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Mivel ezt a katalógust tartja kezében, ez azt jelenti, hogy Ön
ugyanazokban a gondolatokban és alapelvekben hisz, amelyek 
Cégüket is meghatározzák. Azt jelenti, hogy tudatosan foglalkozik 
a legnagyobb értékekkel - egészségével és szeretteivel. A legjobb 
feltételeket akarja megteremteni saját céljai eléréséhez. 

Mindig próbálunk egy lépéssel mások előtt lenni. Elképzelésünk a 
lengyel után a nemzetközi piac meghódítása, és ott vezetővé válni. 
Egyúttal küldetésünk lényeges eleme az életminőség és a jó közérzet 
szintjének emelése az egész világ milliói számára. A DuoLife a piaci 
igényekre született válasz. Olyan márka, ami a legapróbb részleteket 
is különös gonddal kezeli, olyan márka, ami napról napra erősebb 
pozíciót tölt be a lengyel és a globális piacon. A DuoLife olyan 
vállalkozás, amiben mindenki megtalálja a maga helyét. 

A Cég alapításában egyik értékünk a munka, de még inkább azok 
az emberek, akik munkatársaink. Vállalatunk alapelvei: becsület, 
megbízhatóság, partnerség, kapcsolatok, önképzés és integráció, 
mert hiszünk benne, hogy az igazi siker csak értékes elképzelések 
megvalósítása révén érhető el.  

Találkozzunk
Köszöntő
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A DuoLife Igazgatótanács olyan emberekből áll, akiknek cégük igazi 
szenvedélyt jelent. Határozottan állítják, hogy ha olyan munkát 
választunk, amit szeretünk, valójában életünkben egy napot se kell 
dolgoznunk. Hobbijukat és szenvedélyüket összekapcsolták és szilárd 
alapra építve, megteremtve a korábban ismeretlen SoftMarketing™ 
modellt, üzletet hoztak létre. Ezért tűnnek fel olyan gyakran azoknak 
az embereknek, DuoLife Klubtagoknak és alkalmazottaknak a körében, 
akikkel EGYÜTT építik a Cég jövőjét.

Követve a világosan megfogalmazott szabályokat és kitartóan elérve 
céljaikat, a DuoLife Igazgatótanács tagjai bizonyítják, hogy ha vesszük 
a bátorságot a megfelelő lépések megtételéhez, életstílusunkat és 
életszínvonalunkat egyaránt javíthatjuk.

Találkozzunk
DuoLife Igazgatótanács

Bartosz Królikowski a DuoLife alapítása óta az Igazgatótanács elnöke. 
A DuoLife tökéletes működése érdekében többéves tapasztalattal 
rendelkezik, amit a legnagyobb cégeknél szerzett, lengyel vállalatok 
társtulajdonosaként, igazgatótanácsi elnökként és ügyvezetőként. 
Feladatai a Cégen belül: kontrolling, pénzügyek és a legnagyobb 
partnerekkel kapcsolatos döntések. 

Bartosz Królikowski
a DuoLife Igazgatótanács elnöke

Közel hároméves Marketing Igazgatói tevékenység után 
2016-ban Łukasz Godyń a DuoLife Igazgatótanácsának tagja lett. 
Lelkesedésének hasznát vette az emberekkel való együttműködésben 
és a mára rendkívül sikeressé vált DuoLife márka kialakítását célzó 
marketing stratégiák kidolgozásában. 

A DuoLife marketing stratégiájának bevezetésével és koordinálásával 
jelentősen hozzájárult a Cég Lengyelországon és Európán belüli, 
valamint azon túli növekedéséhez.

Łukasz Godyń
a DuoLife Igazgatótanács alelnöke
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Norbert Janeczek nagy üzleti tapasztalattal rendelkezik a 
SoftMarketingTM  kidolgozásában, ami a DuoLife sikerében is 
egyik sarokpontnak számít. Hozzá tartozik az értékesítési hálózat 
fejlesztése, valamint a DuoLife és számos más vállalkozás 
hosszútávú együttműködését érintő döntések. Az egészséges és 
tudatos életstílus iránti szenvedélye segítette a Tudatos Élet Alapítvány 
által szervezett „Tudatosan élek” elnevezésű lengyel Közösségi 
Kampány elindításában.  

Piotr Pacyga legtöbb idejét a DuoLife Klubtagok és az alkalmazottak által 
használt rendszer, mint legfőbb munkaeszköz tökéletesítésével tölti. A 
legjobb programozók és grafikusok közül néhánnyal együttműködve 
olyan új funkciókat vezetnek be, amelyek a gyorsabb és hatékonyabb 
üzletet támogatják, de segítenek elérni a kitűzött célokat is, biztosítva a 
felesleges lépések minimálisra csökkentését.  
A számos tréning, workshop és szeminárium biztosításával Piotr a 
lengyelországi és külföldi Vezetőknek is legfőbb támasza.  

Norbert Janeczek
a Felügyelő Bizottság elnöke

Piotr Pacyga
a Felügyelő Bizottság alelnöke

Sokéves tudományos tapasztalata és szerteágazó tudása révén, 
a DuoLife Tudományos Tanácsával együtt, aminek elnöke is, Piotr 
Kardasz megalkotta a DuoLife étrend kiegészítők innovatív palettáját.
Érdemei elismeréseként és a DuoLife termékek létrehozásában és 
tökéletesítésében végzett hároméves munkájáért kapott helyet a 
Felügyelő Bizottságban. 
Piotr Kardasz is fontos szerepet játszik a lengyel „Tudatosan élek” 
Közösségi Kampányban, mint annak egyik fő szószólója.

Piotr Kardasz
a Felügyelő Bizottság tagja

Találkozzunk
Igazgatótanács
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Miközben következetesen haladunk előre legambiciózusabb céljaink 
megvalósításában, a fontos szabványokra és előírásokra is a 
legnagyobb figyelmet fordítjuk. Egy ilyen vállalkozás hatalmas és 
lényeges technikai lehetőségeket igényel.

Krakkóhoz közel, Więckowicében hoztuk létre a Cég központját, 
amelynek 850 m2-es alapterülete az egész világból származó 
Klubtagoknak is fontos helyszín. A különleges szempontok szerint 
tervezett épület alkalmas konferenciák és workshopok szervezésére 
is olyan emberek számára, akik tudatosan törődnek önképzésükkel és 
testük állapotával.  Az épület szívében levő konferenciacsarnok 200 fő 
befogadására alkalmas, és teljes multimédiás technikával felszerelt.

A másik konferenciaterem kisebb, exkluzív üzleti megbeszélések 
helyszínének készült. Az épületnek ebben a részében vannak az irodák 
és az Igazgatótanács tagjainak munkahelye is. A teljes terület 
tervezésekor  fő szempont volt, hogy a Klubtagok a DuoLife Központ 
minden lehetőségét minél jobban ki tudják használni. 

Találkozzunk
DuoLife Központ
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Termékeink egy Bielsko-Białához közeli üzemben készülnek. Ez a 
magas színvonalú létesítmény a maga 5500 m2 alapterületével minden 
minőségi szabványnak és az Európai Unió követelményeinek megfelel. 
A termelési folyamatot sokéves tapasztalattal rendelkező szakértők 
rendszeres ellenőrzésének vetik alá. Van egy logisztikai központ egy 
másik irodával és raktárral, ahol a DuoLife termékeket különleges 
körülmények között tárolják.

A DuoLife termékek összetétele egy szakértői csoport munkájának 
köszönhető, aminek tagjai gyakorló orvosok és számos különböző, orvosi, 
természetgyógyászati, dietetikai és fitoterápiás terület szakértői, 
a Piotr Kardasz, PhD. által elnökölt Tudományos Tanáccsal 
együttműködésben. Ők alkották meg az egyedülálló hatékonyságú étrend 
kiegészítőket, a legmagasabb minőségi szabványok megtartásával, 
és olyan innovatív megoldásokkal, amelyek három Nobel Díjat nyertek. 
Hiszünk benne, hogy a teljesen természetes és kiváló minőségű termékek 
állandóan növekvő igényére a DuoLife a legjobb válasz.

Étrend kiegészítőink kiváló minőségét számos hitelesített 
laboratórium elemzése igazolta és a Lengyel Egészségügyi 
Felügyelőség folyamatos ellenőrzést gyakorol felette. 

Találkozzunk
Gyártóüzem
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Ismerje meg a DuoLife Tudományos Tanács néhány tagját. 
Ők a természetgyógyászat, a tudományos kutatás legelismertebb 
szakértői, az egészséges életmód szerelmesei, olyan emberek, akik 
úgy döntöttek, hogy kiterjedt tudásukat másokkal is megosztják.

Egy közös célért dolgoznak, olyan étrend kiegészítőkért, amelyek 
a legtisztább összetevőket a természet bölcsességével és az 
orvostudomány legfrissebb vívmányaival ötvözik, egyúttal megfelelve 
a modern emberi szükségleteknek. 

