspomaga również utrzymanie 
prawidłowego poziomu 
trójglicerydów we krwi4-5.

Śliwka jest bogata w witaminy 
C i E oraz składniki mineralne 
i przeciwutleniacze zwalczające 
wolne rodniki. W śliwkach 
znajdziemy również witaminę 
P, ß-karoten, potas, żelazo, 
magnez, wapń i fosfor6.

Acerola – jeden owoc aceroli 
zawiera tyle naturalnej witaminy 
C co kilogram cytryn. Acerolę 
uznaje się za silny antyoksydant, 
który nawilża, uelastycznia 
oraz przeciwdziała 
starzeniu się skóry7.

Winogrono to skarbnica 
substancji regenerujących 
i oczyszczających organizm. 
Zawiera wiele mikro- 
i makroelementów oraz 
cenne związki mineralne, 
a także glukozę i fruktozę, 
które stanowią źródło szybko 
przyswajalnej energii8.

Lucerna siewna jest doskonałym 
źródłem białka, dzięki czemu 
wzmacnia i oczyszcza 
organizm, działa regenerująco 
na błonę śluzową i chroni przed 
wczesnym starzeniem9.

Burak zawiera wiele cennych 
pierwiastków, witamin oraz 
betaninę, które przyczyniają 
się do prawidłowego 
funkcjonowania wątroby 
i żołądka. Wspomaga 
oczyszczanie organizmu 
i poprawia funkcjonowanie 
przewodu pokarmowego10.

Pokrzywa – liście pokrzywy 
bogate są w witaminy, kwas 
pantotenowy, magnez, 
cynk, potas, wapń, żelazo, 
fosfor oraz krzem. Wykazują 
działanie moczopędne oraz 
oczyszczające. Pobudzają układ 
odpornościowy oraz poprawiają 
kondycję skóry i włosów11.

Vilcacora w znacznym stopniu 
zwiększa odporność organizmu. 
Owoce vilcacory aktywizują 
układ immunologiczny 
i wykazują działanie hamujące 

rozwój chorób nowotworowych. 
Pobudzają aktywność 
oddechową oraz wpływają 
regulująco na równowagę 
układu wegetatywnego12-13.

Aronia jest bogata 
w bioflawonoidy i rutynę, które 
zapewniają dobrą kondycję 
naczyń krwionośnych. Zawiera 
antocyjany odpowiedzialne za 
zwalczanie wolnych rodników 
i jest doskonałym źródłem 
witamin oraz biopierwiastków14.

Melisa zawiera cenne olejki 
eteryczne, polifenole, flawonoidy, 
kwasy organiczne, witaminy 
B i C oraz sole mineralne. 
Działa uspokajająco, pomaga 
w bólach głowy oraz stanach 
przewlekłego zmęczenia. 
Co więcej, inhalacje melisą 
łagodzą ataki alergii i kaszlu15.

Piśmiennictwo str. 79

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/na-noc

DuoLife Noc



Ulepszona jakość produktów

Dostępność poszczególnych produktów z linii Medical Formula NEW sprawdź na stronie DuoLife.eu

Kapsułki HPMC  
dla wegan i wegetarian

Kapsułki zielone 
za sprawą  
100% chlorofiliny

Etykiety wielojęzyczne  
(12 języków)

Kapsułki o opóźnionym 
czasie uwalniania  
z badaniami klinicznymi 

Zwiększone stężenie 
substancji aktywnych 
osiągane w organizmie

Zwiększona 
biodostępność 
(przyswajalność) 
substancji aktywnych

Opakowania 
z personalizacją 
linii Medical Formula

Opakowania  
wolne od BPA

Dodatkowa zawartość  
inuliny (prebiotyku)

1413
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Suplement diety BorelissPro® 
to doskonałe źródło 
związków fenolowych, kwasu 
chlorogenowego, irydoidów oraz 
alkaloidów. Właściwe proporcje 
składników oraz innowacyjna 
formuła antyoksydantów, która 
wzmacnia działanie preparatu, 
sprawiają, że produkt ten, 
będąc w pełni naturalnym 
suplementem, działa ze 
wzmożoną skutecznością.

Wszystkie składniki zawarte 
w suplemencie diety 
BorelissPro® stymulują 
immunologię organizmu 
oraz łagodzą skutki 
ukąszeń kleszczy.

Ekstrakt z ziela czystka jest 
doskonałym źródłem polifenoli. 
Wykazuje właściwości 
antyoksydacyjne oraz 
skutecznie wspomaga układ 
odpornościowy. Podnosi 
jakość życia, opóźnia procesy 
starzenia się organizmu 
i pomaga utrzymać skórę 
w dobrym stanie. Ziele czystka 
wykazuje pozytywny wpływ 
na florę bakteryjną1-2.

BorelissPro® (zastrzeżona 
formuła antyoksydantów 
pozyskanych z mieszanki 
suchego ekstraktu z owoców 
i warzyw w zmiennych 
proporcjach) dostarcza 
organizmowi wielu cennych 
składników o dużej zawartości 
przeciwutleniaczy, które 
wspomagają funkcjonowanie 
układu immunologicznego oraz 
pomagają oczyszczać organizm.

Ekstrakt z korzenia Szczeci 
pospolitej wykazuje właściwości 
immunostymulacyjne oraz 
pomaga oczyścić organizm. 
Zawiera cenne irydoidy, które 
umożliwiają zachowanie 
stawów i kości w dobrej 
kondycji. Ekstrakt ze Szczeci 
pospolitej wzmacnia i mobilizuje 
układ odpornościowy3.

Ekstrakt z czosnku zawiera 
flawonoidy i charakteryzuje 
się znacznym stężeniem 
organicznej siarki skumulowanej 
w allinie i skordyninie. 
Czosnek ma korzystny 
wpływ na funkcjonowanie 
serca i przyczynia się do 

utrzymania prawidłowego 
poziomu cholesterolu. 
Najbardziej znany jest jednak 
z korzystnego oddziaływania 
na układ immunologiczny4.

Ekstrakt z oregano 
wykazuje silne właściwości 
immunostymulacyjne. 
Jest również bogatym źródłem 
flawonoidów, umożliwiających 
ochronę komórek przed 
wolnymi rodnikami5.

Ekstrakt z Rdestu japońskiego 
silnie stymuluje układ 
immunologiczny, wspomaga 
detoksykację organizmu 
i minimalizuje skutki kontaktów 
z kleszczami6.

Piśmiennictwo str. 80

Produkt BorelissPro® nie zawiera 
konserwantów oraz produktów 
genetycznie modyfikowanych.

Zalecane przyjmowanie
1-2 kapsułki dziennie

Ilość w opakowaniu
60 kapsułek

Forma
Kapsułki

Stymuluje układ immunologiczny  
i łagodzi skutki ukąszeń kleszczy.

BorelissPro® Opinie naukowe 
o BorelissPro®

„Dzięki zastosowaniu 
innowacyjnej formuły doboru 
tylko naturalnych składników, 
gwarantujących wzajemną 
synergenizację, suplement 
diety BorelissPro® uzyskał 
unikatową skuteczność 
działania w profilaktyce boreliozy 
i minimalizowaniu skutków 
dolegliwości odkleszczowych.”

dr h. c. Piotr Kardasz
Przewodniczący Rady 
Naukowej DuoLife

„Coraz częściej spotykam się 
w swojej pracy z przypadkami 
zachorowań na boreliozę, 
która jest niezwykle trudna do 
zdiagnozowania, a niewłaściwie 
leczona sieje ogromne 
spustoszenie w organizmie 
człowieka. Niezastąpiona 
okazuje się tutaj medycyna 
naturalna. Jej mądrość została 
wykorzystana w suplemencie 
BorelissPro®, który zalecam 
swoim pacjentom.”

prof. dr n. farm. i med. 
Wiktor Stelmach
Członek Rady Naukowej

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/BorelissPro

99.80 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna
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Suplement diety ProStik®, 
dzięki swej wyjątkowej formule 
pomaga utrzymać we właściwej 
kondycji mięśnie i stawy. 
Zapewnia ich elastyczność 
oraz sprawność ruchową.

Kolagen ze skór ryb morskich 
jest jednym z podstawowych 
białek tkanki łącznej skóry 
oraz składnikiem kości, 
ścięgien i chrząstek. Pomaga 
uzupełnić dietę w łatwo 
przyswajalne białko kolagenowe, 
a także utrzymać w dobrym 
stanie tkankę kostną oraz 
chrzęstno-stawową. Zawarty 
w preparacie kolagen jest 
hydrolizatem kolagenu ze 
skóry ryb morskich1-2.

ProStik® (zastrzeżona formuła 
z owoców Garcinia mangostana) 
uzupełnia dietę w naturalne 
składniki wspomagające 
utrzymanie prawidłowej 
struktury chrząstki stawowej, 
więzadeł i ścięgien. Polecany 
jest osobom aktywnym 
fizycznie, sportowcom, 
osobom narażonym na 
znaczne obciążenie stawów, 

tym z nadwagą oraz kobietom 
w okresie menopauzy.

Ekstrakt z Mumio shilajit 
pomaga w utrzymaniu 
zdrowego układu kostnego 
i podnosi wytrzymałość 
fizyczną organizmu. Mumio 
przyczynia się do zapewnienia 
odpowiedniej mineralizacji kości 
i zębów. Ekstrakt ten stymuluje 
wytwarzanie mazi stawowej 
potrzebnej dla prawidłowego 
funkcjonowania stawów3.

Ekstrakt z kory wierzby pobudza 
układ immunologiczny i pomaga 
utrzymać w dobrej kondycji 
stawy i kości. Ekstrakt ten, 
dzięki obecności glikozydów 
fenolowych, optymalizuje pracę 
całego organizmu4.

Ekstrakt z korzenia hakorośli 
wzmacnia układ odpornościowy, 
ułatwia ruchomość stawów 
i pomaga zachować je 
w dobrej kondycji5-6.

Ekstrakt z ziela Wąkroty 
azjatyckiej pomaga utrzymać 
zdrowe kości, a także umożliwia 

prawidłowe funkcjonowanie 
stawów i mięśni. Wykazuje 
również pozytywny wpływ na 
układ sercowo-naczyniowy 
i stymuluje syntezę kolagenu7.

Ekstrakt z korzenia arcydzięgla 
ma działanie oczyszczające. 
Zwiększa wydzielanie soków 
trawiennych, śliny, a także 
moczu i potu. Arcydzięgiel 
wzmacnia naczynia 
krwionośne, nerwy oraz 
wspomaga pracę serca8.

Piśmiennictwo str. 80

Produkt ProStik® nie zawiera 
konserwantów oraz produktów 
genetycznie modyfikowanych.

Zalecane przyjmowanie
1-2 kapsułki dziennie

Ilość w opakowaniu
60 kapsułek

Forma
Kapsułki

Utrzymuje w optymalnej kondycji stawy  
i kości oraz wspomaga układ ruchu.

ProStik® Opinie naukowe 
o ProStik®

„Dzięki swej wyjątkowej formule 
ProStik® pomaga utrzymać 
zdrowe mięśnie i stawy oraz 
zapewnia ich elastyczność 
i sprawność ruchową, a także 
łagodzi wszelkie dolegliwości 
niedomagających stawów. 
Ponadto ProStik® regeneruje 
chrząstkę stawową, która 
z wiekiem ulega zniszczeniu, 
tracąc genetycznie sterowaną 
zdolność do samoodtwarzania.”

dr h. c. Piotr Kardasz
Przewodniczący Rady 
Naukowej DuoLife

„Utrzymanie stawów i kości 
w optymalnej kondycji to 
problem dotyczący coraz 
szerszego grona ludzi, bez 
względu na ich wiek. Suplement 
diety ProStik® to innowacyjny 
produkt o wyjątkowym składzie, 
pozwalający skutecznie 
o nie zadbać. Zalecam go 
swoim pacjentom.”

prof. dr n. farm. i med. 
Wiktor Stelmach
Członek Rady Naukowej

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/ProStik

99.80 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna
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Suplement diety ProSelect® 
charakteryzuje się wysoką 
zawartością polifenoli, 
alkaloidów oksoindolowych, 
tanin i steroli oraz acetogenin. 
ProSelect® zmniejsza 
zawartość wolnych rodników 
we krwi zwiększając jej 
zdolności antyoksydacyjne. 
Wiąże toksyny i pomaga 
zachować zdrową wątrobę.

Suplement diety ProSelect® 
zawiera opatentowaną 
formułę ProSelect®, 
czyli wyselekcjonowane 
bogactwo naturalnych 
składników o wysokiej 
koncentracji antyoksydantów, 
które pobudzają układ 
odpornościowy, jednocześnie 
wspierając układ nerwowy.

Ekstrakt z vilcacory silnie 
wspiera działania układu 
odpornościowego organizmu 
oraz pomaga przywrócić siły 
witalne. Ponadto reguluje 
przemianę materii i dostarcza 
codziennej dawki energii1-2.

Ekstrakt z owoców gravioli 
usprawnia układ 
immunologiczny i dostarcza 
energii do optymalizacji 
codziennych funkcji organizmu. 
Poprawia samopoczucie 
i dodaje energii3.

ProSelect® (zastrzeżona formuła 
antyoksydantów pozyskanych 
z mieszanki suchego ekstraktu 
owoców i warzyw w zmiennych 
proporcjach) dzięki doskonale 
dobranym, naturalnym 
składnikom stanowi bogate 
źródło antyoksydantów oraz 
substancji odżywczych, 
wspomagających układ 
odpornościowy. Preparat 
ProSelect® pomaga usuwać 
z organizmu wolne rodniki, 
toksyny, oczyszczać krew oraz 
przywracać siły witalne.

Ekstrakt z reishi pomaga 
zwalczać stany zmęczenia 
fizycznego i psychicznego, 
wpływając na poprawę 
samopoczucia oraz łagodząc 
skutki stresu. Ekstrakt 
z reishi wspiera układ 
odpornościowy i przyczynia 

się do utrzymania równowagi 
hormonalnej organizmu4-5.

Ekstrakt z grzybów shiitake 
silnie pobudza układ 
immunologiczny oraz odmładza 
organizm, pozwalając 
nam dłużej zachować 
młody wygląd oraz lepsze 
samopoczucie. Jest wyjątkowo 
sprawnym antyutleniaczem, 
który neutralizuje wolne 
rodniki i spowalnia proces 
starzenia się skóry6.

Ekstrakt z pestek moreli 
standaryzowany na zawartość 
witaminy B17, czyli amigdaliny, 
skutecznie wspiera układ 
odpornościowy i pomaga 
budować naturalną barierę 
ochronną organizmu.

Piśmiennictwo str. 81

Produkt ProSelect® nie zawiera 
konserwantów oraz produktów 
genetycznie modyfikowanych.

Zalecane przyjmowanie
1-2 kapsułki dziennie

Ilość w opakowaniu
60 kapsułek

Forma
Kapsułki

Wspomaga układ odpornościowy  
i wykazuje działanie antyoksydacyjne.

ProSelect® Opinie naukowe 
o ProSelect®

„Opatentowana formuła 
ProSelect® charakteryzuje się 
starannym doborem składników 
zapewniających wyjątkową 
skuteczność działania. Bogactwo 
biologicznie czynnych i w pełni 
adaptogennych substancji 
zawartych w ProSelect® 
wspiera układ immunologiczny 
i odtwarza mechanizmy 
samonaprawcze organizmu 
na poziomie komórkowym 
– włącznie z tworzeniem 
bariery antymutagennej.”

dr h. c. Piotr Kardasz
Przewodniczący Rady 
Naukowej DuoLife

„Obecnie coraz więcej osób 
zagrożonych jest chorobami 
cywilizacyjnymi. Z danych 
WHO wynika, że w najbliższych 
latach ten problem nadal będzie 
się pogłębiał. Z rozwiązaniem 
przychodzi natura, której 
mądrość została wykorzystana 
w suplemencie diety ProSelect®. 
Zalecam go swoim pacjentom.”

prof. dr n. farm. i med. 
Wiktor Stelmach
Członek Rady Naukowej

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/ProSelect

99.80 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna
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Suplement diety ProSlimer®, 
dzięki swej innowacyjnej 
formule oraz bogatemu 
składowi, pozwala na skuteczną 
walkę z nadwagą. Pobudza 
procesy metaboliczne, sprzyja 
redukcji tkanki tłuszczowej 
oraz regulacji gospodarki 
wodnej organizmu. Ponadto 
pomaga utrzymać odpowiedni 
poziom cholesterolu oraz 
usprawnia procesy trawienne.