Találkozzunk
Tudományos Tanács
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A Lublin Orvostudományi Egyetemen végzett. Klinikai elemzés területén a gyógyszerészeti tudomány 
professzora és egyetemi tanára. A Lublin Orvostudományi Egyetem Laboratóriumi Diagnosztikai 
Tanszékének vezetője, klinikai biokémikus, a Lublin Orvostudományi Egyetem és az Informatikai Egyetem 
professzora. A Lengyel Akkreditációs Bizottság szakértője, a laboratóriumi diagnosztikában a Nemzeti 
Vizsgabizottság tagja. A Lengyelországi Laboratóriumi Orvostudományi Klinika Klinikai Biokémiai 
Csoportjának elnöke. Számos díjat és elismerést kapott, többek között az Egészségügyi Miniszter 
tudományos díját, az Arany Érdemkeresztet, a Nemzeti Oktatási Bizottság érmét.

prof. Janusz Solski, PhD hab.
a DuoLife Tudományos Tanács tagja

A Kórházigazgatók Lengyel Szövetségének elnöke, 2005 és 2010 között szintén tagja a rangos International 
Forum Gastein Igazgatótanácsának, ami Európa legnagyobb egészségügyi NGO-inak fóruma. Az Andrzej 
Frycz Modrzewski Kraków Egyetem docense. Hazai és nemzetközi eredményeiért számos díjat nyert. Az 
első lengyel „digitális kórház” projekt építésze és alapítója; Krakkóban a II. János Pál Kórházban a „Gyors 
Med Diagnosztikai Központ” ötletadója. A krakkói II. János Pál Kórház igazgatója közel 20 éve, vezetése alatt 
itt egy speciális kardiológiai kórház jött létre. 

associate prof. Mieczysław Pasowicz, MD, PhD hab.
Member of DuoLife Scientific Council

Találkozzunk
Tudományos Tanács

A Jagello Egyetem Collegium Medicum Aneszteziológiai és Intenzív Orvostudományi Tanszékének docense, 
a Jagello Egyetem Orvosi Tanszékének oktatója. Az alábbi területek specialistája: általános sebészet, 
ortopédia, baleseti sebészet, sürgősségi ellátás. 4 orvosi tankönyv és több mint 300 tudományos cikk 
szerzője. Lengyelország és a világ legmegbecsültebb tudományos társaságainak tagja. A Nemzeti Kutató és 
Fejlesztő Központ Foresight 2020 nevű Kutató Programjának is tagja, valamint részt vesz az Európai Unió 
és a Tudományos és Felsőoktatási Minisztérium Innovatív Gazdaság Kutató Programjában.

prof. Waldemar Hładki, MD, PhD hab.
a DuoLife Tudományos Tanács tagja

A Sziléziai Orvostudományi Egyetem Farmakognózia és Fitokémiai Osztályának vezetője, gyógyszerész, 
farmakológiai szakember. A gyógyszerek és a természetes eredetű anyagok hatásának szakértője, 
beleértve a növényi eredetűeket is. Biokémiai és molekuláris mechanizmusok szakértője. Kutatásokat 
végez, előadásokat tart, fitofarmakológiai és gyógynövény-gyógyszertant oktat. A Lengyel Farmakológiai 
Társaság Sziléziai Tagozatának elnöke. Tudományos eredményeiért számos díjat kapott, többek között az 
Egészségügyi Miniszteri és Szociális Ellátási díjat. Több mint 60 tudományos cikket publikált a nemzetközi 
folyóiratokban és 231 konferenciajelentésben.

prof. Ilona Kaczmarczyk - Sedlak, PharmD hab.
a DuoLife Tudományos Tanács tagja
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Orvos, a belgyógyászat, a sportorvoslás és az orvosi rehabilitáció szakembere. A lublini Vincent Pol Egyetem 
Egészségtudományi Tanszékének professzora, dékánja.  A Lengyel Sport Orvostudományi Társaság 
elnökségi tagja, korábbi tudományos titkára. Korábban judo, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz nemzeti 
és olimpiai csapatokkal dolgozott. A Lengyel Paralimpiai Bizottság orvosi bizottságának és a Lengyel 
Labdarúgó Szövetség orvosi bizottságának volt tagja. Két díjat kapott az Egészségügyi Minisztériumtól 
az egészségügyi ellátás terén Lengyelországban elért kiemelkedő szervezési eredményeiért. A Lengyel 
Egészségügyi Akadémia Tudományos Tanácsának társalapítója és tagja.

prof. Witold Furgał, MD, PhD
a DuoLife Tudományos Tanács tagja

Találkozzunk
Tudományos Tanács

Oktatási és pedagógiai munkájában elért eredményeiért az oktatási miniszter díjának nyertese. A 
Nemzetközi Kiegészítő Gyógyszerészet colomboi Nyílt Egyetemének professzora Sri Lankában.
A Nemzeti Geográfiai Társaság tagja. A Commonwealth (UK) Akupunktúra és Természetgyógyász 
Intézetének rendes tagja, a Lengyel Orvosi Szövetség fitoterápiás tagozatának elnökségi tagja. 

prof. Wiktor Stelmach, PharmD, MD,
a DuoLife Tudományos Tanács tagja

A klinikai farmakológia szakértője, és a katowicei Sziléziai Orvostudományi Egyetem Orvosi Karán a 
Belgyógyászat Doktora. Komoly tapasztalatát sokéves klinikai kísérleti szakértőként nyerte Klinikai Kísérleti 
Koordinátori munkakörben, valamint a legnagyobb lengyel és nemzetközi gyógyszerészeti konszernek Orvos 
Igazgatójaként. Számos Tudományos Társaság tagja, olyanoké, mint a Lengyel Gyógyszerészeti Társaság, a 
Lengyel Belgyógyászati Társaság, a Monitorozott Terápiák Lengyel Szövetsége és a Jó Klinikai Gyakorlatok 
Lengyel Szövetsége. Ezen kívül éveken keresztül vezetett speciális orvosi kurzusokat. 

Maria Bortel - Badura, MD, PhD
a DuoLife Tudományos Tanács tagja

A łódźi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Kara Biogyógyszerészeti Tanszékének előadója. 
Kurzusai a farmakológiával, az orvosi termékek, gyógynövény termékek és táplálkozási betegségek 
megelőzésére és terápiájára szolgáló termékek alkalmazásával foglalkoznak. Tapasztalatait számos 
tudományos intézetben, mint pl. a Katonai Orvosi Akadémia Gyógyszerészeti Osztályán szerezte. Speciális 
érdeklődési köre a környezeti tényezők okozta civilizációs betegségek prevenciója és terápiája. 

Jan Szuszkiewicz, PharmD
a DuoLife Tudományos Tanács tagja
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Teljesen tisztában vagyunk vele, milyen felelősség olyan termékeket 
alkotni, amelyeket az egész világon naponta ezrek használnak. Ezért 
biztosítjuk, hogy termékeink még a legszigorúbb Európai Uniós 
szabványoknak is megfelelnek.

Amiben mi mások vagyunk: nálunk a minőség a legelső lépéstől 
meghatározó, az első kis magoktól, amelyek egyszer termékünk 
alkotórészévé válnak. A világ legtisztább helyeiről válogatunk 
kizárólag természetes növényeket és csakis olyanokat, amelyeknél 
génmódosítás nem áll fenn.

Ez a fajta növénytermesztés garantálja, hogy a termékeink alapjául 
szolgáló növények pontosan az Ön testének igényeit elégítsék ki. 

A természet és a legfrissebb tudományos felfedezések közötti 
tökéletes kapcsolat eredményezi a teljesen természetes és egyedülálló 
hatékonyságú étrend kiegészítők megalkotását. 

Hiszünk benne, hogy a DuoLife a legjobb ajándék, amit Önnek és 
szeretteinek adhatunk.

DuoLife Termékek
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DuoLife Termékek 
Gyártási Alapelvek

Termékeinkben nem csak a 
magas hőmérsékleten történő
hőkezelést, de mindenfajta  
tartósítószert is kiiktatunk.
Így őrzik meg a DuoLife 
termékek természetes biológiai 
paramétereiket.

Termékeinkben kizárólag 
természetes alapanyagokat 
használunk, amelyek a 
világ ökológiailag tanúsított 
területeiről származnak. 
A génmódosítást, peszticidek 
és herbicidek használatát 
határozottan elutasítjuk.

Termékeink csakis 100%-ban 
természetes üveg tartályokba 
kerülnek, amelyek nem lépnek 
reakcióba tartalmukkal. 
A DuoLife folyékony 
étrend kiegészítők tartálya 
másfajta üvegből készül, 
fehér és sötétbarna közötti 
színárnyalatokban, annak 
függvényében, hogy a termék 
minél jobb védelmet élvezhessen.

Az étrend kiegészítők IHHP™ 
technológiával való tartósítása 
a minimális feldolgozás 
fogalmán alapul. Az alkalmazott 
technológiai folyamat alapja 
a sok fixálószer szinergikus 
hatása. Ez teszi lehetővé a 
termék kiváló minőségének 
megőrzését tartósítószer nélkül.

1. szabály
Tartósítószer-mentesség

2. szabály
GMO-mentesség

3. szabály
Üveg tartály

4. szabály
IHHPTM Módszer

Termékeinkben mindig 
megőrizzük az orvoslásban 
alkalmazott gyógyító 
komponensek biológiai 
összességét. Csak teljes, 
természetes, szerves eredetű 
alkotóelemeket használunk, 
biológiai hátterükkel együtt. 

5. szabály
Komplett Alkotóelemek
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A DuoLife Nappal megoldást 
nyújt mindazok számára, akik 
szervezetük pszichomotor 
tulajdonságait akarják aktiválni 
és testüket olyan lényeges 
anyagokkal ellátni, amelyektől az 
egész nap megfelelően működik.

A Noni gyümölcs (indiai 
eperfa) a szerotonin és a 
melatonin gazdag forrása. 
Garantálja az emberi szervezet 
egészséges működését és jó 
közérzetét. A Noni hatóanyagai 
csökkentik a fáradtságot és 
kimerültséget és támogatják a 
mentális hatékonyságot1. 

Az Açaí pálma bogyók 
vitaminokat, ásványi anyagokat 
és polifenolokat tartalmaznak. A 
szabad gyökök felszívódásának 
erejében húszszoros eredményt 
mutatnak, ami több mint 
bármely ismert forrás esetében, 
ezért támogatja az energia 
anyagcserét a szervezetben2.

A gránátalma gyümölcs 
kedvező hatást fejt ki a szív- és 
érrendszerre. Ösztrogén típusú 
vegyületeket tartalmaz, amelyek 

a női étrend fontos elemei, mivel 
csökkentik a menopauzális 
tüneteket3.

Az Aloe vera javítja az 
immunitást, szabályozza az 
anyagcserét és serkenti az 
emésztést. Kiváló és lényeges 
méregtelenítő, amely számos 
biológiailag aktív komponenst 
tartalmaz, mint például: 
aminosavak, enzimek, vitaminok 
és ásványi vegyületek4.

Az áfonya flavonoidok, 
antioxidánsok, vitaminok és 
ásványi vegyületek forrása. Segít 
fenntartani a normál pH-értéket 
a húgyutakban és elősegíti a 
szív- és érrendszer egészséges 
működését5-6.

A vörös málna a vitaminok, 
a pantoténsav, a makro- és 
mikroelemek tökéletes forrása. 
A málna rosttartalma és egyéb 
összetevői elengedhetetlenek 
a szervezet megfelelő 
működéséhez7.
 
A fekete bodza az antociánok 
egyik leggazdagabb

forrása, amelyek stimulálják 
az immunrendszert, és segítik 
a fáradtság és kimerültség 
csökkentését8.

A tengeri varjútövis gyümölcse 
β-karotin, flavonoidok, telítetlen 
zsírsavak, ásványi anyagok 
és vitaminok gazdag forrása. 
Tartalmaz olyan hatóanyagokat, 
amelyek erősítik a szív- és 
érrendszert, megvédik a 
sejteket az oxidatív stressz 
ellen, és késleltetik az öregedési 
folyamatot9.

Common grape vine sok olyan 
anyagot tartalmaz, amelyek 
regenerálják és méregtelenítik 
a szervezetet. Gazdag mikro- 
és makroelemekben, értékes 
ásványi vegyületekben, valamint 
glükózban és fruktózban, 
amelyek a szervezet által 
gyorsan felszívódva az energia 
forrását jelentik10.

A ginseng több mint 200 
biológiailag aktív anyagot 
tartalmaz. Javítja az 
immunrendszer működését, és a 
gasztrointesztinális rendszert11.

A vadrózsa erősíti
a szervezetet és növeli 
annak vitalitását. Vitaminok, 
szerves savak, ásványi sók és 
antioxidánsok forrása. Leve
méregtelenítő hatású, növeli 
a szervezet immunitását 
és semlegesíti a szervezet 
gasztrointesztinális 
rendszerének tartalmát12-13.

A galagonya jelentősen erősíti 
a szivet és segít alvászavarok 
esetén. Bioflavonoidokat 
tartalmaz, amelyek támogatják 
az érrendszert. Szerves 
savakban, vitaminokban és 
ásványi sókban gazdag14.

A lucerna a fehérje tökéletes 
forrása, ezért erősíti a 
szervezetet, segít a nyálkahártya 
normális nedvességtartalmának 
fenntartásában, méregteleníti a 
szervezetet, és megóvja a korai 
öregedéstől15.

Irodalom: 97. old.

További információ:
DuoLife.eu

DuoLife Nappal
Napi forrás az Ön egészsége és vitalitása 
számára

A DuoLife Nappal nem tartalmaz 
élelmiszer tartósítót vagy 
génmódosított összetevőt.

Forma
Folyadék

Térfogat
750ml

Ajánlott adag
Naponta 25ml reggel
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A DuoLife Éjszaka nem 
tartalmaz élelmiszer tartósítót 
vagy génmódosított összetevőt.

Garantálja a jó éjszakai alvást és a szervezet 
teljes regenerálódását.

DuoLife Éjszaka A DuoLife Éjszaka megoldás 
azok számára, akik jó éjszakai 
alvás után élvezni szeretnék 
életüket, és életerejük teljes 
megújulását keresik azáltal, 
hogy szervezetüket ellátják a 
szükséges anyagokkal.

A tibeti Goji bogyó segít 
fenntartani a glükóz normális 
koncentrációját a vérben, 
szabályozza az anyagcserét és 
javítja az emésztést. Triptofánt 
tartalmaz, ami természetesen 
stimulálja a szerotonin és 
melatonin termelését1.

A fehér faeper stabilizálja 
a vércukorszintet. Segít 
fenntartani a normális szintet 
és csökkenti a megnövekedett 
étvágyat2.

A bogáncstej értékes 
flavonoligánokat, vitaminokat, 
cinket, szilíciumot, vasat 
és káliumsókat tartalmaz. 
Védi a májat, elősegíti a 
méregtelenítést, és támogatja 
az emésztést3.

Az articsóka leveleit gyakran 
alkalmazzák az emésztéshez
 és májproblémákra. Segítenek 
a vérben a triglicerid normális 
szintjének fenntartásában is4-5.

A szilva gazdag C és E 
vitaminokban, ásványi 
összetevőkben és 
antioxidánsokban, amelyek a 
szabad gyökök ellen küzdenek. 
Tartalmaz P-vitamint, β-karotint, 
káliumot, vasat, magnéziumot, 
kalciumot és foszfort6.

Egy Acerola gyümölcs annyi 
természetes C-vitamint 
tartalmaz, mint egy kilogramm 
citrom. Erős antioxidánsnak 
tekinthető, amely hidratálja a 
bőrt, rugalmasabbá teszi és 
megelőzi az öregedést 7.

Common grape vine sok olyan 
anyagot tartalmaz, amelyek 
regenerálják és méregtelenítik a 
szervezetet. Gazdag mikro- és 
makroelemekben, értékes ásványi 
vegyületekben, valamint glükózban 
és fruktózban, amelyek a szervezet 
által gyorsan felszívódva az 
energia forrását adják8.

A lucerna a fehérje 
tökéletes forrása, ezért 
erősíti a szervezetet, segít 
a nyálkahártya normális 
nedvességtartalmának 
fenntartásában, méregteleníti a 
szervezetetés megóvja a korai 
öregedéstől9.

A vörös cékla számos 
értékes elemet, vitamint és 
betanint tartalmaz, amely 
elősegíti a máj és a gyomor 
egészséges működését. Segít 
méregteleníteni a szervezetet és 
támogatja a gasztrointesztinális 
rendszer működését10.

A csalánlevél vitaminokban, 
pantoténsavban, 
magnéziumban, cinkben, 
káliumban, kalciumban, vasban, 
foszforban és szilíciumban 
gazdag. Ezek  támogatják
az immunrendszert és javítják a 
bőr és a haj állapotát 11.

A macska karom (vilcacora) 
jelentősen növeli a szervezet 
immunitását, támogatja a 
szervezet méregtelenítését 
és az anyagcserét, elősegíti a 

gyomor-bélrendszer egészséges 
működését12-13.

A fekete arson (aronia) 
gazdag bioflavonoidokban és 
rutinokban, amelyek elősegítik 
az erek egészséges állapotát. 
Gazdag C-vitamin tartalmának 
köszönhetően a természetes 
antioxidánsok egyik 
leggazdagabb forrása, ami védi 
a szervezetet a szabad gyökök 
ellen. Támogatja az immunitást, 
a pszichológiai folyamatokat, 
és csökkenti a fáradtságot és 
kimerültséget 14.

A Melissa (citromfű) tartalmaz 
értékes illóolajokat, polifenolokat, 
flavonoidokat, szerves savakat, 
B- és C-vitaminokat és ásványi 
sókat. A gyógynövény kivonat 
elősegíti a pozitív hangulatot, 
és segít pihenni, elaludni, 
megbirkózni a nyugtalansággal. 
Támogatja a nyugodt alvást15.

Irodalom: 98. old.

További információ:
DuoLife.eu

Ajánlott adag
Napi 25ml, este

Térfogat
750ml

Forma
Folyadék
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Forma
Kapszula

Ajánlott adag
Napi 1-2 kapszula

Kiszerelés
60 kapszula

BorelissPro®

Stimulálja az immunrendszert és megnyug-
tatja a kullancs-csípések tüneteit.

A BorelissPro® étrend 
kiegészítő kiváló forrása 
a fenolvegyületeknek, a 
klorogénsavnak, az iridoidoknak 
és az alkaloidoknak 
BorelissPro®, az összetevők 
megfelelő arányainak és az 
antioxidánsok innovatív formulái 
hozzáadásának köszönhetően 
fokozott hatékonyságú, teljesen 
természetes étrend kiegészítő.
 
A BorelissPro® étrend 
kiegészítő minden összetvője 
stimulálja a szervezet 
immunrendszerét és enyhíti a 
kullancs-csípések hatását.

A Cistus gyógynövény kivonat 
a polifenolok kiváló forrása. 
Antioxidatív tulajdonságokkal 
rendelkezik, és hatékonyan 
támogatja az immunrendszert.
Javítja az életminőséget, 
lassítja a szervezet öregedési 
folyamatát, és elősegíti a bőr 
jó állapotának megőrzését. A 
cistus gyógynövény kivonat 
támogatja az egészséges 
bakteriális flórát1-2.

A BorelissPro® (a gyümölcs és 

zöldségek különböző arányú 
kivonatának keverékéből 
nyert antioxidánsok védett 
formulája) számos értékes, 
magas antioxidáns komponenst 
biztosít a szervezetnek, amelyek 
támogatják az immunrendszer 
működését és méregtelenítik
a szervezetet.

A takácsmácsonya 
gyökérkivonat támogatja a 
szervezet méregtelenítését és 
immunstimuláló hatását.
Értékes iridoidokat tartalmaz, 
amelyek segítenek az ízületek 
és a csontok illeszkedésében. A 
kivonat mozgósítja és növeli
az immunrendszer 
hatékonyságát3.

A fokhagyma kivonata 
flavonoidokat tartalmaz, 
valamint alliinben és 
scordininben a szerves kén 
jelentősen felhalmozódott 
koncentrációját. A fokhagyma 
támogatja a szív egészséges 
működését és segít a normális 
koleszterin szint fenntartásában. 
Híres az immunrendszerre 
gyakorolt pozitív hatásáról4.