ProSlimer® wspomaga redukcję 
wagi, a następnie utrzymanie 
jej na prawidłowym poziomie. 
Doposaża organizm w witaminy 
i minerały konieczne do jego 
prawidłowego funkcjonowania.

Ekstrakt z Garcinia cambogia 
– zawarty w nim kwas  
hydroksycytrynowy 
powstrzymuje lipogenezę, 
sprawiając, że wątroba jest 
w stanie zmagazynować 
więcej energii. Posiłki stają 
się bardziej sycące, ponieważ 
odczuwamy mniejsze łaknienie. 
Ekstrakt ten pobudza procesy 
termogenezy, co przyspiesza 
spalanie tkanki tłuszczowej 

oraz poprawia metabolizm 
glukozy i podnosi wydolność 
organizmu podczas ćwiczeń1.

Ekstrakt z owoców acai – 
jagody acai, dzięki wysokiej 
zawartości błonnika, 
przyspieszają przemianę materii. 
Usprawniają proces trawienia 
i regulują poziom cholesterolu. 
Zapewniają długotrwałe 
uczucie sytości, pomagając 
kontrolować i stopniowo 
ograniczać ilość spożywanych 
kalorii. Bogactwo witamin 
zawartych w owocach acai 
zmniejsza ochotę na słodycze 
i – co najważniejsze – chroni 
organizm przed wyjałowieniem 
podczas procesu odchudzania2.

Ekstrakt z owoców goji 
utrzymuje prawidłowe stężenie 
cukru we krwi oraz reguluje 
przemianę materii. Jest 
bogaty w błonnik pokarmowy, 
który w odpowiedni sposób 
poprawia funkcjonowanie 
układu trawiennego. Zawiera 
β-sitosterol zapobiegający 
absorpcji cholesterolu oraz 
nienasycone kwasy tłuszczowe, 

m.in. pomocny w odchudzaniu 
kwas linolowy i kwas 
Omega-33-4.

Ekstrakt z młodego jęczmienia 
zawiera żywe enzymy 
trawienne, które poprawiają 
pracę układu pokarmowego, 
usprawniają przemianę materii 
oraz oczyszczają organizm 
z toksyn. Normalizuje poziom 
cukru we krwi, zmniejszając 
ryzyko cukrzycy i pozwalając na 
utrzymanie prawidłowej wagi.

Ekstrakt z zielonej kawy 
redukuje łaknienie, a dzięki 
zawartości kofeiny i kwasu 
chlorogenowego przyspiesza 
spalanie tłuszczu. Dodaje 
energii, reguluje przemianę 
materii, wspomaga redukcję 
cellulitu, a także ułatwia 
utrzymanie odpowiedniego 
poziomu cholesterolu. Zielona 
kawa obniża ilość cukru 
wchłanianego w przewodzie 
pokarmowym5-6.

Kwas chlorogenowy – 
organiczny związek chemiczny 
z grupy polifenoli, spowalniający 

wydzielanie glukozy do układu 
krwionośnego. Skutecznie 
zapobiega nadmiernemu 
przyrostowi masy ciała 
i magazynowaniu tłuszczu 
poprzez zwiększanie jego 
metabolizmu w wątrobie.

BioSlimer® (zastrzeżona 
formuła pozyskana z owoców 
cytrusowych i guarany 
(Paullinia cupana)) uzupełnia 
dietę w naturalne składniki 
wspomagające utrzymanie 
odpowiedniej wagi. Polecany jest 
osobom walczącym z nadwagą 
i cellulitem. Rekomendowany 
w celu doposażenia organizmu 
w niezbędne witaminy i minerały.

Ekstrakt z Wąkroty azjatyckiej 
pobudza krążenie i wzmacnia 
naczynia krwionośne skóry, 
skutecznie chroniąc przed 
cellulitem. Dzięki swemu 
działaniu ściągającemu 
zmniejsza obrzęki i pozwala 
pozbyć się nadmiaru wody oraz 
toksyn z organizmu7-8.

Piśmiennictwo str. 81
Produkt ProSlimer® nie zawiera 
konserwantów oraz produktów 
genetycznie modyfikowanych.

Zalecane przyjmowanie
1-2 kapsułki dziennie

Ilość w opakowaniu
60 kapsułek

Forma
Kapsułki

Wspomaga redukcję wagi oraz  
utrzymanie jej na prawidłowym poziomie.

ProSlimer® Opinia naukowa 
o ProSlimer®

„ProSlimer®, dzięki idealnym 
proporcjom składników, 
zsynergizowaniu kompleksu 
i wzmocnieniu go unikatową 
formułą BioSlimer®, będąc w pełni 
naturalnym suplementem, 
wyjątkowo skutecznie wspomaga 
regulację poziomu cukru 
w organizmie i ogranicza jego 
przekształcanie w tłuszcz, 
jednocześnie przyspieszając 
metabolizm organizmu.”

dr h. c. Piotr Kardasz
Przewodniczący Rady 
Naukowej DuoLife

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/ProSlimer

99.80 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna
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Suplement diety ProDeacid® to 
bogate źródło witamin, mikro- 
i makroelementów, a także 
pierwiastków niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Ułatwia zarazem 
jego oczyszczanie i regenerację. 
Chroni przed patologicznymi 
zmianami, będącymi 
wynikiem zbyt wysokiego 
poziomu toksyn w naszym 
ciele. Regulując pH pozwala 
na zachowanie organizmu 
w optymalnej kondycji.

Ekstrakt z czerwonego 
buraka ma silne właściwości 
alkalizujące, dlatego 
polecany jest wszystkim 
osobom zmagającym się 
z zakwaszeniem organizmu. 
Charakteryzuje się bogactwem 
łatwo przyswajalnych witamin 
i minerałów, które umożliwiają 
przywrócenie równowagi 
kwasowo-zasadowej oraz 
eliminację toksyn oraz metali 
ciężkich z organizmu1-2.

Ekstrakt z bakłażana 
skutecznie oczyszcza organizm 
z zalegających w nim toksyn 

oraz przywraca odpowiedni 
poziom pH. Bakłażan jest 
dobrym źródłem błonnika, 
potasu, wapnia i magnezu. 
Dodatkowo wspomaga 
trawienie. Ekstrakt z bakłażana 
naturalnie poprawia przemianę 
materii, zapobiega chorobom 
układu krążenia oraz obniża 
poziom cholesterolu3.

Ekstrakt z owoców mango jest 
bogatym źródłem witaminy 
C i witamin z grupy B, które 
wzmacniają system nerwowy 
i odpornościowy. Obecne 
w mango enzymy wspomagają 
trawienie białek. Owoc ten 
bogaty jest w mangiferynę – 
biologicznie aktywną substancję, 
która skutecznie zwalcza 
drobnoustroje i wirusy4.

Ekstrakt z owoców kiwi 
zawiera duże ilości witaminy 
C i E, witamin z grupy B 
oraz potasu, cynku, fosforu 
i magnezu. Glikozydy nasercowe 
zawarte w kiwi zwiększają 
wydajność serca, usprawniają 
krążenie i likwidują zastój 
krwi. Ekstrakt ten chroni 

przed działaniem wolnych 
rodników oraz wspomaga 
regenerację uszkodzonych 
komórek. Zawarta w kiwi 
pektyna korzystnie wpływa na 
skład flory bakteryjnej układu 
pokarmowego oraz oczyszcza 
organizm z toksyn5-6.

ProDeacid® (zastrzeżona formuła 
antyoksydantów pozyskanych 
z mieszanki suchego ekstraktu 
owoców i warzyw w zmiennych 
proporcjach) reguluje poziom pH 
naszego organizmu. Pomaga 
w jego skutecznym oczyszczaniu 
z zalegających w nim toksyn oraz 
metali ciężkich.

Ekstrakt z grapefruita jest 
bogatym źródłem witaminy 
C i β-karotenu, dzięki czemu 
wzmacnia odporność 
organizmu. Ma nieoceniony 
wpływ na serce, obniża 
poziom cholesterolu i reguluje 
ciśnienie. Grapefruity są 
ważnym składnikiem diet 
odchudzających. Uznaje się, że 
ekstrakt z pestek grapefruita 
działa niszcząco na około 800 
bakterii i 100 grzybów, przez co 

przypisuje się mu właściwości 
oczyszczające cały organizm7-8.

Ekstrakt z winogrona zawiera 
wiele witamin m.in.: B, C, D, 
E i PP oraz mikroelementów: 
boru, wapnia, żelaza, magnezu, 
potasu i miedzi, dzięki czemu 
dotlenia i odtruwa organizm, 
zwiększając przy tym jego 
odporność. Winogrona dzięki 
wysokiej zawartości polifenoli 
skutecznie wspomagają również 
oczyszczanie organizmu9.

Ekstrakt z kiełków prosa 
jest źródłem wielu witamin 
i składników mineralnych. 
Reguluje pracę układów: 
nerwowego, hormonalnego 
i krążenia. Jest skarbnicą 
witamin z grupy B, C, D, E, 
A oraz K. Ponadto zawiera 
duże ilości magnezu, wapnia, 
fosforu, żelaza, cynku, jodu, 
potasu, miedzi, litu, selenu 
i manganu oraz beta-karotenu, 
kwasów tłuszczowych 
Omega-6 i błonnika10-11.

Piśmiennictwo str. 82
Produkt ProDeacid® nie zawiera 
konserwantów oraz produktów 
genetycznie modyfikowanych.

Zalecane przyjmowanie
1-2 kapsułki dziennie

Ilość w opakowaniu
60 kapsułek

Forma
Kapsułki

99.80 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna

Przywraca równowagę kwasowo-zasadową  
i eliminuje toksyny i metale ciężkie z organizmu.

ProDeacid® Opinia naukowa 
o ProDeacid®

„Coraz więcej osób uskarża 
się na problemy wynikające 
z nadmiernego zakwaszenia 
organizmu. Zatrważający jest 
fakt, że najczęściej są to ludzie 
młodzi. Moim pacjentom 
polecam suplement diety 
ProDeacid®, jako skuteczny 
sposób na oczyszczenie 
organizmu z zalegających w 
nim toksyn, pomagający w 
przywróceniu optymalnego 
poziomu pH.”

prof. dr n. farm. i med. 
Wiktor Stelmach
Członek Rady Naukowej DuoLife

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/ProDeacid
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Suplement diety ProRelaxin®, 
dzięki doskonale 
zbilansowanemu składowi, 
skutecznie pomaga ukoić 
nerwy, ułatwia zasypianie 
oraz przywraca równowagę 
emocjonalną. Wpływając 
na zwiększenie produkcji 
serotoniny i dopaminy, 
poprawia nastrój oraz 
niweluje złe samopoczucie.

ProRelaxin® (zastrzeżona 
formuła pozyskana z owoców 
Pomarańczy chińskiej 
(Citrus sinensis) stymuluje 
prawidłową pracę centralnego 
układu nerwowego oraz 
wyraźnie zwiększa odporność 
organizmu na stres.

ProRelaxin® polecany jest 
w stanach ogólnego zmęczenia 
i wyczerpania nerwowego. 
Dostarcza organizmowi wielu 
cennych składników kojących 
w stanach napięcia nerwowego. 
Wykazuje również działanie 
rozluźniające podczas ogólnego 
pobudzenia oraz przywraca 
dobry sen i wydłuża go.

Sproszkowane szyszki 
chmielu zawierają 
aromatyczną żywicę (lupulinę), 
olejek lotny, gorycze i inne 
substancje o właściwościach 
uspokajających. Są skuteczne 
przy problemach z zasypianiem, 
poprawiają jakość snu oraz 
łagodzą nadpobudliwość, 
hamując czynności kory 
mózgowej, utrudniają 
przesyłanie bodźców z nerwów 
obwodowych do mózgu1-2.

Sproszkowane liście melisy 
zawierają terpeny, pozytywnie 
wpływające na centralny układ 
nerwowy. Pomagają utrzymać 
równowagę psychiczną oraz 
fizyczną, działając tonizująco 
na układ nerwowy w stanach 
wyczerpania oraz łagodząc 
stany lękowe3.

Ekstrakt z kwiatów lawendy 
jest bogatym źródłem olejków 
eterycznych uspokajających 
akcję serca i podnoszących 
jego odporność. Wykazuje 
działanie odprężające 
i ułatwiające zasypianie. 
Przywraca równowagę 

centralnego układu nerwowego 
oraz zmniejsza uczucie lęku 
i rozdrażnienia nerwowego4.

Ekstrakt z kwiatów szafranu 
jest stosowany pomocniczo 
w trudnościach z zasypianiem. 
Zwiększa stężenie serotoniny 
i dopaminy w układzie 
nerwowym. Pozytywnie wpływa 
na równowagę emocjonalną5.

L-Tryptofan to aminokwas 
niezbędny dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu 
oraz produkcji serotoniny 
w mózgu. Jest polecany przy 
bezsenności oraz obniżonym 
nastroju. Zwiększa wytwarzanie 
hormonów odpowiedzialnych 
za utrzymywanie dobrego stanu 
psychicznego, spokojny sen 
i regenerację organizmu6.

Ekstrakt z korzenia maca 
jest źródłem dobrze 
przyswajalnego białka. 
Podobnie jak żeń-szeń należy 
do roślin o właściwościach 
adaptogennych. Ponadto korzeń 
ten jest pomocny w stanach 
obniżonego nastroju i napięcia 

nerwowego, wspomaga również 
procesy poznawcze7. 

Spirulina dzięki zawartości 
kompleksu witamin z grupy 
B, w tym wit. B12, doskonale 
wspiera komórki centralnego 
układu nerwowego. Naturalna 
spirulina charakteryzuje się 
wysoką przyswajalnością 
na poziomie 85–95%. 
Zbudowana z kompletnych 
aminokwasów może przyczynić 
się do odbudowy systemu 
nerwowego, a także ochrony 
komórek mózgowych8-10.

Piśmiennictwo str. 82

Produkt ProRelaxin® nie zawiera 
konserwantów oraz produktów 
genetycznie modyfikowanych.

Zwiększa odporność organizmu na stres 
i przywraca równowagę emocjonalną.

Zalecane przyjmowanie
1-2 kapsułki dziennie

Ilość w opakowaniu
60 kapsułek

Forma
Kapsułki

ProRelaxin® Opinia naukowa 
o ProRelaxin®

„Dzięki harmonijnemu zestawieniu 
biologicznie czynnych 
substancji, pochodzących 
wyłącznie z naturalnych upraw 
i doposażonych o unikatową 
formułę, suplement diety 
ProRelaxin® pozwala w skuteczny 
sposób wspomóc układ nerwowy,  
jednocześnie eliminując stan 
zmęczenia umysłowego.”

dr h. c. Piotr Kardasz
Przewodniczący Rady 
Naukowej DuoLife

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/ProRelaxin

99.80 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna
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Suplement diety ProCholterol® 
to bogate źródło naturalnych 
substancji pozwalających 
utrzymać na optymalnym 
poziomie cholesterol, wykazując 
działanie ochronne na układ 
krążenia, żyły oraz serce. 
Jest niezastąpiony dla osób 
borykających się z problemami 
naczyniowo-krążeniowymi. 
Regulując gospodarkę lipidową 
oraz ułatwiając rozkładanie 
tłuszczu w organizmie, chroni 
przed odkładaniem się go 
w ściankach naczyń.

Ekstrakt z owoców amli 
jest wspaniałym środkiem 
wzmacniającym serce. Amla to 
naturalny antyoksydant i jedno 
z najbogatszych źródeł witaminy 
C w formie naturalnej. Wpływa 
pozytywnie na florę bakteryjną 
i stanowi niezastąpione źródło 
chromu, cynku oraz miedzi1-2.