Az oregánó kivonata erős 
immunstimuláló hatást fejt ki. A 
flavonoidok gazdag forrása, védi a 
sejteket a szabad gyökök ellen 5.

Japanese knotweed extract 
supports the immune system, 
helps to detoxify the organism 
and soothes the symptoms of 
tick bites6.

Irodalom: 99. old.

Tudományos 
vélemények a 
BorelissPro® kapcsán

“Az innovatív formulának 
köszönhetően, amely csak 
természetes összetevők 
kiválasztását foglalja magában, 
garantált a kölcsönös szinergia. 
A BorelissPro® étrend kiegészítő 
egyedülállóan hatásos a Lyme-
kór megelőzésében, és enyhíti a 
kullancs-csípések hatásait.”

Piotr Kardasz, PhD
a DuoLife Tudományos Tanács 
elnöke

“Egyre több Lyme-kórban szenvedő 
beteggel találkozom, akiket 
nagyon nehéz diagnosztizálni 
és számukra hatékony kezelést 
biztosítani. A nem megfelelő 
kezelésnek pusztító hatása van
az emberi testre, ilyen esetekben 
a természetes gyógymód 
nélkülözhetetlen. A természet 
bölcsességét alkalmazták a 
BorelissPro® étrend kiegészítőnél, 
amit pácienseimnek ajánlok.”

prof. Wiktor Stelmach, PharmD, MD
a DuoLife Tudományos Tanács 
tagja

További információ:
DuoLife.eu/BorelissPro

A BorelissPro® nem tartalmaz 
élelmiszer tartósítót vagy 
génmódosított összetevőt.
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ProStik®

Fenntartja a
az ízületek és a csontok fitt állapotát és 
támogatja a „motort”.

A ProStik® étrend kiegészítő, 
kivételes képletének 
köszönhetően támogatja az 
izmok, az ízületek egészséges 
állapotát, rugalmasságát és 
mobilitását.

A kollagén a bőr kötőszövetének 
és a csontok, inak és a porc-
komponensek egyik alapvető 
fehérjéje. Nem csak a diéta 
kiegészítője könnyen felszívódó 
kollagén fehérjék révén, hanem
segít a csont- és porcszöveteket, 
ízületeket és az inakat jó 
állapotban tartani. A kollagén 
ebben a mintában a tengeri 
halakból nyert kollagén 1-2.

A ProStik® (a Garcinia 
mangostana gyümölcstől 
származó védett formula) 
kiegészíti a természetes 
összetevőket tartalmazó 
étrendet, ami segít az artrodiális 
porc, az ínszalagok és az 
inak normális szerkezetének 
fenntartásában.
Különösen ajánlott aktív 
embereknek, sportolóknak, 
olyanoknak, akik 
tevékenységében az ízületek 

stressznek vannak kitéve, 
ill. túlsúlyos emberek és nők 
számára a menopauzában.
 
A Shilajit (mumio)  kivonat segít 
megőrizni a csont- rendszer 
egészségét és növeli a szervezet 
fizikai állóképességét. Támogatja 
a csontok és a fogak megfelelő 
mineralizációját. A kivonat serkenti 
az egészséges ízületekhez 
szükséges szinovális folyadék 
előállítását3.

A fűzfa kéreg kivonat stimulálja 
az immunrendszert, és segít 
az ízületek és a csontok 
illeszkedésében. Ez a kivonat 
a fenol-glikozidok tartalmának 
köszönhetően optimalizálja az 
egész szervezet működését 4.

Az ördög karom gyökérkivonat 
erősíti az immunrendszert, segít 
fenntartani az ízületek fitt állapotát 
és megkönnyíti mobilitásukat 5-6. 

A Centella asiatica 
gyógynövény kivonat 
egészséges csontokat, 
valamint az ízületek és az 
izmok megfelelő működését 

eredményezi. Pozitív hatása van 
a kardiovaszkuláris rendszerre 
és stimulálja a kollagén 
szintézist is7.

A kerti angyalgyökér kivonat
méregtelenítő hatással bír. 
Növeli az emésztőnedvek, 
nyál, vizelet és verejték 
kiválasztódását. Az Angelica 
támogatja a vizeletrendszer és 
a máj egészséges működését, 
valamint a víz eltávolítását a 
szervezetből8.

Irodalom: 99. old.

A ProStik® nem tartalmaz 
élelmiszer tartósítót vagy 
génmódosított összetevőt. 

Tudományos 
vélemények a 
ProStik® kapcsán

“Hála különleges formulájának, 
a ProStik® egészségesebbé 
teszi az izmokat és ízületeket, 
támogatja rugalmasságukat, 
mobilitásukat, és megnyugtatja 
a beteg ízületeket.Továbbá a 
ProStik® megakadályozza az 
arthrodiális porcok életkorral való 
romlását, amely során az öregedő 
szervezet elvesztené genetikailag 
szabályozott önregenerálódási 
képességét.”

Piotr Kardasz, PhD
a DuoLife Tudományos Tanács 
elnöke

“Az ízületek és a csontok optimális 
állapotban tartása manapság 
kortól függetlenül sok ember 
problémájának tűnik. A ProStik® 
étrend kiegészítő innovatív termék, 
kivételes összetevői révén
egészséges ízületeket és 
csontokat eredményez. Ezt 
ajánlom betegeimnek.”

prof. Wiktor Stelmach, PharmD, MD
a DuoLife Tudományos Tanács 
tagja

További információ:
DuoLife.eu/ProStik

Forma
Kapszula

Ajánlott adag
Napi 1-2 kapszula

Kiszerelés
60 kapszula
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ProSelect®

Támogatja az immunrendszert 
és antioxidatív hatásokat mutat.

A ProSelect® nem tartalmaz 
élelmiszer tartósítót vagy 
génmódosított összetevőt.

A ProSelect® étrend 
kiegészítő polifenolokban, 
oxindol-alkaloidokban, 
tanninokban, szterinekben 
és acetogénekben gazdag. A 
ProSelect® segít eltávolítani 
a szabad gyököket a vérből, 
ami növeli az antioxidáns 
kapacitást. Megköti a 
toxinokat és támogatja a máj 
egészségét.

A ProSelect® tartalmazza a 
szabadalmaztatott ProSelect®  
formulát,  amely a gondosan 
kiválasztott természetes 
összetevőknek, antioxidánsoknak 
gazdag kombinációja, ezek 
támogatják az immunrendszert 
és az idegrendszert. 

A macska karom (vilcacora) 
jelentősen növeli a 
szervezet immunitását, 
segít helyreállítani életerejét. 
Szabályozza az anyagcserét és 
egész napra energiát ad 1-2.

A Graviola (soursop) 
gyümölcskivonat segíti az 
immunrendszert és energiát 
biztosít a szervezet napi 

működéséhez. Pozitív hatással 
van az immunrendszerre, javítja 
a hangulatot és energiát ad 3.

A ProSelect® (a gyümölcsök és 
zöldségek száraz kivonatából 
nyert antioxidánsok különböző 
arányú keverékéből készülő  
védett formula), a gondosan 
kiválasztott természetes 
alkotórészeknek és 
szabadalmaztatott formulának 
köszönhetően kiváló antioxidáns 
és tápanyagforrás, amely 
támogatja az immunrendszert. 
A ProSelect® segít eltávolítani a 
szabad gyököket és toxinokat
a szervezetből, megtisztítja 
a vért és visszaállítja a 
létfontosságú életerőt.

A Reishi kivonat segít a 
fizikai és mentális fáradtság 
és kimerültség leküzdésében 
és csökkenti a stressz 
tüneteit. A Reishi kivonat 
stimulálja az immunrendszert 
és segít a szervezet 
hormonális egyensúlyának 
fenntartásában4-5.

A Shiitake kivonat jelentősen 
támogatja az immunrendszert 
és a gasztrointesztinális 
rendszer egészséges 
működését. Kivételesen 
hatékony antioxidáns, amely 
semlegesíti a szabad gyököket 
és lelassítja a bőr öregedési 
folyamatát6.

A sárgabarackmag-kivonat 
B17-vitaminra standardizált, 
amigdalin tartalmával 
hatékonyan támogatja az 
immunrendszert, és elősegíti a 
szervezet természetes védelmi 
gátjának működését.

Irodalom: 100. old.

Tudományos 
vélemények a 
ProSelect® kapcsán

“A  ProSelect® szabadalmaztatott 
formuláját gondosan kiválasztott 
összetevők alkotják, kivételesen 
hatékony eredményeket biztosítva. 
A ProSelect® különösen gazdag 
biológiailag aktív és teljesen 
adaptogén anyagokban, 
amelyek erősen serkentik az 
immunrendszert, elősegítik a 
szervezet önálló regenerálódását 
sejtszinten, valamint antimutagén 
akadályt képeznek.”

Piotr Kardasz, PhD
DuoLife Tudományos Tanács 
elnöke

“Jelenleg egyre többen vannak 
kitéve rák kialakulásának. A 
WHO adatai azt sugallják, 
hogy a következő években ez 
a probléma tovább romlik. A 
természetes gyógymód segíthet 
ebben a kérdésben. A természet 
bölcsességét a ProSelect® étrend 
kiegészítő készítésére használták, 
amit betegeimnek ajánlok.”

prof. Wiktor Stelmach, PharmD, MD
a DuoLife Tudományos Tanács 
tagja

További információ:
DuoLife.eu/ProSelect

Forma
Kapszula

Ajánlott adag
Napi 1-2 kapszula

Kiszerelés
60 kapszula
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ProSlimer®

Támogatja a fogyást,
megfelelő szinten tartja a súlyt.