Ekstrakt z czosnku skutecznie 
reguluje poziom cholesterolu 
oraz trójglicerydów i utrzymuje 
je na właściwym poziomie. 
Czosnek ma doskonały 
wpływ na układ krążenia 

oraz zapobiega zwapnieniu 
żył. Zawiera węglowodany, 
białko, składniki mineralne, 
olejki lotne oraz witaminy C, 
A, B1, B2 oraz PP. Ze względu 
na wysoką zawartość wapnia 
czosnek posiada również 
właściwości odkwaszające3-4.

Czerwony ryż fermentowany, 
w tym monakolina K, skutecznie 
reguluje syntezę cholesterolu 
oraz jego poziom w osoczu. 
Zmniejsza jego syntezę również 
w wątrobie i zwiększa wychwyt 
cząsteczek LDL, powodując 
spadek „złego” cholesterolu. 
Podobnie wpływa na poziom 
trójglicerydów. Jest również 
ważnym elementem diety, 
pomagającym chronić serce 
i układ krążenia5-6.

ProCholterol® (zastrzeżona 
formuła pozyskana 
z liści Opuncji figowej (Opuntia 
ficus-indica) jest bogaty 
w kwas foliowy, witaminę 
wpływającą na regulację 
poziomu homocysteiny, czyli 
aminokwasu ułatwiającego 
utlenianie „złego” cholesterolu 

powodującego powstawanie 
zmian miażdżycowych. 
Skutecznie reguluje gospodarkę 
tłuszczowo-lipidową organizmu.

Gynostemma ma silne 
właściwości regulacyjne. 
Zawiera wiele aminokwasów, 
witamin i minerałów, takich 
jak chociażby selen, magnez, 
cynk, wapń, żelazo oraz 
fosfor. Jest skutecznym 
przeciwutleniaczem, który 
reguluje ciśnienie krwi 
i cholesterol, zwiększa 
wydolność serca oraz 
wspomaga pracę wątroby, 
a także przyspiesza 
jej regenerację7-8.

Fitosterole roślinne często 
stosowane są w celu regulacji 
poziomu cholesterolu. To 
pozytywne działanie znacznie 
zmniejsza ryzyko wystąpienia 
chorób serca. Fitosterole 
roślinne regulują poziom 
wchłaniania cholesterolu przez 
jelita. Są szczególnie polecane 
wszystkim, którzy stosują 
dietę o niskiej zawartości 
tłuszczów nasyconych9-10.

Ekstrakt z Brahmi skutecznie 
redukuje utlenianie tłuszczów 
we krwi, które jest jednym 
z głównych powodów 
chorób serca. To niezwykle 
bogate źródło fitosteroli, 
flawonoidów oraz glikozydów 
triterpenoidowych11-12.

Piśmiennictwo str. 83

Produkt ProCholterol® nie zawiera 
konserwantów oraz produktów 
genetycznie modyfikowanych.

Zalecane przyjmowanie
1-2 kapsułki dziennie

Ilość w opakowaniu
60 kapsułek

Forma
Kapsułki

99.80 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna

Reguluje gospodarkę lipidową i ułatwia  
rozkładanie tłuszczu w organizmie.

ProCholterol® Opinia naukowa 
o ProCholterol®

„Jednymi z chorób, które 
w zatrważającym tempie 
zbierają coraz większe żniwo, 
są wszelkie choroby związane 
z układem krążenia. Czynnikiem 
powodującym wzrost 
zachorowalności jest zachwiana 
gospodarka tłuszczowo-
lipidowa w organizmie. 
Skutecznym wsparciem dla 
organizmu w tym przypadku jest 
suplement diety ProCholterol®, 
charakteryzujący się bogactwem 
naturalnych składników, 
które pozwalają utrzymać 
cholesterol oraz trójglicerydy 
na odpowiednim poziomie.”

prof. dr n. farm. i med. 
Wiktor Stelmach
Członek Rady Naukowej DuoLife

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/ProCholterol
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Suplement diety ProMigren® 
to doskonałe źródło substancji 
wspomagających prawidłowe 
funkcjonowanie centralnego 
układu nerwowego. Poprawiając 
ogólny stan organizmu, 
zwiększa jego odporność 
na negatywne czynniki 
zewnętrzne. Ma pozytywny 
wpływ na wytwarzanie 
serotoniny oraz dopaminy 
odpowiedzialnych m.in. za 
utrzymanie odpowiedniej 
sprawności umysłowej.

Wszystkie składniki zawarte 
w suplemencie diety ProMigren® 
w naturalny sposób wspierają 
prawidłową pracę układu 
nerwowego oraz stymulują 
odporność organizmu.

Ekstrakt z korzenia Różeńca 
górskiego wykazuje działanie 
adaptogenne, zwiększając 
wytrzymałość organizmu 
na stres i inne niekorzystne 
czynniki. Wywiera pozytywny 
wpływ na pamięć i procesy 
poznawcza ułatwiając 
koncentrację i percepcję. 
Wpływa na zwiększenie 

wydajności umysłowej. 
Swoją aktywność biologiczną 
zawdzięcza obecności 
salidrozydu i rozawiny1.

Ekstrakt z liści Złocienia 
maruny (Feverfew) wspiera 
prawidłowe funkcjonowanie 
układu nerwowego, 
przyczyniając się do 
zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia. 
Pomaga w utrzymaniu 
sprawności umysłowej na 
prawidłowym poziomie. Ze 
względu na szerokie spektrum 
działania uznawany jest za 
„średniowieczną Aspirynę”2.

ProMigren® (zastrzeżona 
formuła z owoców Garcinia 
mangostan) wykazuje 
pozytywny wpływ na 
zaburzoną przemianę energii 
w mitochondriach oraz 
podwyższony poziom zużycia 
energii w tkance mózgowej. 
Usprawnia procesy 
metaboliczne, niwelując 
uczucie zmęczenia, znużenia 
i senności. Skutecznie 
chroni układ nerwowy przed 

negatywnym działaniem 
czynników zewnętrznych.

Ryboflawina jest konieczna dla 
prawidłowego funkcjonowania 
układu nerwowego, bierze udział 
w procesach utleniania i redukcji. 
Ryboflawina przyczynia się 
do zachowania optymalnego 
metabolizmu energetycznego3.

Ekstrakt z nasion Wiesiołka 
dwuletniego reguluje poziom 
prostaglandyn, które powstają  
w podrażnionych tkankach  
i pobudzają zakończenia 
włókien nerwowych. Chroni 
włókna nerwowe przed 
negatywnym działaniem 
czynników zewnętrznych 
i wzmacnia układ nerwowy4.

Piśmiennictwo str. 83

Produkt ProMigren® nie zawiera 
konserwantów oraz produktów 
genetycznie modyfikowanych.

Zalecane przyjmowanie
1-2 kapsułki dziennie

Ilość w opakowaniu
60 kapsułek

Forma
Kapsułki

99.80 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna

Wspiera układ nerwowy, obniża wrażliwość na 
hałas i likwiduje nudności, poprawia nastrój.

ProMigren® Opinie naukowe 
o ProMigren®

„ProMigren® to unikatowy pod 
względem składu i sposobu 
działania suplement diety, 
który pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu 
nerwowego. Dzięki wyjątkowej 
formule adaptogennych 
składników tonuje światłowstręt, 
wrażliwość na hałas i nudności, 
a także poprawia nastrój 
i koncentrację.”

dr h. c. Piotr Kardasz
Przewodniczący Rady 
Naukowej DuoLife

„Radzenie sobie z codziennymi 
zajęciami, zwłaszcza tymi, które 
wymagają skupienia oraz wysiłku 
jest ogromnym wyzwaniem. 
W takich przypadkach 
z pomocą przychodzi medycyna 
naturalna, oferując bezpieczne, 
a jednocześnie skuteczne 
rozwiązania. Swoim pacjentom 
polecam suplement diety 
ProMigren®, wspomagający 
ośrodkowy układ nerwowy, 
którego działanie zostało oparte 
na synergii składników.”

prof. dr n. farm. i med. 
Wiktor Stelmach
Członek Rady Naukowej DuoLife

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/ProMigren
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Suplement diety ProSugar® to 
nieocenione źródło naturalnych 
witamin, minerałów oraz 
makro- i mikroelementów 
wspomagających prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu. 
Dzięki wysokiej zawartości 
biologicznie aktywnych 
składników ułatwia metabolizm 
cukrów. ProSugar® pomaga 
utrzymać na prawidłowym 
poziomie cholesterol oraz 
zmniejsza ochotę na słodycze.

Ekstrakt z korzenia Cykorii 
podróżnika działa pomocniczo 
w zaburzeniach funkcji nerek. 
W jego składzie znajduje się 
inulina, obniżająca poziom cukru 
i cholesterolu we krwi. Ekstrakt 
z korzenia Cykorii podróżnika 
działa wspomagająco na 
pracę wątroby oraz woreczka 
żółciowego. Dzięki bogactwu 
witamin i substancji mineralnych 
jest niezwykle wartościowym 
składnikiem diety1-2.

Ekstrakt z Morwy białej 
hamuje aktywność enzymów 
odpowiedzialnych za rozkład 
cukrów oraz ogranicza ich 

przemianę w glukozę. Spowalnia 
trawienie cukrów złożonych 
i ogranicza wchłanianie cukrów 
prostych, przez co zmniejsza 
się ilość spożytych kalorii 
(obniżenie po posiłkowej 
hiperglikemii). Ekstrakt z Morwy 
białej pomaga powstrzymać 
łaknienie na słodycze3.

Kora cynamonu reguluje 
stężenie cukru we krwi 
wykazując działanie podobne do 
insuliny i znacznie zwiększając 
metabolizm glukozy. Cynamon 
skutecznie obniża poziom „złego” 
cholesterolu (LDL), przyspiesza 
przemianę energii oraz poprawia 
proces trawienia i reguluje pracę 
nerek. Cynamon zmniejsza 
również ochotę na słodycze oraz 
oczyszcza organizm z toksyn4-5.

Ekstrakt ze strąków fasoli 
wykazuje działanie moczopędne, 
zmniejszając obrzęki oraz 
usprawniając pracę nerek. 
Ma niski indeks glikemiczny, 
dzięki czemu jest pomocny 
w kontrolowaniu poziomu 
cukru we krwi oraz regulowaniu 
zaburzeń metabolizmu6.

ProSugar® (zastrzeżona formuła 
pozyskana z nasion Kozieradki 
pospolitej (Trigonella foenum- 
graecum) – ta opatentowana 
formuła, zawierająca ekstrakt 
z kozieradki wyposażonej 
w galaktomannany pozytywnie 
wpływa na funkcjonowanie 
organizmu oraz regulację 
metabolizmu cukrów. Bogata 
jest także w fitosterole, 
cholinę i flawonoidy, a także 
witaminę C i B1, prowitaminę 
A, żelazo oraz wapń.

Rutwica jest rośliną hamującą 
wchłanianie glukozy oraz 
jej syntezę w wątrobie. 
Zawiera sole chromu, które 
wspomagają działanie insuliny. 
Zawiera również guanidynę, 
która skutecznie hamuje 
przenikanie cukru do krwi oraz 
zmniejsza agregację płytek, 
dzięki czemu obniża ryzyko 
powikłań naczyniowych7.

Maquiberry słynie z właściwości 
przeciwutleniających. Zawiera 
fitosterole, czyli naturalne 
substancje roślinne obniżające 
poziom „złego” cholesterolu. 

Bioaktywne składniki maquiberry 
przyspieszają spalanie kalorii 
i zapobiegają niekontrolowanym 
napadom głodu. Dzięki 
wysokiej zawartości witamin 
i pierwiastków maquiberry 
doposaża organizm we 
wszystkie niezbędne składniki8.

Chia (Szałwia hiszpańska) 
– nasiona Chia nazywane są 
„super żywnością”. Są bogate 
w błonnik, który pomaga 
normalizować odporność na 
insulinę przy jednoczesnym 
zmniejszeniu zawartości 
tłuszczu oraz cholesterolu 
we krwi. Nasiona te zawierają 
również białko i kwasy Omega-3, 
które poprawiają metabolizm 
tłuszczów, jednocześnie 
regulując poziom cholesterolu. 
Chronią organizm przed 
poposiłkowymi skokami 
poziomu cukru we krwi9-10.

Piśmiennictwo str. 84

Produkt ProSugar® nie zawiera 
konserwantów oraz produktów 
genetycznie modyfikowanych.

Zalecane przyjmowanie
1-2 kapsułki dziennie

Ilość w opakowaniu
60 kapsułek

Forma
Kapsułki

99.80 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna

Pomaga kontrolować poziom cukru we krwi 
oraz regulować zaburzenia metabolizmu.

ProSugar® Opinia naukowa 
o ProSugar®

„Suplement diety ProSugar® to 
doskonałe połącznie naturalnych 
składników, które dzięki swej 
biologicznej aktywności 
skutecznie wspomagają 
metabolizm glukozy oraz obniżają 
poziom cukru we krwi. ProSugar® 
to niezastąpiony produkt, 
bogaty we wszystkie  witaminy, 
makro- oraz mikroelementy 
pozwalające utrzymać organizm 
w optymalnej kondycji.”

dr h. c. Piotr Kardasz
Przewodniczący Rady 
Naukowej DuoLife

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/ProSugar
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Suplement diety ProCardiol® 
to bogate źródło naturalnych 
substancji wykazujących 
działanie ochronne na cały układ 
krążenia. Wspomagając pracę 
serca oraz chroniąc naczynia 
krwionośnie, a także regulując 
poziom cholesterolu przyczynia 
się do utrzymania optymalnej 
kondycji mięśnia sercowego, 
naczyń krwionośnych oraz żył.

Ekstrakt z głogu wzmacnia 
pracę serca, reguluje ciśnienie 
krwi oraz krążenie. Zwiększa 
dopływ utlenionej krwi do 
mięśnia sercowego, tym 
samym zwiększając siłę 
skurczów serca i sprawiając, 
że pracuje ono wydajniej. 
Polecany jest w trakcie 
rekonwalescencji po przebytym 
zawale, a także osobom, 
których mięsień sercowy 
jest nadwyrężony z powodu 
silnego stresu bądź chorób1-2.

Ekstrakt z kwiatów Hibiskusa to 
doskonałe źródło antocyjanów, 
flawonoidów oraz kwasów 
organicznych. Jako bogate 
źródło nienasyconych kwasów 

tłuszczowych zapewnia 
prawidłowy poziom 
cholesterolu i chroni wątrobę. 
Zawarte w nim polifenole 
neutralizują wolne rodniki3-4.

Ekstrakt ze skórki czerwonego 
winogrona zawiera znaczną 
ilość flawonoidów, naturalnych 
przeciwutleniaczy, które 
chronią przed chorobami serca. 
Podwyższając poziom „dobrego” 
cholesterolu (HDL) oraz 
hamując utlenianie „złego” (LDL) 
zapobiega powstawaniu zmian 
miażdżycowych. Regulując 
metabolizm lipidów zmniejsza 
ryzyko wystąpienia problemów 
związanych z układem krążenia5.

Ekstrakt z owoców granatu 
jest bogaty w witaminy z grupy 
B oraz A, E i C, a także kwas 
linolowy pozwalające utrzymać 
układ krążenia w optymalnym 
stanie. Wyraźnie usprawnia 
przepływ krwi do serca 
i zmniejsza absorpcję „złego” 
cholesterolu. Uznawany 
jest za najsilniejszy, znany 
przeciwutleniacz – wykazuje 
nawet trzykrotnie lepsze 

działanie antyoksydacyjne niż 
słynąca z tego zielona herbata 
czy czerwone wino6.

Aronia to najzdrowszy 
owoc jagodowy. Wzmacnia, 
uelastycznia oraz uszczelnia 
ściany naczyń krwionośnych, 
regulując ich przepuszczalność. 
Będąc bogatym źródłem 
witamin, ogranicza utlenianie 
lipidów, zapobiegając odkładaniu 
się cholesterolu w ściankach 
tętnic. Wykazuje działanie 
odżywcze i antytoksyczne7-9.

ProCardiol® (zastrzeżona 
formuła antyoksydantów 
pozyskanych z mieszanki 
suchego ekstraktu owoców 
i warzyw w zmiennych 
proporcjach) wspomaga 
wydolność serca oraz reguluje 
ciśnienie tętnicze krwi. Poprawia 
ukrwienie mięśnia sercowego 
i przyspiesza rekonwalescencję 
po przebytych chorobach układu 
krążenia. Wzmacnia żyły oraz 
naczynka krwionośnie będąc 
doskonałą metodą profilaktyki 
dla osób chcących uchronić się 
przed podobnymi problemami.

Serdecznik stosowany jest 
przy łagodzeniu dolegliwości 
związanych z sercem, przede 
wszystkim tych o podłożu 
emocjonalnym. Delikatnie 
obniża ciśnienie tętnicze krwi, 
zwiększając wydolność mięśnia 
sercowego. Jest doskonałym 
źródłem fenylopropanoidów, 
które działają ochronnie na serce 
oraz układ krwionośny, a także 
flawonoidów wzmacniających 
ściany naczyń krwionośnych10.

Tarczyca bajkalska 
zawarte w niej biologicznie 
aktywne związki o działaniu 
antyoksydacyjnym skutecznie 
usuwają metale ciężkie 
z organizmu oraz hamują 
niepożądane zmiany 
zachodzące w obrębie naczyń 
krwionośnych. Flawonoidy 
zapobiegają agregacji 
płytek krwi oraz poprawiają 
mikrokrążenie i hamują 
wzrost przepuszczalności 
naczyń kapilarnych11.

Piśmiennictwo str. 84Produkt ProCardiol® nie zawiera 
konserwantów oraz produktów 
genetycznie modyfikowanych.

Zalecane przyjmowanie
1-2 kapsułki dziennie

Ilość w opakowaniu
60 kapsułek

Forma
Kapsułki

99.80 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna

Utrzymuje optymalną kondycję mięśnia  
sercowego, naczyń krwionośnych oraz żył.

ProCardiol® Opinia naukowa 
o ProCardiol®

„Coraz więcej osób sięga po 
produkty, które mają za zadanie 
wspomóc pracę serca i układ 
krążenia. Zważając na moje 
doświadczenie, mogę śmiało 
powiedzieć, że wielu wręcz 
krytycznych sytuacji można 
byłoby uniknąć, gdyby pacjent 
odpowiednio wcześniej zadbał 
o swoje zdrowie właśnie 
przez zastosowanie właściwej 
profilaktyki. Swoim pacjentom 
polecam w pełni naturalne 
suplementy takie jak ProCardiol®, 
ponieważ zawarte w nich 
specjalnie dobrane, naturalne 
składniki mogą poprawić funkcje 
serca i układu krążenia oraz 
wspomagają regulację ciśnienia 
tętniczego krwi i funkcje naczyń.”

prof. nadzw. dr hab. n. med. 
Mieczysław Pasowicz
Członek Rady Naukowej DuoLife

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/ProCardiol
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100% naturalna, kompletna 
witamina C.

DuoLife Vita C to rozwiązanie 
dla wszystkich, którzy poszukują 
niezawodnego sposobu na 
poprawę samopoczucia 
oraz uzupełnienie niedoborów 
witamin i minerałów – czyli po 
prostu na korzystanie z życia 
z pełną energią!

DuoLife Vita C to jedyna w pełni 
naturalna witamina C, która 
dzięki swej wyjątkowej formie 
pozwala na zaspokojenie 
100% zapotrzebowania na 
tę witaminę. Tym samym 
pozwala na utrzymanie 
optymalnego stanu organizmu 
i wyraźne wzmocnienie układu 
immunologicznego. Witamina 
C to źródło zdrowia, energii 
i dobrego samopoczucia 
– jednak wyłącznie pod 
warunkiem, że nie jest w żaden 
sposób modyfikowana, dzięki 
czemu utrzymuje swą naturalną 
postać, tak jak w przypadku 
DuoLife Vita C.

Acerola jest jednym 
z najbogatszych źródeł witaminy 
C. Jeden jej owoc zawiera 
tyle naturalnej witaminy C, co 
kilogram cytryn! Uznana jest 
również za silny antyoksydant, 
który uelastycznia skórę oraz 
przeciwdziała jej starzeniu1-2.

Dzika róża zawiera 30-40 razy 
więcej witaminy C niż słynące 
z tego cytrusy. Owoce Dzikiej 
róży to niezastąpione źródło 
łatwo przyswajalnych witamin, 
kwasów organicznych, soli 
mineralnych i przeciwutleniaczy, 
dzięki czemu wykazuje działanie 
wzmacniające cały organizm3-6.

Jagody CamuCamu to 
prawdziwa skarbnica 
naturalnych witamin. Zawierają 
one minimum 2500 mg 
naturalnej witaminy C w 100 
gramach, co stanowi niemal 2% 
ich własnej masy! Dodatkowo 
są bogate w przeciwutleniacze, 
wzmacniające cały układ 
immunologiczny7-10.

Innowacyjne połączenie 
biologicznie czynnych, 

naturalnych składników 
zawartych w DuoLife 
Vita C, niezawierających 
żadnych konserwantów 
oraz stabilizatorów smaku, 
gwarantuje najwyższą jakość 
produktu i zwiększoną 
przyswajalność.

Piśmiennictwo str. 85

DuoLife Vita C nie zawiera  
konserwantów oraz produktów 
genetycznie modyfikowanych.

Zalecane przyjmowanie
25 ml do 50 ml dziennie

Objętość
750 ml

Forma
Płynna

97.00 zł

Sugerowana 
Cena detaliczna

Twoja 100% naturalna 
ochrona na każdy dzień.

Vita C Opinie naukowe 
o Vita C

„Dzięki wyjątkowo wysokiej 
zawartości czystej witaminy C, 
suplement diety DuoLife Vita C 
jest produktem, który gwarantuje 
pełne zaspokojenie potrzeb 
organizmu. Niespotykana 
dotąd forma płynna naturalnej, 
kompletnej witaminy C, 
umożliwia jej znacznie większą 
przyswajalność. DuoLife 
Vita C jest niezastąpiona 
dla wszystkich, którzy chcą 
podnieść witalność swojego 
organizmu, odpowiednio 
stymulować układ 
odpornościowy oraz zapewnić 
sobie codzienną dawkę energii.”

dr h. c. Piotr Kardasz
Przewodniczący Rady 
Naukowej DuoLife

„Obecnie znacznie częściej, niż 
jeszcze kilkanaście lat temu, 
spotykamy się z częstymi 
zachorowaniami, poczynając 
od przeziębień, a kończąc 
na licznych chorobach 
przewlekłych. Za ten stan 
rzeczy odpowiedzialność 
ponosi znaczne osłabienie 
układu immunologicznego. 
Aby skutecznie go stymulować, 
konieczna jest odpowiednia 
dawka witamin i minerałów. 
Swoim pacjentom często 
polecam DuoLife Vita C, jako 
jedyną w pełni naturalną 
witaminę C, o tak wysokim 
stężeniu, a co za tym idzie 
skuteczności w procesie 
odbudowy i pobudzania 
układu odpornościowego.”

prof. dr n. farm. i med. 
Wiktor Stelmach
Członek Rady Naukowej DuoLife

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/VitaC
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100% naturalny, kompletny, 
płynny chlorofil.

DuoLife Chlorofil to odpowiedź 
dla tych, którzy chcą możliwie 
najdłużej utrzymać swój 
organizm w optymalnym stanie. 
Dzięki swojemu dobroczynnemu 
działaniu nazywany bywa nawet 
„płynną energią”.
Wyjątkowa kompozycja w pełni 
naturalnych składników 
pozwala oczyścić organizm 
z zalegających w nim toksyn. 
Naturalny chlorofil alkalizuje 
środowisko wewnętrzne 
organizmu. Zapobiega 
mnożeniu się drobnoustrojów 
i grzybów, wzmacnia system 
immunologiczny, wiąże 
i eliminuje metale ciężkie, 
a także – poprzez oddziaływanie 
zbliżone do probiotyku – 
wspomaga regenerację 
i rekonwalescencję organizmu 
narażonego na długotrwały stres 
lub inne obciążenia.

Chlorofilina posiada silne 
właściwości alkalizujące, 
pobudza eliminację potencjalnie 
szkodliwych toksyn 

i karcinogenów z organizmu, 
opóźnia procesy utleniania 
komórkowego, zapobiega 
przedwczesnemu starzeniu 
i eliminuje wolne rodniki. 
Wzmacnia immunologię 
organizmu, optymalizuje 
i utrzymuje dobry stan 
zdrowia. Dzięki zawartości 
miedzi, która jak żelazo 
doskonale transportuje tlen, 
cząsteczki chlorofiliny są 
w stanie podróżować po całym 
organizmie, zawdzieczając 
swojej budowie – zbliżonej do 
cząsteczki hemu znajdującego 
się w naszej krwi – nazywana 
jest nawet „zieloną krwią”.

Jęczmień uznawany 
jest za doskonałe źródło 
rozpuszczalnego błonnika 
pokarmowego. Dodatkowo 
ma silne właściwości 
przeciwutleniające, a dzięki 
bogactwu witamin i składników 
mineralnych pomaga utrzymać 
równowagę kwasowo-
zasadową w organizmie.

Lucerna jest niezastąpionym 
źródłem białka, dzięki czemu 

wzmacnia, w naturalny sposób 
oczyszcza i przyspiesza 
regenerację organizmu1.

Olejek miętowy od setek 
lat jest znany i stosowany 
jako doskonały środek 
antyseptyczny. Oznacza to, 
że wyjątkowo skutecznie 
wspomaga oczyszczanie 
organizmu, niszcząc 
drobnoustroje zagrażające 
sprawnemu funkcjonowaniu 
układu immunologicznego. 
Ponadto pomaga w zachowaniu 
równowagi kwasowo-zasadowej2-5.

Chlorella jest najbogatszym 
znanym obecnie źródłem 
chlorofilu. Dzięki temu, 
że jest wyjątkowo bogata 
w aminokwasy, witaminy 
i minerały, których koncentracja 
jest znacznie wyższa niż 
u roślin lądowych, należy 
do grupy „superfoods”. 
Skutecznie pomaga pozbyć 
się z organizmu toksyn, metali 
ciężkich oraz chemikaliów6-8.

Innowacyjne połączenie 
naturalnych składników 

zawartych w DuoLife 
Chlorofil nie zawiera 
żadnych konserwantów 
oraz stabilizatorów smaku. 
Biologicznie czynne składniki 
tego produktu gwarantują 
najwyższą jakość i zwiększoną 
przyswajalność.

Piśmiennictwo str. 85

DuoLife Chlorofil nie zawiera 
konserwantów oraz produktów 
genetycznie modyfikowanych.

Zalecane przyjmowanie
25 ml do 50 ml dziennie

Objętość
750 ml

Forma
Płynna

97.00 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna

Twoja 100% naturalna dawka
energii na każdy dzień.

Chlorofil Opinia naukowa 
o Chlorofil

„Chlorofil w swojej czystej postaci 
jest jednym z najcenniejszych 
produktów dla osób zmagających 
się z przemęczeniem bądź stresem. 
Doskonale wspomaga oczyszczanie 
organizmu i pozwala na skuteczną 
regenerację niemal wszystkich 
narządów wewnętrznych. 
Jednocześnie, dzięki niezwykłej 
zdolności transportowania 
tlenu, a także właściwościom 
odkażającym, korzystnie 
wpływa na florę fizjologiczną. To 
wszystko sprawia, że Chlorofil 
jest niezastąpiony nie tylko dla 
osób pragnących jak najdłużej 
zachować pełnię zdrowia i urody, 
ale również dla tych, którzy chcą 
przyspieszyć proces regeneracji 
zmienionych chorobowo narządów”.

dr h. c. Piotr Kardasz
Przewodniczący Rady Naukowej 
DuoLife

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/Chlorofil
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100% naturalny, kompletny, 
płynny Aloes.

DuoLife Aloes to naturalne 
źródło zdrowia i urody. Jest 
doskonałym rozwiązaniem 
dla osób poszukujących 
sposobu na jak najdłuższe 
zachowanie młodego 
wyglądu oraz witalności. 
Dzięki właściwościom 
oczyszczającym zapewnia 
pełną regenerację organizmu.

Wyjątkowa forma DuoLife Aloes 
zawiera ponad 200 aktywnych 
składników, które wspomagają 
naturalne funkcje detoksykacji 
organizmu. Dzięki wysokiej 
zawartości przeciwutleniaczy 
nie tylko wzmacnia układ 
immunologiczny, ale również 
pomaga w dostarczaniu 
tlenu do komórek skóry, co 
zwiększa jej elastyczność 
i przyczynia się do spowalniania 
procesów starzenia.

Sok z aloesu od tysięcy lat 
jest znany i stosowany jako 
doskonały środek pozwalający 
na dłużej zachować młody 

i promienny wygląd. Zawdzięcza 
to m.in. bogactwu antyutleniaczy 
i aminokwasów, będących 
budulcem dla białek. Ponadto 
jest znanym adaptogenem 
wspomagającym naturalną 
odporność organizmu1.

Miąższ z aloesu skutecznie 
oczyszcza przewód pokarmowy 
i ułatwia trawienie wspomagając 
tym samym oczyszczanie 
organizmu z zalegających 
w nim toksyn. Ponadto jest 
produktem alkalizującym, 
który przywraca równowagę 
kwasowo-zasadową organizmu1.

Miód wielokwiatowy to 
prawdziwe bogactwo naturalnie 
występujących w przyrodzie 
witamin i minerałów 
o niespotykanie wysokiej 
wchłanialności. Charakteryzuje 
się wysoką zawartością krzemu 
– pierwiastka koniecznego do 
odnowy skóry oraz włosów. Od 
setek lat miód wielokwiatowy 
uznawany jest za cenny 
produkt odżywczy w stanach 
fizycznego i psychicznego 
wyczerpania organizmu2-3.

Oregano ma szerokie 
zastosowanie w lecznictwie 
i kosmetyce. Ekstrakt z oregano 
usprawnia procesy trawienia 
oraz przyswajania witamin 
oraz związków mineralnych, 
a dzięki wysokiej zawartości 
antyoksydantów skutecznie 
walczy z wolnymi rodnikami4-6.

Innowacyjne połączenie 
biologicznie czynnych, 
naturalnych składników 
zawartych w DuoLife Aloes nie 
posiada żadnych konserwantów 
oraz stabilizatorów smaku, 
a także gwarantuje najwyższą 
jakość produktu i zwiększoną 
przyswajalność.

Piśmiennictwo str. 86

DuoLife Aloes nie zawiera 
konserwantów oraz produktów 
genetycznie modyfikowanych.

Zalecane przyjmowanie
25 do 50 ml raz dziennie

Objętość
750 ml

Forma
Płynna

97.00 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna

Twoje 100% naturalne źródło 
młodości na każdy dzień.

Aloes Opinie naukowe 
o Aloes

„Aloes to roślina, która od tysięcy 
lat jest znana i stosowana 
w medycynie naturalnej. Jej 
działanie jest bezcenne dla osób 
zmagających się z wynikającym 
z zanieczyszczenia organizmu 
osłabieniem, zachwianą 
gospodarką wodną, uporczywym 
cellulitem czy zbyt dużą ilością 
tkanki tłuszczowej. DuoLife Aloes 
to produkt w pełni naturalny, który 
pozwoli przywrócić organizmowi 
pełną harmonię.”

dr h. c. Piotr Kardasz
Przewodniczący Rady 
Naukowej DuoLife

„Aby móc cieszyć się pełnią 
zdrowia i witalności konieczne 
jest doprowadzenie organizmu do 
optymalnego stanu. Produktem, 
który często polecam moim 
pacjentom, mającym problem 
z jego zbytnim obciążeniem, 
jest DuoLife Aloes – w pełni 
naturalny suplement diety, 
który umożliwia przywrócenie 
harmonii oraz  wspomaga 
regenerację całego organizmu.”

prof. dr n. farm. i med. 
Wiktor Stelmach
Członek Rady Naukowej DuoLife

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/Aloes
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100% naturalny, kompletny, 
płynny Kolagen.