A ProSlimer® nem tartalmaz 
élelmiszer tartósítót vagy 
génmódosított összetevőt

Innovatív formulájának 
és gazdag tartalmának 
köszönhetően a ProSlimer®  
étrend kiegészítő segít a 
hatékony fogyásban.
Támogatja az anyagcsere 
folyamatokat, csökkenti a 
zsírszöveteket és szabályozza a 
testben a víz egyensúlyát.
Segít megőrizni a megfelelő 
koleszterin szintet és serkenti az 
emésztési folyamatokat.

A ProSlimer® elősegíti a 
testsúlycsökkenést majd 
folyamatosan tartja
a kívánt szintet, egyidejűleg 
biztosítva a testnek az 
egészséges működéshez 
szükséges vitaminokat és 
ásványi anyagokat.
 
A Garcinia cambogia gyümölcs 
kivonat a benne található 
hidroxi-sav révén megállítja a 
lipogenezist és lehetővé teszi 
a májnak, hogy több energiát 
tároljon, ezzel étvágyunk 
csökken és nő az étkezés utáni 
teltségérzet1.

Az Açaí pálma gyümölcs 
kivonat - az Açaí pálmacsalád 
magas rosttartalmának 
köszönhetően felgyorsítja az 
anyagcserét és az emésztési 
folyamatokat, Szabályozza a 
koleszterinszintet, hosszabb 
időn keresztül fenntartja 
a jóllakottságot, segíti, 
szabályozza és lassan 
csökkenti az elfogyasztott 
kalóriamennyiség hatását. 
A vitaminok gazdagságának 
köszönhetően az Açaí bogyók 
megvédik a szervezetet 
a kimerültségtől a fogyás 
folyamatában és csökkentik az 
édesség utáni sóvárgást2.

A Goji bogyó kivonat segít 
fenntartani a megfelelő 
vércukorszintet és elősegíti 
az anyagcserét. Sok étrendi 
rostja szabályozza az 
emésztőrendszert és javítja 
működését. Ez a kivonat 
β-sitosterolt tartalmaz, amely 
megakadályozza a koleszterin 
felszívódását és a telítetlen 
zsírsavakét, beleértve a 
linolsavat és az Omega-6-ot3-4.

Az árpa fiatal zöld 
leveleinek kivonata emésztő 
enzimek révén javítja az 
emésztőrendszer működését, 
támogatja az anyagcserét,
és eltávolítja a méreganyagokat 
a szervezetből. 

A zöld kávé kivonat segít 
a normális testtömeg 
elérésében és a veséknek a víz 
eltávolításában. Ez a kivonat 
hozzájárul a súly és a fogyás 
folyamatának szabályozásához 
és csökkenti az étvágyat. A 
zöld kávé segít fenntartani az 
egészséges  vércukorszintet5-6.

A klorogénsav a polifenolok 
csoportjába tartozó szerves 
vegyület. Lassítja a glükóz 
felvételt a szív- és érrendszerre, 
támogatja a megfelelő súly és 
a lipid anyagcsere fenntartását. 
Javítja a makroelemek 
anyagcseréjét és segít 
fenntartani az egészséges 
glükóz szintet a vérben. 

A BioSlimer®  citrusfélékből és 
guarana-ból - Paullinia cupana - 
kivont védett összetevők révén 

természetes komponensekkel 
egészíti ki az egészséges 
testsúly fenntartását. Olyan  
embereknek ajánlott, akik az 
elhízás és a cellulitisz ellen 
küzdenek.

A Centella asiatica fű kivonat 
támogatja a fogyást és segít 
fenntartani a vér normális 
koleszterin szintjét. Javítja 
az anyagcserét és csökkenti 
a kimerültség és fáradtság 
érzését7-8.

Irodalom: 100. old. 

Tudományos 
vélemény a 
ProSlimer® kapcsán 

“Ez a teljesen természetes 
étrend kiegészítő, a ProSlimer®, 
tökéletesen kiegyensúlyozott 
összetevőknek, egyedülálló 
formulájának köszönhetően 
fokozottan szinergizált tartalmával 
hatékonyan szabályozza a 
szervezetben lévő cukorszintet, 
csökkenti a zsírszövetek 
átalakulását, egyidejűleg gyorsítja 
a szervezet anyagcseréjét.”

Piotr Kardasz, PhD
a DuoLife Tudományos Tanács 
elnöke 

További információ:
DuoLife.eu/ProSlimer

Forma
Kapszula

Ajánlott adag
Napi 1-2 kapszula

Kiszerelés
60 kapszula
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ProDeacid®

Helyreállítja a sav-bázis egyensúlyt
és eltávolítja a szervezetből a méreganyagokat.

A ProDeacid® nem tartalmaz 
élelmiszer tartósítót vagy 
génmódosított összetevőt.

A ProDeacid® étrend kiegészítő 
gazdag vitaminokkal, mikro - és 
makroelemekkel rendelkezik, 
amelyek a test megfelelő 
működéséhez szükségesek. 
A méregtelenítés folyamatát 
segíti elő, regenerálja a testet, 
és megvédi a szervezetet 
a túlzottan magas toxin 
szinthez  kapcsolódó patológiás 
változások ellen. Szabályozza 
a pH-értéket, ami segít a 
szervezet optimális állapotának 
fenntartásában.

A vörös cékla kivonat jelentős 
lúgosító hatással rendelkezik, 
mivel mindenki számára ajánlott 
a testen belüli toxin túlterhelés 
elleni küzdelem. Jól felszívódó 
vitaminokban és ásványi 
anyagokban gazdag, amelyek 
lehetővé teszik a sav-bázis 
egyensúly helyreállítását és
a szervezetből eltávolítják a 
toxinokat és nehézfémeket1-2.

A padlizsán kivonat hatékonyan 
méregteleníti a testet és 
helyreállítja a szükséges pH-
értéket. Jó rost-, kálium-, kalcium- 
és magnéziumforrás. 

Segíti az emésztési folyamatot, 
kivonata természetes módon 
javítja az anyagcserét, 
megakadályozza a szív- és 
érrendszeri betegségeket, 
valamint elősegíti a koleszterin 
megfelelő szintjét3.

A mango gyümölcs kivonat 
gazdag C-vitamin és B-vitaminok 
forrása, amik erősítik az 
idegrendszer és az immunrendszer 
működését. A mangó gyümölcsben 
jelen lévő enzimek segítenek 
a fehérje emésztésének 
folyamatában. A gazdag mangiferin 
tartalom biológiailag aktív anyag, 
amely pozitívan befolyásolja a 
bakteriális flóra összetételét a 
gasztrointesztinális rendszerben4.

A kivi-kivonat sok C- és 
E-vitamint, B-vitamin csoportot, 
káliumot, cinket, foszfort és 
magnéziumot tartalmaz.
A szív glikozidtartalmának 
köszönhetően a kiwi kivonat 
fokozza a szívműködést 
és javítja a keringést. Véd a 
szabadgyökök ellen és segít 
megújítani a sérült sejteket. A 
pektin tartalom kedvező hatással 

van a baktérium flórára, a 
gasztrointesztinális rendszerre 
és méregteleníti a testet5-6.

A ProDeacid® (gyümölcsök és 
zöldségek száraz kivonatának 
különböző arányú keverékéből 
nyert védett antioxidáns formula) 
segít eltávolítani a toxinokat és
nehézfémeket a szervezetből, 
egyidejűleg szabályozza a 
szervezet pH-szintjét.

A grapefruit kivonat a C-vitamin és 
a β-karotin gazdag forrása, amely 
erősíti az immunrendszert.
Jó hatással van a szívre, 
szabályozza a koleszterinszintet 
és a vérnyomást. A grapefruit 
a súlycsökkentő étrend fontos 
összetevője. Tapasztalatok szerint 
a grapefruit mag kivonata javítja 
a bakteriális flóra összetételét a 
gasztrointesztinális rendszerben 
és segíti a test méregtelenítését 7-8.

A Common grape vine kivonat sok 
vitaminban gazdag: B, C, D, E és 
PP, továbbá mikroelemekben: bór, 
kalcium, vas, magnézium, kálium 
és réz. A testet méregtelenítve 
növeli annak immunitását. A 

polifenoloknak köszönhetően 
a szőlő hatékonyan segíti a 
méregtelenítés folyamatát9.

A kölescsíra kivonat a 
vitaminok és ásványi anyagok 
fontos forrása. Elősegíti az 
idegrendszer, az endokrin és a 
keringési rendszerek egészséges 
működését. C-, D-, E-, A- és 
K-vitaminokban, magnéziumban, 
kalciumban, foszforban, vasban, 
cinkben, jódban, káliumban, 
rézben, lítiumban, szelénben, 
mangánban és p-karotinban, 
omega-6 zsírsavakban és 
rostokban gazdag 10-11.

Irodalom: 103. old.

Tudományos 
vélemény a 
ProDeacid® kapcsán

“Egyre több ember szenved teste 
túlzottan magas savtartalmából 
eredő problémák miatt. Ők 
leggyakrabban fiatalok, ami 
igazán riasztó. Betegeimnek a 
ProDeacid® táplálékkiegészítőt 
ajánlom, ez hatékony mód a 
szervezet méregtelenítésére 
és az egészséges pH-érték 
helyreállítására.”

prof. Wiktor Stelmach, PharmD, MD
a DuoLife Tudományos Tanács 
tagja

További információ:
DuoLife.eu/ProDeacid

Forma
Kapszula

Ajánlott adag
Napi 1-2 kapszula

Kiszerelés
60 kapszula
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ProRelaxin®

Növeli a test ellenállóképességét és 
visszaállítja az érzelmi egyensúlyt. 

A ProRelaxin® nem tartalmaz 
élelmiszer tartósítót vagy 
génmódosított összetevőt.

A ProRelaxin® étrend 
kiegészítő kiegyensúlyozott 
összetételének köszönhetően 
segít nyugtatni az idegeket, 
megkönnyíti az elalvást 
és helyreállítja az érzelmi 
egyensúlyt. Segít a szorongás 
kezelésében, nyugodt alvást 
nyújt, támogatja a fizikai 
és szellemi jó közérzetet, a 
memóriát és a koncentrációt.