Płynny Collagen wzbogacony 
o antyoksydanty pomaga 
skórze zachować jędrność 
i elastyczność, chroni ją przed 
wczesnym starzeniem się oraz 
przyczynia się do utrzymania 
zdrowych włosów i paznokci. 
Naturalny Collagen zapewnia 
optymalne funkcjonowanie 
chrząstki stawowej oraz kości.

Mango to źródło witamin, które 
korzystnie wpływają na kondycję 
skóry. W roślinie tej występuje 
glikozyd, zwany mangiferyną, 
wykazujący działanie 
przeciwutleniające. Z uwagi na 
wyjątkowo silne właściwości 
antyoksydacyjne mangiferyny 
oraz jej zdolność niwelowania 
negatywnego wpływu 
promieniowania UV na skórę, 
glikozyd ten znalazł szerokie 
zastosowanie w kosmetyce1. 

Kolagen ze skór ryb morskich 
wykazuje bliźniaczo podobną 
budowę do kolagenu ludzkiego. 
Jego podstawową funkcją 

w organizmie jest budowa 
chrząstek oraz poprawa stanu 
stawów. Dodatkowo odgrywa 
ważną rolę w gojeniu się 
ran oraz regeneracji tkanek. 
Jego obecność zapewnia 
elastyczność i gładkość skóry2.

Siarczan glukozaminy ze 
skorupiaków jest związkiem 
wspierającym pracę układu 
kostno-stawowego. Wchodzi 
w skład chrząstek stawowych 
i płynu wypełniającego torebki 
stawowe, zwiększając ich 
odporność na przeciążenia oraz 
pobudzając syntezę chrząstki3.

Chondroityna umożliwia 
regenerację powierzchni 
stawowych. Działa jak 
magnes wychwytujący 
wodę i składniki odżywcze, 
dostarczając je chrząstce 
stawowej. Ponadto ułatwia 
wbudowywanie wapnia do 
kości, co pozytywnie wpływa na 
wytrzymałość stawów i kości4.

Acerola to bogate źródło 
witaminy C, która wspomaga 
syntezę kolagenu. Przyczynia 

się do uzyskania gładszej 
i pełnej blasku skóry, 
wspomaga działanie 
układu odpornościowego 
oraz gojenie się ran5.

Skrzyp polny jest cennym 
źródłem flawonoidów, 
potasu oraz krzemu, który 
skutecznie powstrzymuje 
siwienie włosów, wzmacnia 
kruche paznokcie oraz włosy. 
Ponadto poprawia elastyczność 
tkanki łącznej i kości6.

Pokrzywa to źródło krzemu, 
który wpływa na przemianę 
materii oraz kondycję 
włosów i paznokci. Obecne 
w pokrzywie związki krzemu 
utrzymują odpowiednią 
elastyczność i odporność 
naskórka, tkanki łącznej, kości 
oraz błon śluzowych. Krzem 
jest niezbędny do syntezy 
kolagenu, wpływa na stabilność 
strukturalną i możliwości 
regeneracji tkanek7.

Pędy bambusa to kolejne, 
naturalne źródło krzemu, 
który przywraca jędrność 

i elastyczność włóknom 
kolagenowym i elastynowym, 
zapobiegając uszkodzeniom 
tkanki kostnej i chrzęstnej. 
W bambusie zawartość krzemu 
jest niezwykle wysoka – wynosi 
ponad 75%. Obecne w nim 
kwasy tłuszczowe stanowią 
naturalny rozpuszczalnik dla 
prowitaminy A oraz witaminy 
E – silnych antyoksydantów, 
które działają w skórze i jej 
przydatkach, dając widoczne 
efekty w postaci nawilżonej, 
gładkiej i młodej skóry 
oraz zdrowych, mocnych 
włosów i paznokci8.

Kwas hialuronowy wspiera 
pracę stawów, nadając 
płynowi maziowemu właściwą 
sprężystość i lepkość. Wpływa 
na kondycję skóry, wzmacniając 
jej komórki i wspomagając 
regenerację tkanek. Nawilżając 
organizm „od środka” poprawia 
uwodnienie głębokich warstw 
skóry, jak również spowalnia 
procesy starzenia oraz wspiera 
jej odpowiednie nawilżenie 
i elastyczność9.

Piśmiennictwo str. 86

DuoLife Collagen nie zawiera 
konserwantów oraz produktów 
genetycznie modyfikowanych.

Zalecane przyjmowanie
25 do 50 ml raz dziennie

Objętość
750 ml

Forma
Płynna

129.00 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna

Twój 100% naturalny 
kosmetyk na każdy dzień.

Collagen Opinia naukowa 
o Collagen

„Aby utrzymać młody wygląd 
oraz optymalny stan zdrowia 
i sprawność fizyczną warto 
zrozumieć, jak istotne jest 
nawilżenie oraz elastyczność 
zarówno narządów wewnętrznych 
jak i skóry, włosów i paznokci. 
Z wiekiem tkanki stają się coraz 
bardziej kruche m.in. poprzez 
utratę kolagenu. Naturalny 
DuoLife Collagen wzbogacony 
m.in. antyoksydantami, krzemem 
oraz kwasem hialuronowym jest 
doskonałym rozwiązaniem na 
większość problemów organizmu 
związanych z upływem czasu oraz 
jego niechcianymi oznakami”.

dr h. c. Piotr Kardasz
Przewodniczący Rady 
Naukowej DuoLife

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/Collagen
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Solubilizowana keratyna 
to rewolucyjny składnik 
nutrikosmeceutyczny. Surowiec 
uzupełnia organizm o biodostępną 
keratynę, która pomaga w ochronie 
i naprawie uszkodzonych 
tkanek włosów, paznokci i skóry. 
Opatentowany sposób uzyskiwania 
pozwolił na wytworzenie 
surowca o budowie bliźniaczo 
podobnej do keratyny wchodzącej 
w skład ludzkiego włosa7.

Ekstrakt z czarnego ryżu i opuncji 
figowej wpływają na wzmocnienie 
zdolności komórek do walki ze 
stresem oksydacyjnym i ochronę 
przed skutkami zaburzeń 
hormonalnych oraz pobudzanie 
włosów do wzrostu poprzez 
indukcję do namnażania komórek 
brodawkowatych występujących 
w mieszkach włosowych3-4.

Ekstrakt z organicznych pędów 
grochu opracowany zgodnie 
z zasadami standaryzacji 
biologicznej w oparciu o technologię 
mikromacierzy DNA. Wpływa 
on na stymulację cząsteczek 
sygnalizujących w komórkach 
brodawek skórnych, decydujących 
o wzroście nowego włosa6.

DuoLife Keratin Hair Complex 
zdrowie i piękno w jednym

Owoce amli są źródłem ważnej 
dla włosów witaminy C. Jej rolą 
jest zapewnienie szczelności 
naczyniom krwionośnym, 
stymulacja przepływu krwi 
w organizmie, co prowadzi do 
efektywnego transportu substancji 
odżywczych do włosów. Niedobór 
witaminy C przyczynia się do 
pogorszenia funkcjonowania 
skóry głowy, co sprawia, że 
proces tworzenia łodygi włosa 
zostaje zaburzony i pojawia się 
problem z wypadaniem włosów. 
Ten stan jest także podyktowany 
niedoborami żelaza w organizmie, 
a jego poziom systematycznie 
spada, gdy w organizmie 
występuje zbyt mało witaminy C5.

Ekstrakt z pestek winogron, które 
stanowią bogate źródło aktywnych 
biologicznie oligomerycznych 
proantocyjanidyn (OPC – 
oligomericproanthocyanidincomplexes), 
wpływa na odżywienie i stymulację 
cebulek włosów. Składniki te 
decydują o ulepszonej strukturze 
włosa i uszczelnieniu jego warstwy 
ochronnej9.

Skrzyp polny wraz z pokrzywą 
to bogate źródło krzemionki. 

Włosy potrzebują odpowiedniej 
ilości przyswajalnej siarki, 
która zawarta jest właśnie 
w krzemionce.Systematyczne 
stosowanie produktów z ich 
zawartością pozwala widocznie 
poprawić stan włosów. Można 
liczyć na ograniczenie wypadania, 
wzmocnienie, odżywienie 
i regenerację8, 10.

Piśmiennictwo str. 87

DuoLife Keratin Hair Complex 
nie zawiera konserwantów 
oraz produktów genetycznie 
modyfikowanych.

*Badania przeprowadzone na 
grupie 21 osób. Weryfikacja 
działania sprawdzana co 2 tygodnie 
stosowania. Badanie wykonane 
w laboratorium badawczym.

Zalecane przyjmowanie
25 do 50 ml raz dziennie

Objętość
750 ml

Forma
Płynna

179.00 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna

100% solubilizowana, 
płynna keratyna

Keratin Hair Complex Opinia naukowa 
o Keratin Hair Complex
„Keratin Hair Complex to nowa 
jakość wśród suplementów 
diety opartych na keratynie. 
Zastosowanie keratyny w płynnej, 
przyjmowanej doustnie formie, 
pozwala wydobyć jej esencję i dzięki 
temu wzmocnić włosy, nadając 
im objętości oraz skutecznie 
stymulując ich porost. Preparat 
złożony z w 100% naturalnych 
składników pochodzenia roślinnego 
pobudza zdolność komórek do 
walki ze stresem oksydacyjnym 
i wspomaga ochronę włosów przed 
biologicznymi mechanizmami 
odpowiedzialnymi za ich wypadanie. 
Łącząc działanie kompleksu 
keratynowego z wartościami 
z naturalnych wyciągów 
roślinnych, Keratin Hair Complex 
jest najlepszym sposobem na 
wzmocnienie zarówno włosów, jak 
i całego organizmu.”

dr h. c. Piotr Kardasz
Przewodniczący Rady 
Naukowej DuoLife

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/Keratin

Wypadanie Twoich 
włosów zmniejszone 
o 34% już po miesiącu 
stosowania*

Znaczna redukcja 
wypadania włosów. 
86% po pełnej kuracji*

Twoje włosy 10x 
mocniejsze i 2x 
bardziej sprężyste, niż 
przed terapią*

Znaczna poprawa 
objętości i gęstości. 
XXL dla włosów 
cienkich*

Rezultaty działania 
widoczne po 
3 miesiącach 
stosowania*



IHHPLADME

Płynna morfologia Kompleks witamin, minerałów, 
warzyw i owoców

Skoncentrowana dawka100% naturalny

Szklana butelka

Revitalize your life

DuoLife Moja Krew to suplement diety w formie płynnej, kompleks 
witamin, minerałów oraz ekstraktów owocowych i warzywnych, w 100% 
naturalnych. To płynna morfologia, która pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego poziomu stanu czerwonych krwinek oraz produkcji 
krwi. To jednocześnie formuła, gwarantująca energię i dobrą kondycję 
organizmu. Twoja morfologia odzwierciedla jakość Twojego życia!

150.00 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna

Zalecane przyjmowanie
25ml do 50ml raz 
dziennie przed posiłkiem

Objętość
750 ml

Forma
Płynna
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DuoLife RegenOil Liquid 
Gold® to prawdziwe “płynne 
złoto” wśród najwyższej 
jakości olejów tłoczonych 
na zimno. Tym, co wyróżnia 
DuoLife RegenOil Liquid 
Gold® jest działanie oparte 
na bazie skomponowanych 
13 olejów roślinnych, 
dobranych pod kątem 
działania przeciwutleniającego, 
wspomagających trwałość 
zawartych w produkcie kwasów 
Omega. Stosunek kwasów 
Omega-3 do Omega-6 został 
zawarty w przedziale 1:1 do 
1:5, pozwalającym zachować 
tzw. „złotą proporcję”. DuoLife 
RegenOil Liquid Gold® jest 
cennym źródłem niezbędnych 
nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, wpływających 
pozytywnie na dolegliwości 
dietozależne.

Innowacyjność DuoLife 
RegenOil Liquid Gold® opiera 
się na jego rewolucyjnym 
składzie, opartym na idealnie 
skomponowanej bazie 13 
nierafinowanych olejów 
roślinnych, tłoczonych na 

zimno, wzbogaconych 
o naturalną witaminę K2 MK7 
oraz naturalną witaminę D3, 
łącząc tym samym cechy 
suplementu diety oraz żywności 
funkcjonalnej. Jego zadaniem 
jest nie tylko dostarczenie 
niezbędnych dla organizmu 
składników odżywczych, ale 
również wpływ na fizjologię 
ludzkiego organizmu 
oraz wspomaganie zdrowia.

Witamina K2 MK7, obecna 
w produkcie DuoLife, pochodzi 
z ekstraktu z natto. Natto 
wywodzi się z Japonii, gdzie 
ceniony jest za swoje niezwykłe 
właściwości odżywcze. 
W szczególności za wysoką 
zawartość witaminy K2, w jej 
rzadkiej wartościowej postaci 
MK7 oraz enzymu nattokinazy, 
któremu Japończycy przypisują 
szczególne znaczenie. Ten 
potencjał odżywczy powstaje 
w wyniku fermentacji ziarna 
sojowego z użyciem bakterii 
Bacillus subtilis. Dzięki ich 
aktywności struktura soi 
podlega przeobrażeniu 
do postaci o wysokiej 

biodostępności składników 
odżywczych. Witamina K 
przyczynia się do prawidłowego 
krzepnięcia krwi oraz pomaga 
w utrzymaniu zdrowych kości.

Witamina D3 obecna 
w produkcie pochodzi 
z porostów, a co z tym związane, 
jest formą odpowiednią dla 
wegan i wegetarian. Najczęściej 
dostępną witaminą D, 
pochodzenia roślinnego, jest 
witamina D2 - w niewielkiej 
ilości przyswajalna przez 
organizm ludzki, zaś witamina 
D3 jest zazwyczaj pochodzenia 
zwierzęcego, pozyskiwana 
najczęściej z lanoliny, wosku 
zwierzęcego, otrzymywanego 
podczas czyszczenia wełny 
owczej, tzw. „tłuszczopotem 
owczym”. Główną biologiczną 
funkcją witaminy D jest 
utrzymanie odpowiedniego 
poziomu wapnia i fosforu we 
krwi. Witamina D pomaga 
w przyswajaniu wapnia, 
niezbędnego do budowania 
i utrzymania mocnych, 
zdrowych kości i zębów. 
Witamina ta odgrywa kluczową 

rolę we wspomaganiu 
układu odpornościowego, 
funkcjonowania mięśni 
i podziałach komórkowych.

Unikalna kompozycja 
składników wchodzących 
w skład produktu DuoLife 
RegenOil Liquid Gold®, 
wynikających z połączenia 
13 nierafinowanych olejów 
roślinnych, tłoczonych na 
zimno i wzbogaconych 
o naturalną witaminę K2 MK7 
oraz witaminę D3 zapewnia 
najwyższą wchłanialność. Jak 
potwierdza Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa, witamina K2 
MK7 oraz witamina D3 spełniają 
kluczową rolę w utrzymaniu 
zdrowych kości u osób powyżej 
30. roku życia1.

Piśmiennictwo str. 87

DuoLife RegenOil Liquid Gold® 
nie zawiera konserwantów 
oraz produktów genetycznie 
modyfikowanych.

Zalecane przyjmowanie
5 ml raz dziennie

Objętość
250 ml

Forma
Płynna

125.00 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna

Płynne złoto wśród 
wśród olejów.

RegenOil Liquid Gold® Opinia naukowa 
o RegenOil Liquid Gold®

Coraz częściej szukamy 
naturalnych produktów, które będą 
w stanie zadbać o nasz organizm 
i wesprzeć jego funkcjonowanie. 
Wierzymy w moc tego, co daje 
nam natura i chcemy wysoce 
jakościowych produktów, a taki 
właśnie jest RegenOil Liquid Gold®.

Wartościowość olejów tłoczonych 
na zimno jest niepodważalna. Rola 
witaminy D3 od dawna jest znana 
jako nieocenione wsparcie układu 
kostnego. Nowe badania wskazują, 
że rola witaminy D3 ma również 
znaczenie dla funkcjonowania 
układu krążenia oraz wspomaga 
pracę układu immunologicznego. 
I wreszcie stojąca tuż obok 
witamina K2 MK7 wspomagająca 
dystrybucję wapnia. To na 
bazie tych cennych składników 
powstał RegenOil Liquid Gold®.

dr h. c. Piotr Kardasz
Przewodniczący Rady 
Naukowej DuoLife

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/RegenOil
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SunVital® to zapoczątkowanie 
linii produktów DuoLife Kids 
Formula dedykowanych dla 
najmłodszych. Syrop zawiera 
naturalne składniki roślinne oraz 
cynk organiczny.

Czerwone winogrona to źródło 
witamin B, E, K oraz karotenu, jak 
również zawierają cenne składniki 
mineralne, takie jak miedź, 
żelazo, wapń, magnez, potas czy 
bor. Wspomagają odporność 
organizmu oraz wspierają 
usuwanie toksyn z organizmu1-2.

Owoce jeżyny zawierają wiele 
witamin m.in. A, E, K, niacyne, 
ryboflawine czy tiamine. Dzięki 
wysokiej zawartości witaminy C 
oraz kwasu elagowego pomagają 
wspierać układ odpornościowy. 
Jeżyny stanowią również 
dobre źródło antocyjanów, 
wykazujących wielokierunkową 
aktywność biologiczną, opartą 
głównie na właściwościach 
antyoksydacyjnych3-5.

Czarny bez stanowi bogactwo 
antocyjanów, które pomagają 
w prawidłowym funkcjonowaniu 

układu odpornościowego. Działa 
również jako przeciwutleniacz, 
dzięki czemu wspomaga 
chronić tkanki przed działaniem 
wolnych rodników6.

Dzika róża zawiera 30-40 razy 
więcej witaminy C niż słynące 
z tego cytrusy, dzięki czemu 
wspiera układ odpornościowy 
i wzmacnia organizm. Ponadto, 
zawiera dużo witamin: A, B, E i K, 
a także flawonoidy wspierające 
funkcjonowanie organizmu7-8.

Miód wspiera organizm 
w przypadku osłabienia funkcji 
układu immunologicznego. 
Flawonoidy zawarte w miodzie 
przyczyniają się do równowagi 
mikrobiologicznej w narządach 
i tkankach. Miód pomaga 
w zwiększeniu zdolności 
antyoksydacyjnych organizmu9.

Owoce aceroli są źródłem 
dobrze przyswajalnej naturalnej 
witaminy C, posiadają również 
spore ilości prowitaminy A, 
tiaminy oraz ryboflawiny. Acerola 
jest głównym dietetycznym 
źródłem przeciwutleniaczy, które 

przyczyniają się do ochrony przed 
wolnymi rodnikami. Pomagają 
wzmocnić naturalne mechanizmy 
obronne organizmu przed 
stresem oksydacyjnym10-12.

SunVital® (zastrzeżona formuła 
pozyskana z inaktywowanych 
komórek drożdży Saccharomyces 
cerevisiae/cynk organiczny) 
wspomaga organizm 
w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego. 
Pomaga w utrzymaniu 
optymalnej równowagi kwasowo-
zasadowej oraz w prawidłowych 
funkcji poznawczych.

Pelargonia afrykańska wpływa 
korzystnie na funkcjonowanie 
układu oddechowego w okresie 
wzmożonej zapadalności na 
przeziębienia oraz infekcje górnych 
i dolnych dróg oddechowych. 
Standaryzowany ekstrakt 
z korzenia pelargonii afrykańskiej 
działa wielokierunkowo, 
wspomagając prace układu 
immunologicznego13.

Pestki dyni stanowią źródło 
wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych, witamin: A, C, E 

oraz B2 i B6. Szczególnie istotne 
są tu te dwie ostatnie, które 
wraz z witaminą A wpierają 
organizm w prawidłowym 
funkcjonowaniu błon śluzowych 
oraz dróg oddechowych14.

Czosnek to źródło alliliny, która 
przez enzym allinazę rozkładana 
jest za pośrednictwem produktu 
niestabilnego do allicyny. 
Czosnek wpływa korzystnie na 
drogi oddechowe, wspomaga 
naturalną florę bakteryjną 
i sprzyja lepszemu ukrwieniu 
naczyń wieńcowych15-16.

Brodziuszka wiechowata 
jest zielem występującym 
naturalnie w Indiach i na 
Sri Lance. Wszystkie części 
rośliny są gorzkie, dlatego 
nazywany jest lokalnie Maha-
tikta, co dosłownie można 
przetłumaczyć jako „Król 
goryczy”. Głównym związkiem 
aktywnym jest andrografolid 
należący do diterpenów, 
wspomagający pracę układu 
immunologicznego17.

Piśmiennictwo str. 87

DuoLife Natural Kids Formula 
SunVital® nie zawiera 
konserwantów oraz produktów 
genetycznie modyfikowanych.

Zalecane przyjmowanie
5 - 10 ml raz dziennie

Objętość
150 ml

Forma
Płynna

65.00 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna

Rośnij zdrowo
żyraffowo.

Natural Kids Formula
SunVital®

Opinia naukowa 
o Natural Kids 
Formula SunVital®

Zależało nam na tym, by stworzyć 
suplement diety bazujący na 
takich składnikach, które będą 
dobrze tolerowane przez organizm 
dziecka, a jednocześnie wykażą 
skutecznie działanie. Taki jest 
właśnie SunVital®, który ze 
względu na zawartość naturalnych 
składników, między innymi 
wspomagających odporność, 
dba o najmłodszych, a przy tym 
smakuje i wspiera rozwój dzieci.

dr h. c. Piotr Kardasz
Przewodniczący Rady 
Naukowej DuoLife

Zobacz więcej:
DuoLife.eu
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Produkt w swym składzie 
zawiera 14 standaryzowanych 
substancji aktywnych, w tym:

Luteina i zeaksantyna, poprzez 
absorpcję niebieskiego światła 
wpływa na zmniejszanie 
uszkodzeń fotochemicznych 
wywołanych światłem 
widzialnym o krótkiej 
długości fali. Ponadto, wraz 
z zeaksantyną, tworzy filtr na 
części siatkówki odpowiedzialnej 
za szczegółową wizję, blokując 
niebieskie światło oraz 
zamglenie z silnego światła, tym 
samym zwiększając tolerancję 
oczu na jasne światło. Jest to 
szczególnie istotne, gdy nasze 
oczy są narażone na intensywne 
światło, takie jak blask słońca, 
błysk lampy lub oślepiające 
reflektory w nocy.

Astaksantyna należy do tej 
samej grupy karotenoidów 
ksantofilowych, co luteina 
czy zeaksantyna i wpływa na 
poprawę akomodacji oczu. 
Ponadto ma znaczenie dla 
odbudowy ciałka rzęskowego, 
tym samym wpływając na *dotyczy surowców

niwelowanie uczucia zmęczenia 
oczu, które jest silnie odczuwane 
każdego dnia, ze względu 
na pracę przy monitorach, 
niedostateczne oświetlenie, 
zanieczyszczenie środowiska, 
promieniowanie UV, a także 
występujące wady wzroku. 

Krocyny oraz safranal to 
substancje o działaniu 
antyoksydacyjnym, chronią oczy 
przed szkodliwym działaniem 
promieni ultrafioletowych (UV).

Witamina C pochodząca z aceroli, 
wpływa korzystnie na syntezę 
kolagenu, składnika budulcowego 
ciałka szklistego oczu.1-2

Cynk organiczny to składnik 
mineralny wspomagający 
procesy widzenia, w największej 
ilości występujący 
w siatkówce oka. Jego 
niedobór może prowadzić do 
krótkowzroczności.21

Mikrokapsułkowany likopen 
odpowiada za ochronę narządu 
wzroku przed szkodliwym działaniem 
wolnych rodników, ponadto bierze 

czynny udział w profilaktyce 
zwyrodnienia plamki żółtej, a jego 
działanie zostało potwierdzone 
badaniami klinicznymi.12-13

Schizandryna zawarta 
w ekstrakcie z cytryńca 
chińskiego wpływa pozytywnie 
na poprawę ostrości widzenia 
w ciemności.20

Polifenole stymulują 
mikrokrążenie oczne, korzystnie 
oddziałując na ostrość widzenia 
po zmroku.

Suplement diety ProOptical® 
z linii Clinical Formula DuoLife 
występuje w postaci dwufazowej 
kapsułki o zmodyfikowanym, 
przedłużonym uwalnianiu. 
Innowacyjna, dwufazowa postać 
to wyjątkowe połącznie dwóch 
kapsułek – zewnętrznej płynnej 
oraz wewnętrznej w postaci stałej.

Piśmiennictwo str. 88

Opinia naukowa 
o Clinical Formula 
ProOptical®

"Nasze oczy każdego dnia narażone 
są na zanieczyszczenia środowiska 
oraz znaczne przemęczenie. 
Profilaktycznie oraz na etapie 
zmagań z narządem wzroku, cenna 
staje się suplementacja. Z czystym 
sumieniem mogę polecić ProOptical, 
który wykazuje stosunek luteiny 
do zeaksantyny wynoszący 5:1 
-  jest to najczęściej badana forma 
surowca,  zalecana przez lekarzy 
na całym świecie. Suplement ten, 
składający się z 14 składników, 
wyróżnia się  także dwufazową 
formułą o przedłużonym uwalnianiu, 
a skuteczność  surowców 
potwierdzają badania kliniczne, 
przeprowadzone na grupie ponad 
4200 pacjentów."

prof. n. dr hab. n. farm.
Ilona Kaczmarczyk-Sedlak
Członek Rady Naukowej DuoLife

Zobacz więcej:
DuoLife.eu
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DuoLife Clinical Formula ProOptical® nie zawiera konserwantów 
oraz produktów genetycznie modyfikowanych.

Zalecane przyjmowanie
1 kapsułka dziennie

Ilość w opakowaniu
30 kapsułek

Forma
Dwufazowe kapsułki

197.00 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna

Naturalnie lecz skutecznie.

ProOptical®
Clinical Formula dwufazowa  

formuła

przedłużone 
uwalnianie

badania  
kliniczne

14 standaryzowanych 
substancji aktywnych

przebadanych  
pacjentów*

stosunek luteiny  
do zeaksantyny

5:1



Seria DuoLife Beauty Care to idealne uzupełnienie suplementacji 
produktami DuoLife. Łącząc zalety preparatów w formie płynnej 
z wyjątkowymi właściwościami naszych kosmetyków kompleksowo 
zadbasz o swoje zdrowie i prawidłową kondycję skóry.

Rozwój nauki doprowadził do przełomu w postrzeganiu roli 
i znaczenia połączenia mózg-skóra oraz do powstania nowej 
gałęzi medycyny: psychodermatologii. Kompleksowe i holistyczne 
podejście do kwestii dbania o zdrowie i organizm to gwarancja 
jego prawidłowego funkcjonowania a prawdziwy przełom stanowi 
połączenie wewnętrznej suplementacji z produktami działającymi 
od zewnątrz.

Dzięki zastosowaniu zastrzeżonej formuły 24/7 Nutri-FormTM kosmetyki 
DuoLife Beauty Care wykorzystują najnowsze doniesienia naukowe dla 
optymalnego odżywienia skóry, płynącego prosto z natury.

Seria DuoLife Beauty Care jest odwzorowaniem składu 
produktów z linii Liquid Formula, a dodatkowo została 
wzbogacona o formuły i substancje aktywne, które 
zmaksymalizują efekty działania kosmetyków. Zobacz więcej informacji na:

beautycare.duolife.eu

Daj się zaskoczyć 
własnym pięknem

Ukryty mózg 
w Twojej skórze

Mind Body BeautyHidden brain  
in your skin
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Linia kosmetyków DuoLife  
Beauty Care otrzymała certyfikaty:
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Oczyszczenie Złuszczanie
1 2

Revitalization & Hydration Detox & Oxygenate
Żel pod prysznic  
DuoLife Beauty Care Aloes (200 ml) 

Cukrowy peeling do ciała 
DuoLife Beauty Care Chlorofil (200 ml) 

• oczyszcza 

• odświeża 

• ogranicza przeznaskórkową utratę wody

• łagodzi podrażnienia

• nawilża

Rewitalizująco-nawadniający żel pod prysznic 
DuoLife Beauty Care Aloes - zrewitalizuj swoją 
skórę dzięki wyjątkowemu żelowi pod prysznic, 
którego sensualny zapach rozbudzi Twoje zmysły! 
Opracowana pod okiem ekspertów Formuła OHA 
24/7 Nutri-FormTM czerpie z dobroczynnych 
właściwości aloesu, miodu i oregano, oczyszczając, 
odświeżając i nawilżając skórę. Wyniki badań 
potwierdzają łagodzenie podrażnień oraz 
ograniczenie przeznaskórkowej utraty wody

• stymuluje krążenie krwi

• poprawia właściwości chłonne skóry

• oczyszcza i usuwa martwe komórki naskórka 

• zawiera oleje nawilżające i odżywiające

• poprawia elastyczność skóry

Detoksykacyjno-dotleniający cukrowy peeling do 
ciała DuoLife Chlorofil Beauty Care to starannie 
skomponowane połączenie najlepszych 
składników, które stymulują mikrokrążenie oraz 
oczyszczają skórę i poprawiają jej właściwości 
chłonne. Zastosowanie unikalnej Formuły 
Ashedo 24/7 Nutri-FormTM, której podstawą 
są olej z awokado i masło shea, sprawia, że 
peeling idealnie nawilża, odżywia i poprawia 
elastyczność skóry 

59.00 zł 79.00 zł

Nawilżająca formuła OHA 
(oregano, miód, aloes)

Złuszczająca formuła Ashedo 
(avocado, masło shea)

Sugerowana
Cena detaliczna

Sugerowana
Cena detaliczna
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Modelowanie Ochrona
3 4

Firming & Shapes Moisturizing & Protection
Masło do ciała 
DuoLife Beauty Care Collagen (200 ml)

Krem do rąk
DuoLife Beauty Care Vita C (75 ml)

• działa jako miejscowy „wypełniacz skóry”

• zwiększa sprężystość

• poprawia elastyczność 

• wygładza i regeneruje

• łagodzi podrażnienia i nawilża

Ujędrniająco-modelujące masło do ciała DuoLife 
Beauty Care Collagen to wyjątkowe połączenie 
trzech form kwasu hialuronowego, których 
działanie zostało potwierdzone badaniami 
naukowymi, zamkniętych w rewolucyjnej Formule 
HyalTri 24/7 Nutri-FormTM. Innowacyjna forma 
usieciowanego kwasu hialuronowego, o silnych 
właściwościach pochłaniających wodę, może 
działać jako miejscowy "wypełniacz skóry", 
przyczyniając się do zwiększenia jej sprężystości i 
elastyczności.

• zmniejsza wczesne oznaki starzenia się skóry 

• tworzy okluzyjną warstwę ochronną

• łagodzi podrażnienia i regeneruje

• poprawia napięcie skóry

• nawilża i wygładza

Nawilżająco-ochronny krem do rąk DuoLife 
Beauty Care Vita C - bogaty w „witaminy 
piękna” (E, C oraz F) krem to idealna terapia 
odmładzająca dla skóry Twoich dłoni. Dzięki 
witaminowej Formule ECF 24/7 Nutri-FormTM, 
wzbogaconej o masło shea, pomaga wygładzić 
i przywrócić elastyczność skóry oraz walczyć 
z jej podrażnieniami, a przede wszystkim 
zmniejsza wczesne oznaki starzenia się. DuoLife 
Beauty Care Vita C zapewnia także odpowiednie 
nawilżenie skóry.