A ProRelaxin® az édes 
narancsból (Citrus sinensis 
származó védett formulája 
révén elősegíti a központi 
idegrendszer egészséges 
működését és jelentősen 
növeli a stressztoleranciát.
A ProRelaxin® az általános 
fáradtság és idegi kimerültség 
állapotában ajánlott.
Rendkívül sok értékes 
komponenst biztosít a 
szervezetnek, amelyek 
nyugtató és pihentető hatást 
gyakorolnak az idegi feszültség 
és szorongás kezelésére, 
támogatja a jó hangulatot és a 
jó minőségű pihenést.

A porított komlómag aromás 
gyantát (lupulint), illóolajat, 
keserű anyagokat és egyéb 
komponenseket tartalmaz, 
amelyek támogatják az 
idegrendszert. Hatékonyan 
működik az elalvás nehézségei 
esetén és javítja az alvás 
minőségét. Oldja a hangulatot és 
javítja a kognitív funkciókat 1-2.

A porított melissa (citromfű) 
levelei terpént tartalmaznak, 
amelyek pozitív hatással vannak
a központi idegrendszerre. 
Segítenek a mentális és fizikai 
egyensúly fenntartásában. 
Pihentetik a kimerült 
idegrendszert, és enyhítik a 
szorongásos állapotot3.

A levendula virág kivonat 
illóolajok gazdag forrása, amelyek 
segítenek fenntartani
a normál pszichológiai funkciókat 
és erősítik az egészséges 
idegrendszert. Segít a fáradtság 
és kimerültség csökkentésében.
Előtérbe helyezi az 
alkalmazkodóképességet; 
segít elérni a mentális aktivitás 
optimális szintjét, támogatja a 

fizikai és szellemi képességeket 
a fáradtság és kimerültség 
állapotában4.

A sáfrányvirág kivonat 
csökkenti az elalvást zavaró 
körülményeket. Fenntartja a 
mentális hatékonyság normál 
szintjét, támogatja bizonyos 
neurotranszmitterek megfelelő 
szintézisét. Csökkenti a fáradtság 
és a kimerültség érzését. 
Elősegíti az érzelmi egyensúlyt5.

Az L-Tryptophan olyan 
aminosav, ami a szervezet 
egészséges működése és az 
agyban a szerotonin termelés 
szempontjából lényeges. 
Álmatlanságban és rossz 
kedélyállapotban szenvedőknek 
ajánlott. Segít fenntartani a 
szervezet békés állapotát, 
mély relaxációt és nyugalmat, 
valamint a nap folyamán jó 
szellemi állapotot ad6.

A Maca gyökérkivonat könnyen 
beolvadó fehérjék forrása. 
A ginsenghez hasonlóan az 
adaptogén tulajdonságokkal 
rendelkező növényekhez is tartozik. 

Ez a gyökér hasznos a rossz 
hangulat és az idegi feszültség 
ellensúlyozására. Elősegíti a 
kognitív folyamatokat is7.
 
Spirulina - a B-vitaminok 
tartalmának köszönhetően 
(beleértve a B12-vitamint), 
tökéletesen regenerálja a 
központi idegrendszer sejtjeit. 
A természetes spirulina kiváló 
asszimilációt mutat, ami közel 
85% - 95%. Teljes aminosavai 
révén a spirulina támogatja az 
idegrendszer regenerálódását és 
védi az agysejteket8-10.

Irodalom: 101. old.

Tudományos 
vélemény a 
ProRelaxin® kapcsán

“ A kizárólag a természetből 
származó biológiailag 
aktív anyagok harmonikus 
kombinációjának és az egyedülálló 
formulának köszönhetően a 
ProRelaxin® étrend kiegészítő 
hatékonyan erősíti az 
idegrendszert, és egyidejűleg 
megszünteti a mentális 
fáradtságot.”

Piotr Kardasz, PhD
a DuoLife Tudományos Tanács 
elnöke

További információ:
DuoLife.eu/ProRelaxin

Forma
Kapszula

Ajánlott adag
Napi 1-2 kapszula

Kiszerelés
60 kapszula
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ProCholterol®

Szabályozza a lipidszintet és támogatja a 
testzsír bomlási folyamatát.

A ProCholterol® nem tartalmaz 
élelmiszer tartósítót vagy 
génmódosított összetevőt.

A ProCholterol® étrend 
kiegészítő  természetes anyagok 
gazdag forrása, amelyek 
segítenek a koleszterinszint 
szabályozásában és egészséges 
szinten tartásában. Támogatja a 
szív és érrendszert, az ereket és 
a szivet. Pótolhatatlan segítség 
azoknak, akik a cardiovascularis 
betegségek valamilyen 
formájában szenvednek. A 
lipidek szabályozásával és 
elősegítve a testzsír bomlását, 
csökkenti a zsíros lerakódások 
kockázatát az erek falában.

Az indiai egres gyümölcs 
kivonata erősíti a szívet. 
Természetes formában 
levő antioxidáns és az egyik 
legjobb C-vitamin forrás. 
Pozitívan befolyásolja a 
bakteriális flóra összetételét 
a gasztrointesztinális 
rendszerben, kiváló króm-, cink- 
és rézforrás1-2.

A fokhagyma kivonat 
hatékonyan szabályozza a 
koleszterin és a triglicerid 
szintjét és segít fenntartani 
ezek egészséges mennyiségét. 

A fokhagyma támogatja 
a keringési rendszert 
és az immunrendszert. 
Szénhidrátokat, fehérjét, 
ásványi anyagokat, illóolajokat 
és C, A, B1, B2 és PP 
vitaminokat tartalmaz. A 
magas kalciumtartalom miatt 
a fokhagyma savmentesítő 
tulajdonságokat mutat3-4.

A vörös élesztő rizs, 
beleértve a monacolin K-t, 
a máj és az emésztőnedvek 
áramlását támogatja. Segít 
fenntartani az egészséges 
vérzsírszintet, valamint 
méregteleníti a szervezetet 
és segít a fogyásban. Nagyon 
fontos táplálékkomponens, 
amely a szivet és a keringési 
rendszert védi5-6.

A ProCholterol®  az Opuntia 
ficus-indica növényből kivont 
védett formula folsavban 
gazdag, erősíti a homocisztein 
szint ellenőrzését, ami a 
veszélyes ateroszklerotikus 
változásokért felelős „rossz” 
koleszterin megfelelő 
oxidációhoz szükséges 

aminosav. Hatékonyan 
szabályozza a lipidek és zsírok 
anyagcseréjét a szervezetben. 

A Jiaogulan gyökérkivonat 
(Gynostemma pentaphyllum) 
segít a normális vérzsírszint 
fenntartásában. Sok aminosavat 
és ásványi anyagot 
tartalmaz, mint például 
szelén, magnézium, cink, 
kalcium, vas és foszfor. Erős 
antioxidáns tulajdonságokkal 
rendelkezik, amely segít a 
vérnyomás és a koleszterinszint 
szabályozásában, és javítja a 
máj  működését7-8.

A fitoszterolokat gyakran 
használják a koleszterin 
szintjének szabályozására, ami 
lehetővé teszi a szívbetegségek 
kockázatának csökkentését. 
Növényi szterinek (fitoszterinek) 
szabályozzák a bél koleszterin 
felszívódásának szintjét. 
Leginkább azok számára ajánlott, 
akik alacsony zsírtartalmú 
étrenden vannak9-10.

A Brahmi kivonat csökkenti 
a zsírsavak vérben történő 

oxidációját, amely folyamat a 
szívbetegségek egyik fő oka. 
Gazdag fitoszterolforrás és 
flavonoidokat, triterpenoid 
glikozidokat is tartalmaz11-12.

Irodalom: 102. old.

Tudományos  
vélemény a 
ProCholterol® kapcsán

“A keringési rendellenességek 
riasztó ütemben lehetnek halálos 
kimenetelűek. Ilyen esetekben 
a lipidek és a zsír szintjének 
egyensúlyhiánya a szervezetben 
döntő. A ProCholterol®, természetes 
összetevőkből álló étrend kiegészítő, 
amely lehetővé teszi a koleszterin 
és trigliceridek normál szintjének 
fenntartását.”

prof. Wiktor Stelmach, PharmD, MD
a DuoLife Tudományos Tanács 
tagja

További információ:
DuoLife.eu/ProCholterol

Forma
Kapszula

Ajánlott adag
Napi 1-2 kapszula

Kiszerelés
60 kapszula
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ProMigren®

Támogatja az idegrendszert, csökkenti a 
zajérzékenységet és az émelygést, javítja a 
hangulatot.

A ProMigren® nem tartalmaz 
élelmiszer tartósítót vagy 
génmódosított összetevőt.

A ProMigren®  étrend kiegészítő 
a központi idegrendszer normál 
működését elősegítő anyagok 
tökéletes forrása. Javítva 
a test általános állapotát, 
növeli a külső tényezők elleni 
immunitást, pozitív hatással van 
a megfelelő mentális aktivitásért 
felelős szerotonin és dopamin 
termelésére.

A ProMigren® étrend 
kiegészítőkben szereplő 
valamennyi összetevő 
természetesen támogatja 
az idegrendszer megfelelő 
működését és stimulálja az 
immunrendszert.

A Roseroot kivonat a szervezet 
ellenállását növelő adaptogén 
hatásokat mutat
a stresszel és más negatív 
környezeti tényezőkkel 
szemben. Pozitív hatással 
van a memóriára és a kognitív 
folyamatokra. Megkönnyíti a 
koncentrációt és érzékelést, 
javítja a mentális hatékonyságot. 
Biológiai aktivitása a salidroside-
nek és a rosavinnek tudható be1.