79.00 zł 34.90 zł

Sugerowana
Cena detaliczna

Sugerowana
Cena detaliczna

Modelująca formuła HyalTri 
(trzy formy kwasu hialuronowego)

Ochronna formuła ECF  
(witaminy C, E, F)
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DuoLife Keratin Hair Complex DuoLife Keratin Hair Complex
Advanced Formula Shampoo (200ml) Advanced Formula Conditioner (200ml)

Szampon DuoLife Keratin Hair Complex Advanced Formula to kosmetyk przeznaczony 
dla włosów wypadających, suchych, zniszczonych, z rozdwajającymi się końcówkami 
oraz pozbawionych blasku. Zastosowanie unikalnej technologii Advanced Formula nie 
tylko maksymalizuje efekty działania, ale także może wspomóc walkę z najtrudniejszymi 
dolegliwościami związanymi z włosami. Zawarty w szamponie organiczny ekstrakt 
z kiełków grochu to najwyższej jakości, certyfikowany składnik o udowodnionym 
działaniu klinicznym*. Wyjątkowe połączenie ekstraktu z pozostałymi składnikami 
aktywnymi, wsparte technologią Advanced Formula, pozwoliło stworzyć nowy wymiar 
w pielęgnacji włosów.

*Badania przeprowadzone na grupie 21 osób. Weryfikacja działania sprawdzana co 2 tygodnie stosowania.  
Badanie wykonane w laboratorium badawczym

Odżywka DuoLife Keratin Hair Complex Advanced Formula Conditioner to rewitalizujące 
SOS dla włosów. Wyjątkowe połączenie składników aktywnych, takich jak: olej kokosowy, 
ekstrakt z liści gujawy i liści pokrzywy, ekstrakt z ziela skrzypu, ekstrakt z malin, 
rozpuszczalna keratyna, pantenol oraz masło shea pozwoliło stworzyć nowy wymiar 
w pielęgnacji włosów, który idealnie sprawdzi się stosowany w formie rewitalizującej 
odżywki lub regenerującej maski.

85.00 zł 109.00 zł
Cena detaliczna Cena detaliczna
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Aloes Shower Gel Chlorofil Body Scrub Vita C Hand CreamCollagen Body Butter
DuoLife Beauty Care DuoLife Beauty Care DuoLife Beauty CareDuoLife Beauty Care

19.50 zł 29.50 zł 24.90 zł29.50 zł

Sugerowana
Cena detaliczna

Sugerowana
Cena detaliczna

Sugerowana
Cena detaliczna

Sugerowana
Cena detaliczna

Pakiet zawiera 10 próbek Pakiet zawiera 10 próbek Pakiet zawiera 10 próbekPakiet zawiera 10 próbek

Wypróbuj produkty
z linii DuoLife Beauty Care



Advanced Formula Shampoo Advanced Formula Conditioner
DuoLife Keratin Hair Complex DuoLife Keratin Hair Complex

32.50 zł 39.50 zł

Sugerowana
Cena detaliczna

Sugerowana
Cena detaliczna

Pakiet zawiera 10 próbek Pakiet zawiera 10 próbek

Wypróbuj produkty
DuoLife Keratin Hair Complex
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13 POWODÓW DLACZEGO 
BEECRUNCHY

01 / BEZ DODATKU CUKRU
Hi5! beeCrunchy to zupełnie inna 
półka oraz inne, zdecydowanie 
zdrowsze podejście.

02 / MIÓD I PYŁEK KWIATOWY
Hi5! beeCrunchy to produkt 
wzbogacony o dodatek miodu 
i pyłku pszczelego.

03 / WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
BŁONNIKA
Błonnik pomaga zmniejszać 
poczucie głodu, obniżać 
poziom cholesterolu i usuwać 
z organizmu szkodliwe 
substancje.

04 / PEŁNE ZIARNO
Sprzyja perystaltyce jelit, 
przyśpiesza metabolizm, 
pomaga szybciej tracić zbędne 
kilogramy.

05 / DOBRE, LEPSZE, 
SUPERFOODS
Hi5! beeCrunchy zostały 
skomponowanego z 13, w 100% 
naturalnych składników.

06 / UNIKALNY SKŁAD
Marka Hi5! to produkty bez 
dodatku tłuszczów trans, syropu 
glukozowo-fruktozowego, oleju 
palmowego, GMO, substancji 
konserwujących, aspartamu 
i acesulfamu K, sukralozy. Hi5! 
beeCrunchy to produkt w 100% 
naturalny, bez sztucznych 
barwników i aromatów, który 
nie zawiera w swym składzie 
pszenicy.

07 / HANDMADE
Zdrowe i pożywne. Hi5! 
beeCrunchy na każdym etapie 
produkcji są robione ręcznie, co 
jest gwarancją najwyższej jakości.

08 / TYLKO ZDROWE TŁUSZCZE
Hi5! beeCrunchy wyróżnia się 
także ze względu na... tłuszcze! 
Nowy produkt DuoLife zawiera 
tylko te zdrowe, pozyskane 
z ziaren zawartych w nim 
orzechów i zbóż.

09 / CLEAN LABEL
Hi5! beeCrunchy to jasna 
i przejrzysta informacja dla 
konsumenta, gwarantująca 
dobry skład produktu.

10 / WSZYSTKO, CO WAŻNE
Produkt Hi5! beeCrunchy 
skomponowany wg wiedzy 
dotyczącej zasad żywienia, wg 
proporcji: ¾ warzyw 
i ¼ owoców.

11 / CHRUP BEZ WYRZUTÓW 
SUMIENIA
Coraz częściej sięgamy po 
zdrowe produkty do gryzienia 
czy chrupania, które dają nam 
mnóstwo przyjemności! Hi5! 
beeCrunchy doskonale smakuje 
z mlekiem, jogurtem, wodą czy 
napojem roślinnym.

12 / PRAKTYCZNE OPAKOWANIE
Hi5! beeCrunchy wyróżnia się 
praktycznym opakowaniem, 
które chroni produkt i jest 
przyjazne dla środowiska.

13 / ŚNIADANIE TO WYZWANIE
Pełnowartościowy, odpowiednio 
zbilansowany posiłek może być 
gwarantem naszej wydajności 
przez cały dzień.

better for you, 100% natural
Nuts / Grains / Honey

PREMIUM BREAKFAST

FRUITS & VEGETABLES

24.90 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna

49%
21%

24%
6%

ziarna
zbóż

orzechy
i nasiona

warzywa
i owoce

miód i pyłek 
kwiatowy

Unikalna kompozycja i zbilansowany
skład produktu

fot. Karina Aw
arska
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Batony Hi5! to praktyczna 
odpowiedź na wyzwania 
dnia codziennego. Siedem 
różnych batonów towarzyszy 
nam przez siedem dni 
tygodnia, będąc zawsze pod 
ręką. 

Marka Hi5! to samo dobro 
(power od good).

Batony Hi5! zostały 
opracowane 
z myślą o prostym, 
wysokojakościowym 
i zdrowym składzie. Samo 
dobro, prosto z natury... To 
połączenie dobroczynnego 
miodu, który towarzyszy 
człowiekowi od wieków, 
z najnowocześniejszym 
procesem utrwalania 
żywności – liofilizacją 
oraz innowacyjną metodą 
puffingu, za pomocą której 
suszone są pozostałe 
owoce, które nie podlegały 
procesowi liofilizacji. Dzięki 
zastosowaniu tych dwóch 
procesów owoce nie tracą 
zapachu, smaku i wartości 
odżywczych.

01 / Dobro zamknięte 
w prostym, jakościowym 
składzie

02 / Dobre, bo lokalne – 
z polskiego miodu, ręcznie 
robione w polskiej firmie

03 / Do produkcji batonów 
wykorzystano 100%  
polski miód.
W polskiej manufakturze, 
z miłości do natury, powstały 
ręcznie robione batony Hi5! 
Osobiście znamy pszczelarzy, 
którzy doglądają pszczoły 
i dbają o produkcję miodu 
użytego do wytworzenia 
naszych batonów. Dokładnie 
sprawdzamy cały proces 
produkcji w celu zapewnienia 
wysokich standardów jakości.

04 / Dobre, bo bez  
sztucznych dodatków 

bez dodatku tłuszczów trans
bez dodatku cukru
bez syropu glukozowo-
fruktozowego

bez oleju palmowego
bez GMO
bez substancji 
konserwujących
bez aspartamu i acesulfamu K
bez barwników
bez sztucznych aromatów

05 / Dobre, bo proste,  
łatwe do zabrania ze  
sobą wszędzie
Dobra przekąska, pełna zdrowia 
na każdą porę dnia, 
to łatwe jak przybicie piątki, Hi5! 
Take&go!

06 / Dobre, bo dokładamy 
cegiełkę do budowania 
lepszego świata
Budujemy dom dla pszczół 
w akcji BeeProtect. 

Pszczoły są niezwykle ważne 
dla świata, dlatego uważamy, że 
naszą misją jest je chronić.

Take one bar & bee yourself!
foodhi5.com

Take one bar & bee yourself!

DLACZEGO Hi5!

7 batonów na 7 dni tygodnia

HONEY & GRAINS

152.60 zł

Sugerowana  
Cena detaliczna

Apricot / Carrot / Raspberry

Nuts / Chia seeds / SesameGreen coffee / Apple / Linseed

Nuts / Chia seeds / SesameStrawberry / Apple / Hazelnut

Date / Almonds / LinseedGround Cherry / Cocoa bean / Sesame
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Bądź odpowiedzialny! 
Marka PIURIF 

Dom to miejsce zapewniające poczucie bezpieczeństwa oraz 
ludzie, którzy otaczają nas miłością. To również obowiązek 
i odpowiedzialność za wszystko to, co się w nim dzieje. Dom to 
przecież wszystko, co nas otacza – cała planeta, na której żyjemy. 
Nasze czyny oraz nawyki mają realny wpływ na to, jak wygląda teraz 
oraz jak będzie wyglądać w przyszłości. XXI wiek to czas paradoksów. 
Z jednej strony postęp technologiczny spowodował, że mamy dostęp 
niemal do wszystkiego, z drugiej jednak, produkty naturalne stają się 
powoli towarem deficytowym, często bardzo drogim.

Wierzymy, że możemy mieć realny wpływ na miejsce, w którym 
żyjemy, dlatego postanowiliśmy zacząć od domu. Sprzątać musimy 
– to fakt, ale robiąc to mamy wybór, czy użyjemy produktów pełnych 
szkodliwej chemii i żrących składników, czy być może zdecydujemy 
się na coś innego.

PIURIF to alternatywa dla wszystkich, którzy mają pełną kontrolę 
nad własnym życiem i świadomie dokonują zakupów, wybierając 
wszystko, co najlepsze dla siebie oraz swoich najbliższych.
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Łazienka
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Sprzątanie jeszcze nigdy nie było 
tak proste. Wszystko za sprawą 
uniwersalnego produktu PIURIF.

Formula A sprawdza się  
w czasie czyszczenia każdego 
rodzaju powierzchni. Idealna 
do podłóg, muszli klozetowych, 
pisuarów, zlewozmywaków, 
armatury, szyb, itd. Bez 
względu na to czy przecieramy 
biurko, lustro, wannę – nie 
pozostawia uciążliwych smug. 
Preparat pielęgnuje czyszczone 
powierzchnie i pozostawiając 
świeży zapach. 

Systematyczne wlewanie 
zużytego roztworu uniwersalnej 
Formula A do syfonów 
zapobiega powstawaniu 
nieprzyjemnych zapachów. 
Neutralne PH chroni delikatne 
powierzchnie, takie jak marmur 
czy ceramika. Regularne 
stosowanie sprzyja tworzeniu 
organicznej warstwy ochronnej, 
która systematycznie walczy 
z zarazkami w Twoim domu. 

Rozcieńczony produkt jest 
całkowicie bezpieczny dla 
Twojej skóry.

Formula A zawiera unikalną 
technologię MicroAdvanced™, 
czyli wyselekcjonowane 
bogactwo naturalnych bakterii 
czyszczących. To dzięki nim 
sprzątanie z PIURIF zamienia się 
w prawdziwą przygodę.
Zabawa zaczyna się, kiedy 
Twoja praca dobiegła końca. 
To wtedy aktywne bakterie 
rozpoczynają swoją batalię 
z zarazkami. Z czasem 
pożyteczne mikroorganizmy 
rozścielą niewidzialny dywan 
czystości, biofilm, który sprawi, 
że każde kolejne sprzątanie 
będzie jeszcze łatwiejsze. 

Regularne stosowanie Formula 
A odmieni Twój dom na zawsze.

Formula A to produkt  
w koncentracie.

Produkt jest bezpieczny dla ludzi 
i środowiska.

Pojemność
125 ml

Forma
Koncentrat

69.00 zł

Sugerowana 
Cena detaliczna

Czyści wszystkie powierzchnie,  
szyby i sanitaria.

Formula A Sposób użycia 
Formula A

Dozowanie 
Formula A

Zastosowanie 
Formula A

Wszystkie powierzchnie:
1. Wlać zgodną z poniższą 
tabelą dawkę koncentratu do 
rozpylacza gamy PIURIF.
2. Rozcieńczyć zimną wodą – 
odpowiednia jest również woda 
wprost z kranu.
3. Rozpylić roztwór na 
zabrudzonej powierzchni.
4. Odczekać około 60 sekund  
i przetrzeć gąbką lub ściereczką
PIURIF Super Microfibre.
5. Spłukać w razie potrzeby.

Podłogi:
1. Wlać zgodną z poniższą 
tabelą dawkę produktu do 
odpowiedniego naczynia 
i rozcieńczyć zimną wodą.
2. Roztwór nakładać mopem, 
ścierką lub myjką.
3. W razie potrzeby zebrać 
nadmiar suchą ściereczką 
PIURIF Super Microfibre. Na 
powierzchnie silnie zabrudzone 
należy zastosować podwójną 
dawkę koncentratu, na tę samą 
ilość wody.

Dozowanie 0,3% 
3 ml/l

0,2 do 0,3% 
2 do 3 ml/l

0,5 do 1% 
5 do 10 ml/l

Wszystkie 
powierzchnie Podłogi Podłogi 

zanieczyszczone

Formula A

Stoliki/biurka/lady

Pokój

Zastosowanie

Powierzchnie/podłogi

Szyby/lustra

Umywalki/armatura łazienkowa

Lustra/powierzchnie

Toalety/pisuary/wanny/prysznice

- do użytku codziennego



Pojemność
125 ml

Forma
Koncentrat

Stosowanie 
ręczne Opryskiwanie

Dozowanie

Konserwacja
codzienna

Konserwacja
okresowa

1 do 3%
10 do 30 ml/l

3%
30 ml/l

1 do 3%
10 do 30 ml/l

3%
30 ml/l

Formula B

Blaty/stoły

Kuchnia

Zastosowanie

Powierzchnie/szyby/lustra

Łazienka

Umywalki/armatura łazienkowa

Lustra/powierzchnie

Toalety/pisuary/wanny/prysznice

- do użytku raz na jakiś czas

73 74

Sprzątanie jeszcze nigdy nie było 
tak proste. Wszystko za sprawą 
uniwersalnego produktu PIURIF.

Intensywna Formula B rozprawi 
się z najbardziej opornym 
rodzajem zabrudzeń. 

Idealnie czyści: zlewy, wanny, 
baterie ze stali nierdzewnej, 
odpływy, toalety, prysznice, 
kafelki, ceramiczne podłogi, 
powierzchnie akrylowe, blaty 
kuchenne ze stali nierdzewnej, 
szklane powierzchnie. 

Nieinwazyjnie usuwa osady 
z mydła i kamienia kotłowego. 
Nie rysuje powierzchni i jest 
delikatna dla czyszczonych 
sprzętów i przestrzeni. 

Z Formula B utrzymasz kuchnię 
i łazienkę w nieskazitelnej 
czystości. Preparat z łatwością 
upora się z zabrudzeniami, które 
wydawały się niemożliwe do 
usunięcia, pozostawiając świeży, 
przyjemny dla zmysłów zapach. 

Moc Formula B tkwi 
w technologii MicroAdvanced™, 
przyjaznej dla ludzkiej skóry.

Zgodny z przepisami 
dotyczącymi mycia wyposażenia 
mającego kontakt z produktami 
spożywczymi*.

Przyjemny zapach.

*W takim przypadku płukanie 
wodą pitną jest obowiązkowe 
(rozporządzenie (WE) nr 
648/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
31.03.2004 ws. detergentów, 
rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 – REACH oraz 
rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008 ze zmianami.)

Produkt jest bezpieczny dla ludzi 
i środowiska.

69.00 zł

Sugerowana 
Cena detaliczna

Najlepsza w walce 
z kamieniem.

Formula B Sposób użycia 
Formula B

Dozowanie 
Formula B

Zastosowanie 
Formula B

1. Wlać zgodną z poniższą 
tabelą dawkę koncentratu do 
rozpylacza gamy PIURIF.
2. Rozcieńczyć zimną wodą – 
odpowiednia jest również woda 
wprost z kranu.
3. Stosować w postaci roztworu.
4. Spryskać zabrudzoną 
powierzchnię oraz pozostawić 
na około 5 minut.
5. Przetrzeć ściereczką PIURIF 
Super Microfibre.
6. Spłukać w razie potrzeby. 
W przypadku powierzchni 
mocno pokrytych kamieniem 
może zajść potrzeba 
pozostawienia rozpylonego 
produktu na całą noc 
i ponownego użycia.

Przeciwwskazania: Nie 
stosować na marmur, 
powierzchnie z węglanów 
i inne powierzchnie wrażliwe na 
działanie kwasów.



Pojemność
125 ml

Forma
Koncentrat

Dozowanie 1 do 2%
10 do 20 ml/l

2%
20 ml/l

1 do 2%
10 do 20 ml/l

Stosowanie
ręczne / maszynowe Namaczanie Opryskiwanie

Zastosowanie 
Formula C

Formula C

Blaty/stoły

Kuchnia

Zastosowanie

Deski do krojenia

Sprzęty i akcesoria

Podłogi/powierzchnie

Szyby/lustra

Łazienka

Umywalki/armatura łazienkowa/lustra/powierzchnie

Toalety/pisuary/wanny/prysznice

- do użytku codziennego
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Sprzątanie jeszcze nigdy nie było 
tak proste. Wszystko za sprawą 
uniwersalnego produktu PIURIF.

Zabezpiecz powierzchnie 
stykające się z jedzeniem 
przed szkodliwym działaniem 
zarazków. Oto produkt, który 
idealnie sprawdzi się w Twojej 
kuchni, spiżarni i jadalni*.

Wszędzie tam, gdzie tłuszcz 
i inne pozostałości pożywienia 
stanowią większość zabrudzeń.

Błyskawicznie usuwa codzienne 
zanieczyszczenia, pozostawiając 
błyszczące powierzchnie. 
Wygodny aplikator ułatwia 
dotarcie do najbardziej 
niedostępnych zakamarków.
 
Technologia MicroAdvanced™ 
jest przyjazna dla Twojego 
organizmu i środowiska,  
w którym żyjesz. 

Jedzenie owoców, warzyw 
czy pieczywa pozostawionego 
na przetartej powierzchni jest 
zupełnie bezpieczne dla Twojego 
organizmu. Wszystko za sprawą 

pożytecznych bakterii, które 
pochłaniają zarazki nawet wtedy, 
kiedy Ty odpoczywasz. 

Bo PIURIF jest po to, by cieszyć 
się życiem!

Odświeżający zapach cytrusów.

*W takim przypadku płukanie 
wodą pitną jest obowiązkowe 
(rozporządzenie (WE) nr 
648/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
31.03.2004 ws. detergentów, 
rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 – REACH oraz 
rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008 ze zmianami.)

Formula C to produkt  
w koncentracie.

Produkt jest bezpieczny dla ludzi 
i środowiska.

69.00 zł

Sugerowana 
Cena detaliczna

Idealna w kuchni.

Formula C Sposób użycia 
Formula C

Dozowanie 
Formula C

1. Wlać zgodną z poniższą tabelą 
dawkę koncentratu do rozpylacza 
gamy PIURIF.
2. Rozcieńczyć zimną wodą – 
odpowiednia jest również woda 
wprost z kranu.
3. Spryskać zabrudzoną 
powierzchnię oraz pozostawić na 
około 60 sekund.
4. Przetrzeć ściereczką PIURIF 
Super Microfibre.
5. Spłukać w razie potrzeby.

W przypadku powierzchni 
mocno zabrudzonych może 
zajść potrzeba zastosowania 
mocniejszego roztworu (20 ml/l), 
pozostawienia rozpylonego 
produktu na całą noc i ponownego 
użycia. Płukanie wodą pitną 
jest obowiązkowe w przypadku 
powierzchni stykających się 
z produktami spożywczymi.

Przeciwwskazania: Preparat 
nie stanowi zamiennika dla 
płynów i kapsułek dedykowanych 
zmywarkom.



Odkurzacz elektryczny

Rozpylacz

Odplamianie

0,5%

2%

3%

5 ml

20 ml

30 ml

Rodzaj urządzenia % ml/l

Zastosowanie 
Formula D

Formula D

Kanapa/fotel z materiału

Pokój

Zastosowanie

Zasłony z materiału

Dywan/wykładzina

- do użytku codziennego

Dozowanie 
Formula D
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Sprzątanie jeszcze nigdy nie było 
tak proste. Wszystko za sprawą 
uniwersalnego produktu PIURIF.

Formula D swoją wyjątkowość 
zawdzięcza produkowanym 
przez aktywne bakterie 
enzymom rozbijającym 
uciążliwe zabrudzenia. Zapewnia 
czystość i świeżość Twoich 
ubrań, materiałów i wykładzin, 
dbając o ich żywe kolory. To 
najlepszy wybór dla entuzjastów 
czystego i świeżego prania. Nie 
zawiera chlorowych wybielaczy.

Jest delikatna, zarówno dla 
białych, jak i kolorowych 
i ciemnych tkanin. Neutralizuje 
zapachy, pomaga zmiękczać 
włókna tkaniny i odzyskać 
jej żywe kolory. Innowacyjny 
preparat w płynie usuwa trudno 
dostępny brud i kurz.

Formula D to produkt  
w koncentracie.

Produkt jest bezpieczny dla ludzi 
i środowiska.

69.00 zł

Sugerowana 
Cena detaliczna

Perfekcyjna czystość tkanin,  
wykładzin i materiałów.

Formula D Sposób użycia 
Formula D

1. Wlać zgodną z poniższą tabelą 
dawkę koncentratu do rozpylacza 
gamy PIURIF, elektrycznego 
odkurzacza piorącego lub 
szczotki elektrycznej z końcówką 
do czyszczenia tkanin.
2. Rozcieńczyć zimną wodą – 
odpowiednia jest również woda 
wprost z kranu.
3. Stosować w postaci roztworu. 

Aby uzyskać najlepsze 
wyniki zalecamy odkurzanie 
powierzchni przed czyszczeniem 
oraz po czyszczeniu 
i wysuszeniu.

Maszynowo: (mechaniczny lub 
elektryczny odkurzacz piorący lub 
szczotka elektryczna z końcówką 
do wykładzin) napełnić 
zbiornik urządzenia roztworem 
przygotowanym zgodnie 
z poniższą tabelą. Stosować 
zgodnie z instrukcją producenta 
urządzenia Pozostawić na 10 
min., a następnie odkurzyć.

Ręcznie: Koncentrat rozcieńczyć 
zimną wodą w porcjach 
podanych w tabelce poniżej. 
Wstrząsnąć, aby uzyskać 
pianę. Wcierać mieszaninę 
w zabrudzoną powierzchnię 
za pomocą miękkiej 
szczotki w kierunku włókien 
Przeszczotkować w przeciwnym 
kierunku. Pozostawić do 
wyschnięcia. Odkurzyć.

Odplamianie: Koncentrat 
rozcieńczyć zimną wodą 
w proporcjach podanych 
w tabelce poniżej. Nakładać 
roztwór na zabrudzony materiał 
za pomocą rozpylacza. 
Przetrzeć suchą ściereczką 
PIURIF Super Microfibre. Zebrać 
nadmiar roztworu i zaczekać 
do wyschnięcia. W razie 
konieczności spłukać.

Uwaga: w przypadku 
czyszczenia powłok 
materiałowych najpierw 
warto wykonać test na małej 
powierzchni.

Pojemność
125 ml

Forma
Koncentrat
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DuoLife Keratin Hair Complex
Advanced Formula Shampoo

DuoLife Keratin Hair Complex
Advanced Formula Conditioner

*Dane o mikroelementach i  makroelementach umieszczone zostały na podstawie orientacyjnej zawartości 
wykazanej przez United States Department of Agriculture Agricultural Research Service National Nutrient 
Database for Standard Reference Release 28 oraz publikacji zawartych w US National Library of Medicine 
National Institutes of Health.



Medical 
Formula

BorelissPro® NEW

ProStik® NEW

Forma

Kapsułki

Kapsułki

Ilość

60 kapsułek

60 kapsułek

Przyjmowanie

1-2 kapsułki

1-2 kapsułki

Sugerowana 
Cena detaliczna

99.80 zł

99.80 zł

Cena klubowa

79.80 zł

79.80 zł

Punkty

50 pkt.

50 pkt.

50 pkt.

50 pkt.

50 pkt.

50 pkt.

50 pkt.

50 pkt.

50 pkt.

50 pkt.

79.80 zł

79.80 zł

79.80 zł

79.80 zł

79.80 zł

79.80 zł

79.80 zł

79.80 zł

99.80 zł

99.80 zł

99.80 zł

99.80 zł

99.80 zł

99.80 zł

99.80 zł

99.80 zł

1-2 kapsułki

1-2 kapsułki

1-2 kapsułki

1-2 kapsułki

1-2 kapsułki

1-2 kapsułki

1-2 kapsułki

1-2 kapsułki

60 kapsułek

60 kapsułek

60 kapsułek

60 kapsułek

60 kapsułek

60 kapsułek

60 kapsułek

60 kapsułek

Kapsułki

Kapsułki

Kapsułki

Kapsułki

Kapsułki

Kapsułki

Kapsułki

Kapsułki

ProSelect® NEW

ProSlimer® NEW

ProDeacid® NEW

ProMigren® NEW

ProRelaxin® NEW

ProSugar® NEW

ProCholterol® NEW

ProCardiol® NEW

Clinical 
Formula

ProOptical®

Forma

Kapsułki

Ilość

30 kapsułek

Przyjmowanie

1 kapsułka

Sugerowana 
Cena detaliczna

197.00 zł

Cena klubowa

149.00 zł

Punkty

98 pkt.
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Dane Podstawowe
Suplementy Diety

DuoLife Forma Objętość Przyjmowanie
Sugerowana 
Cena detaliczna Cena klubowa Punkty

Dzień i Noc Płynna 2x750 ml 25 ml - rano 350.00 zł* 250.00 zł 250 pkt.

25 ml - wieczór

* - DuoLife Dzień i Noc są sprzedawane łącznie w ramach jednego zestawu w sugerowanej cenie detalicznej 350.00 zł za pakiet 2 butelek.
* - Cena 250 zł obowiązuje przy zamówieniu za min 500 pkt. Przy zamówieniu poniżej 500 pkt. cena klubowa wynosi 270 zł.

Formy  
Płynne

Vita C

Chlorofil

Forma

Płynna

Płynna

Objętość

750 ml

750 ml

Przyjmowanie

25 - 50 ml

10 ml x 2

Sugerowana 
Cena detaliczna

97.00 zł

97.00 zł

Cena klubowa

75.00 zł

75.00 zł

Punkty

50 pkt.

50 pkt.

50 pkt.

50 pkt.

60 pkt.

32 pkt.

75.00 zł

89.00 zł

95.00 zł

49.00 zł

97.00 zł

129.00 zł

125.00 zł

65.00 zł

25 - 50 ml

25 - 50 ml

5 ml

5 - 10 ml

750 ml

750 ml

250 ml

150 ml

Płynna

Płynna

Płynna

Płynna

Aloes

Collagen

RegenOil
Liquid Gold®

Natural Kids 
Formula 
SunVital®

Keratin Hair 
Complex

My Blood
Moja Krew

Płynna

Płynna

750 ml

750 ml

25 - 50 ml

25ml - 50ml

179.00 zł

150.00 zł

138.00 zł

100.00 zł

85 pkt.

100 pkt.
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Aloes Shower Gel Aloes Shower GelŻel pod prysznic Żel pod prysznic200 ml 10 x 5 ml59.00 zł 19.50 zł39.00 zł 19.50 zł30 pkt. 15 pkt.

Chlorofil Body Scrub Chlorofil Body ScrubMasło do ciała Masło do ciała200 ml 10 x 5 ml79.00 zł 29.50 zł59.00 zł 29.50 zł45 pkt. 20 pkt.

Collagen Body Butter

Keratin Hair Complex
Advanced Formula
Shampoo

Keratin Hair Complex
Advanced Formula
Shampoo

Keratin Hair Complex
Advanced Formula
Conditioner

Keratin Hair Complex
Advanced Formula
Conditioner

Collagen Body ButterPeeling do ciała

Szampon Szampon

Odżywka Odżywka

Peeling do ciała200 ml

200 ml 200 ml

200 ml 200 ml

10 x 5 ml79.00 zł

85.00 zł 32.50 zł

109.00 zł 39.50 zł

29.50 zł59.00 zł

65.00 zł 32.50 zł

79.00 zł 39.50 zł

29.50 zł45 pkt.

50 pkt. 20 pkt.

60 pkt. 30 pkt.

20 pkt.

Vita C Hand Cream Vita C Hand CreamKrem do rąk Krem do rąk75 ml 10 x 5 ml34.90 zł 24.90 zł24.90 zł 24.90 zł19 pkt. 15 pkt.

Przeznaczenie PrzeznaczeniePojemność PojemnośćCena Klubowa Cena KlubowaPunkty Punkty
Sugerowana
Cena detaliczna

Sugerowana
Cena detaliczna

Beauty  
Care

Beauty  
Care próbki

Dane Podstawowe
Kosmetyki
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Dane Podstawowe
Środki Czyszczące

Piurif

Box Piurif

Formula A

Formula A*

Formula B

Formula B**

Forma

Forma

Koncentrat

Box

Koncentrat

Box

Objętość

Objętość

125 ml

125 ml

125 ml

125 ml

Dozowanie

Dozowanie

str. 72

str. 72

str. 74

str. 74

Sugerowana 
Cena detaliczna

Sugerowana 
Cena detaliczna

69.00 zł

87.00 zł

69.00 zł

72.00 zł

Cena klubowa

Cena klubowa

49.00 zł

70.00 zł

49.00 zł

55.00 zł

Punkty

Punkty

30 pkt.

30 pkt.

30 pkt.

30 pkt.

30 pkt.

30 pkt.

30 pkt.

30 pkt.

49.00 zł

55.00 zł

49.00 zł

55.00 zł

69.00 zł

72.00 zł

69.00 zł

72.00 zł

str. 76

str. 76

str. 78

str. 78

125 ml

125 ml

125 ml

125 ml

Koncentrat

Box

Koncentrat

Box

Formula C

Formula C**

Formula D

Formula D**

* - Zestaw Box Piurif Formula A zawiera: koncentrat o pojemności 125 ml + spryskiwacz z dyfuzorem do przygotowania gotowego produktu  
+ ściereczkę z mikrofirby do czyszczenia delikatnych powierzchni.

** - Zestaw Box Piurif Formula B, C, D zawiera: koncentrat o pojemności 125 ml + spryskiwacz z dyfuzorem do przygotowania gotowego produktu.

Hi5!

beeSnap

beeCrunchy

Typ

batony

płatki

Objętość

14 x 45 g

300 g

Sugerowana 
Cena detaliczna

24.90 zł

152.60 zł

Cena klubowa

19.90 zł

86.00 zł

Punkty

13 pkt.

40 pkt.

Dane Podstawowe
Żywność Funkcjonalna
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