A Feverfew levélkivonat 
támogatja az idegrendszer 
normál működését, hozzájárulva 
a fáradtság és kimerültség 
érzésének csökkenéséhez. 
Segít fenntartani a mentális 
hatékonyság megfelelő szintjét. 
A hatások széles spektrumának 
köszönhetően „középkori 
aszpirinnek” nevezték”2.

A ProMigren®,  a Garcinia 
mangostana kivonatából 
előállított védett formula révén 
esetenként segíti a rendezetlen 
anyagcserét a mitokondriában 
és az agyszövet magasabb 
energiafogyasztását. Javítja az 
anyagcsere folyamatait
és megszünteti a fáradtság, 
kimerültség és álmosság 
érzését. Hatékonyan támogatja 
a szervezet természetes 
védekező mechanizmusát, 
növelve ellenállását a káros  
külső tényezőkkel szemben.

A riboflavin szükséges az 
idegrendszer megfelelő 
működéséhez és részt vesz 
az oxidációs és redukciós 
folyamatokban. A riboflavin 

hordozók támogatják az 
optimális energia anyagcserét 3.

Az Evening primrose seeds 
kivonat szabályozza a 
prosztaglandinok szintjét az 
irritált szövetben és stimulálja 
az idegrostok végét. Megvédi 
őket a a külső tényezőktől 
vagy ingerektől és segíti az 
idegrendszert4.

Irodalom: 103. old.

Tudományos 
vélemény a 
ProMigren® kapcsán

A “ProMigren®  egyedülálló, 
összetevői és hatóköre tekintetében 
olyan étrend kiegészítő, amely 
csillapítja a neurológiai és 
anyagcserezavarok összes 
fajtáját. Az adaptogén összetevők 
kivételes formáinak köszönhetően 
csökkenti a migrénes fejfájást, 
a zajra és az émelygésre való 
érzékenységet, javítja a hangulatot 
és a koncentrációt is.”

Piotr Kardasz, PhD
a DuoLife Tudományos Tanács 
elnöke

“Nagy kihívást jelent a mindennapi 
tevékenységek, különösen a 
koncentrációt és erőfeszítést igénylő 
kérdések kezelése. Ilyen esetekben 
a biztonságos és hatékony 
megoldások terén a természetes 
gyógymód segíthet. Betegeimnek 
a  ProMigren® étrend kiegészítőt 
ajánlom.Támogatja a központi 
idegrendszert, és teljesítménye 
összetevői szinergiájából származik ” 

prof. Wiktor Stelmach, PharmD, MD
a DuoLife Tudományos Tanács 
elnöke 

További információ:
DuoLife.eu/ProMigren

Forma
Kapszula

Ajánlott adag
Napi 1-2 kapszula

Kiszerelés
60 kapszula
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ProSugar®

Segíti a vércukorszint ellenőrzését és 
szabályozza az anyagcsere zavarait.

A ProSugar® nem tartalmaz 
élelmiszer tartósítót vagy 
génmódosított összetevőt. 

A ProSugar® étrend kiegészítő 
a természetes vitaminok, 
ásványi anyagok, makro- és 
mikroelemek gazdag forrása, 
amelyekre a szervezetnek 
szüksége van ahhoz, hogy 
megfelelően működjön. A 
biológiailag aktív összetevők 
nagy mennyiségének jelenléte
megkönnyíti a cukor 
anyagcserét. A ProSugar® 

segít megőrizni a normál 
koleszterinszintet és csökkenti 
az édesség utáni sóvárgást.
 
A cikória gyökérkivonat 
olyan esetekben segít, amikor 
a gyengülő veseműködés 
tünetei jelentkeznek. Inulint 
tartalmaz, ami támogatja a 
vércukorszintet és szabályozza 
a koleszterin szintjét. Segíti a 
máj és az epehólyag működését 
is, a vitaminok és ásványi 
anyagok gazdag tartalmának 
köszönhetően az étrendnek 
értékes összetevője 1-2. 

A fehér eperfa-kivonat 
támogathatja a szénhidrátok 
anyagcseréjének egyensúlyát 
a szervezetben. A fehér 

eperfa levélkivonat hatóanyag 
tartalmának köszönhetően
a szénhidrát-emésztésben 
részt vevő enzimek hatása 
csökkenti azok felszívódását 
étkezés után3.

A fahéjkéreg támogatja a
a gasztrointesztinális 
rendszert, segít fenntartani az 
egészséges koleszterinszintet, 
lipideket és glükózt a vérben.
A fahéjkivonat javítja a 
hangulatot és az életkedvet. 
Csökkenti az édesség iránti 
sóvárgást és méregteleníti
a szervezetet4-5.

A zöldbab hüvelyének 
kivonata javítja a húgyutak 
működését és az emésztést. 
Glikémiás indexe alacsony, 
így segít szabályozni a 
vércukorszint és az anyagcsere 
rendellenességeit.

A ProSugar® görögszéna 
magvakból (Trigonella 
foenum graecum) származó 
szabadalmaztatott 
képleteknek  köszönhetően 
galaktomannánokban gazdag,

és pozitívan befolyásolja
a test működését és
a cukor anyagcseréjének 
ellenőrzését. Fitoszterolokat, 
kolint, flavonoidokat, C- és B1-
vitaminokat, A-provitamint, vasat 
és a kalciumot tartalmaz.

A Galega elősegíti az 
anyagcserét és a cukorszint 
szabályozását a szervezetben. 
Inzulinaktivitást támogató 
króm sókat tartalmaz, Guanidin 
tartalma segít fenntartani 
az optimális vércukorszintet 
és csökkenti a vérlemezkék 
egyesülését7.

A maqui bogyók antioxidáns 
tulajdonságaikról közismertek. 
Tartalmaznak fitoszterolt, 
természetes növényi anyagokat, 
amelyek csökkentik a „rossz” 
koleszterin szintjét. A maqui 
bogyó bioaktív összetevői 
elősegítik a kalóriák égetését és
megakadályozzák a folyamatos 
kényszeres eszegetést. A 
vitaminok és elemek nagy 
mennyiségének köszönhetően a 
maqui a testet minden szükséges 
komponenssel ellátja8. 

A Chia mag (Salvia hispanica) 
az úgynevezett „superfood”. 
Rostokban gazdag, ami 
segít normalizálni az 
inzulinrezisztenciát és 
egyidejűleg csökkenti a 
vérben a zsír és a koleszterin 
mennyiségét. A Chia magvak 
fehérjében és Omega-3 
savakban gazdagok, 
amelyek támogatják a zsírok 
anyagcseréjét, elősegítve a 
koleszterinszint szabályozását. 
A szervezetet védik az étkezés 
utáni hyperglykaemia ellen9-10.

Irodalom: 103. old.

Tudományos 
vélemény a 
ProSugar® kapcsán

“ProSugar® étrend kiegészítő 
olyan természetes összetevők 
kiváló kombinációja, amelyek 
biológiai aktivitásuknak 
köszönhetően hatékonyan 
növelik a glükóz anyagcserét és 
csökkentik a vércukorszintet. A 
ProSugar® egyedülálló termék, 
minden vitaminban, makro- és 
mikroelemekben gazdag, amelyek 
lehetővé teszik a test optimális 
fizikai állapotban tartását.”

Piotr Kardasz, PhD 
DuoLife Tudományos Tanács 
elnöke

További információ:
DuoLife.eu/ProSugar

Forma
Kapszula

Ajánlott adag
Napi 1-2 kapszula

Kiszerelés
60 kapszula
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ProCardiol®

Optimális állapotban tartja szívizomot, a 
véredényeket és az ereket.

A ProCardiol® nem tartalmaz 
élelmiszer tartósítót vagy 
génmódosított összetevőt.

A ProCardiol® étrend kkiegészítő 
gazdag forrása mindazon 
természetes anyagoknak, 
amelyek védik az egész 
keringési rendszert. Miközben 
támogatja a szív teljesítményét, 
védi az ereket és szabályozza 
a koleszterinszintet, segít 
fenntartani a szívizom, a 
véredények és a vénák optimális 
állapotát.
 
A galagonya bogyó kivonata 
támogatja a szivet, segít szabályozni 
a vérnyomást és a keringést. 
Flavonoidokat tartalmaz, amelyek 
növelik a szívizomzat
oxigéntartalmú vérrel való ellátását. 
Sok tanulmány tanusítja, hogy a 
galagonya bogyó kivonat támogatja 
a koszorúér-keringést és a 
testmozgás toleranciáját1-2.

A hibiszkuszvirág kivonata 
antocianinok, flavonoidok és 
szerves savak kiváló kombinációja. 
Mivel a telítetlen zsírsavak gazdag 
forrása, elősegíti a szükséges 
koleszterinszintet és védi a májat. 
A kivonatban található polifenolok 
semlegesítik a szabad gyököket3-4.

A Red common grape gyümölcs 
héjának kivonata jelentős 
mennyiségű flavonoidot, 
természetes antioxidánst 
tartalmaz, amelyek védenek a 
szívbetegségektől. A szőlő héjában 
és a vörösborban levő összetevők 
teszik a véredényeket feszesebbé 
és rugalmasabbá. A szőlő flavonoid 
tartalma javítja a szív teljesítményét, 
a vizuális folyamatokat és késlelteti 
a bőr öregedését. A szőlőhéj kivonat 
és a vörösbor koncentrátum 
magas antioxidáns tulajdonságú 
biokomplexet tartalmaz, és 
magában foglalja többek között a 
resveratrolt, amelynek aktivitása 
több tucatszor erősebb, mint a 
C-vitaminé6.

A black chokeberry (aronia) a 
legegészségesebb bogyó.
Erősíti és vékonyítja a véredények 
falait, miközben rugalmasabbá 
teszi őket, és szabályozza azok 
áteresztőképességét. A vitaminok 
magas koncentrációjának 
köszönhetően csökkenti a lipid 
oxidációt, ami megakadályozza 
a koleszterinterhelés kialakulását 
az artériák falain. Táplálkozási és 
antitoxikus tulajdonságokat mutat7-9.

A gránátalma gyümölcskivonat 
gazdag B-, A-, E- és C-csoportú 
vitaminokban valamint linolsavban, 
amelyek révén lehetővé teszi a 
keringési rendszer egészséges 
állapotban tartását. Jelentősen 
javítja a vérellátás folyamatát
a szívben és segít szabályozni
a lipid anyagcserét. A legerősebb 
antioxidánsnak tekinthető, mivel 
háromszor nagyobb antioxidáns 
kapacitást mutat, mint a zöld tea, 
amely ilyen jellegű hatással bír6.

A ProCardiol® (gyümölcsök és 
zöldségek száraz kivonatainak 
különböző arányú keveréke, mint 
az antioxidánsok védett formulája,) 
támogatja a szív teljesítményét
és szabályozza a vérnyomást.
Javítja a keringést a szívizomban 
és felgyorsítja a keringési 
rendellenességek után fellépő 
gyógyulást. Erősíti a véredényeket és 
az ereket, ami jó megelőző kezelés 
azok számára, akik meg akarják 
védeni magukat az ilyen jellegű 
problémáktól.

A Motherwort különösen 
érzelmi hátterű szívbetegségek 
enyhítésére szolgál. Fokozatosan 

csökkenti a vérnyomást, növelve a 
szívizom hatékonyságát. A 
fenilpropanoidok gazdag forrása, 
amelyek védik a szivet és a keringési 
rendszert, míg a flavonoidok erősítik 
a véredények falait10.

A Baikal skullcap kivonat olyan 
biológiailag aktív vegyületeket 
tartalmaz, amelyek antioxidáns 
tulajdonságokat mutatnak. 
Segítenek eltávolítani a 
nehézfémeket a szervezetből és 
hatékonyan csökkentik az erek káros 
elváltozásait. A flavonoidok erősítik 
a szivet, javítják oxigénellátását és 
támogatják a mikrokeringést11.

Irodalom: 104. old.

Tudományos 
vélemény a 
ProCardiol® kapcsán

“Egyre több ember vásárol olyan 
termékeket, amelyek támogatják 
szívüket és keringési rendszerük 
állapotát. Tapasztalatom alapján 
azt állítom, hogy számos kritikus 
esetet meg lehetett volna előzni, 
ha a páciens korábban megfelelő 
megelőzéssel nagyobb gondot 
fordított volna az egészségére. 
Pácienseimnek  természetes 
étrend-kiegészítőket ajánlok, mint 
a ProCardiol®, mivel a gondosan 
kiválasztott természetes 
összetevők tartalma javíthatja 
a szív és a keringési rendszer 
működését és támogatja a 
vérnyomás szabályozását, a 
véredények működését.”

associate prof. Mieczysław 
Pasowicz, MD, PhD
a DuoLife Tudományos Tanács 
tagja

További információ:
DuoLife.eu/ProCardiol

Forma
Kapszula

Ajánlott adag
Napi 1-2 kapszula

Kiszerelés
60 kapszula
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Vita C
100% természetes védelem minden napra.

A DuoLife Vita C nem tartalmaz 
élelmiszer tartósítót vagy 
génmódosított összetevőt.

100% természetes, teljes, 
folyékony C-vitamin
 
A DuoLife Vita C mindazoknak 
megoldás, akik kedvezőtlen 
körülmények között keresik 
örömeiket és kiegészítik vitamin- 
és ásványianyag-hiányosságukat, 
vagyis egyszerűen azok számára, 
akik energiával tele szeretnék 
élvezni életüket!

A DuoLife Vita C C-vitamint 
tartalmazó egyedülálló, 
természetes termék, amely 
kivételes formája révén 
kielégíti a C-vitamin ajánlott 
napi bevitelének 100% -át, így 
egészséges állapotban tartja a 
testet, és jelentősen erősíti az 
immunrendszert. A C-vitamin 
az egészség, az energia és a jó 
közérzet forrása, feltéve, hogy 
nem mesterségesen módosított, 
vagyis természetes formáját 
őrzi meg - mint a DuoLife Vita C 
esetében.

Az Acerola gyümölcslé egyike 
a leggazdagabb C-vitamin 
forrásoknak. Egy gyümölcs 
ugyanannyi természetes 

C-vitamint tartalmaz, mint 
egy kilogramm citrom! Erős 
antioxidánsnak tekinthető, ami 
a bőrt nem csak lágyítja és 
rugalmasabbá teszi, hanem 
megakadályozza öregedését1-2.

A csipkebogyó (vadrózsa) 
30-40-szer több C-vitamint 
tartalmaz, mint más, népszerűbb 
citrusfélék. A csipkebogyó 
gyümölcs pótolhatatlan 
vitaminforrás, amelyet a 
szervezet könnyen befogad, 
szerves savakat, ásványi sókat 
és antioxidánsokat tartalmaz, 
aminek köszönhetően
erősíti az egész testet3-6.

A Camu Camu bogyók a 
természetes vitaminok bő 
tárházai. 100g-ban min. 
2500mg természetes C-vitamint 
tartalmaznak, ami a súlynak 
csaknem 2%-a! Továbbá a 
Camu Camu bogyók gazdagok 
antioxidánsokban, amelyek 
erősítik az immunrendszert7-10.

A DuoLife Vita C biológiailag 
aktív és természetes 
alapanyagok innovatív 

kombinációja, valamint az 
élelmiszer-tartósítószerek és 
ízstabilizátorok teljes hiánya 
garantálja a legjobb minőséget, 
kiváló emészthetőséget és 
felszívódást.
 
Irodalom: 105. old.

Tudományos 
vélemény a Vita C 
kapcsán

“A tiszta C-vitamin kivételesen 
magas tartalma miatt a DuoLife 
Vita C étrend kiegészítő olyan 
termék, amely garantálja 
szervezet szükségleteinek 
teljes kielégítését. A  balra 
forgató C-vitamin természetes 
folyékony formája könnyebben 
felszívódik. A DuoLife Vita C 
nélkülözhetetlen azok számára, 
akik növelni akarják szervezetük 
vitalitását, megfelelően ösztönzik 
immunrendszerüket és biztosítani 
akarják napi energiaadagjukat.”

Piotr Kardasz, PhD
a DuoLife Tudományos Tanács 
elnöke

“Napjainkban az emberek 
gyakrabban megbetegednek, 
mint régen, és a betegségek 
között gyakori a megfázás és 
számos krónikus betegség. Ezért 
a helyzetért immunrendszerünk 
sebezhetősége felelős, szükséges 
a vitaminok és ásványi anyagok 
kellő dózisának biztosítása annak 
érdekében, hogy megfelelően 
stimuláljuk. A DuoLife Vita C-t 
ajánlom pácienseimnek, mint 
az egyetlen ilyen természetes 
koncentrációjú C-vitamint, 
amely hatékonynak bizonyul az 
immunrendszer újjáépítésében és 
stimulálásában.”

prof. Wiktor Stelmach, PharmD, MD
a DuoLife Tudományos Tanács 
tagja

További információ
DuoLife.eu/VitaC

Forma
Folyadék

Ajánlott adag
Napi 25 – 50 ml 

Térfogat
750ml
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Chlorophyll
100% természetes energiadózis 
minden napra.

A DuoLife Chlorophyll nem 
tartalmaz élelmiszer tartósítót 
vagy génmódosított összetevőt.

100% természetes, teljes, 
folyékony klorofill.

A DuoLife Chlorophyll azok számára 
válasz, akik szervezetüket optimális 
formában akarják tartani, amíg csak 
lehet. Kivételes teljesítményének 
köszönhetően „folyékony energiának” 
is nevezik.

A teljesen természetes 
összetevők egyedülálló 
tartalmának köszönhetően 
tisztítja és méregteleníti a 
szervezetet. A természetes 
klorofill csökkenti testünk belső 
közegének savasságát. Kimutatja 
a fiziológiás flóra pozitív 
hatását, támogatja és javítja 
az immunrendszert, megköti 
és eltávolítja a nehézfémeket, 
és szinte probiotikus hatása 
révén támogatja a krónikus 
stressz hatásának és más 
fenyegetéseknek kitett test 
regenerálódását.

A klorofillin erős lúgos 
tulajdonságokkal rendelkezik, 
elősegíti a potenciálisan 
káros méreganyagok és 

rákkeltő anyagok eltávolítását 
a szervezetből. Ugyancsak 
késlelteti a sejt oxidáló 
folyamatait, megakadályozza
a korai öregedést, és 
támogatja a szabad gyökök 
megszüntetését. Erősíti a 
szervezet immunrendszerét és 
elősegíti, hogy a test egészséges 
legyen. Réztartalmának 
köszönhetően, ami éppúgy, mint 
a vas, hatékonyan szállítja az 
oxigént, a klorofillin molekulák 
képesek az egész testen belül 
mindenhova eljutni
és saját vérünkhöz való 
hasonlóságának köszönhetően 
még „zöld vérnek” is nevezik.

Az árpa tökéletes forrása az 
oldható étkezési rostoknak. 
Ezenkívül erős antioxidáns 
tulajdonsága is van és gazdag 
vitamin- és ásványi anyagának 
köszönhetően segít a sav-bázis 
egyensúly fenntartásában.

A lucerna a fehérjék kiváló 
forrása, erősíti a szervezetet, 
felgyorsítja regenerációját 
és természetesen tisztítja. 
Elengedhetetlen azok számára, 

akik szeretnék felgyorsítani a 
regeneráció folyamatát1.

A borsmentaolaj már több száz 
éve ismertté vált és tökéletesen 
alkalmazható antiszeptikus szer. 
Ez azt jelenti, hogy testünket 
hatékonyan tisztítja és pozitív 
hatást gyakorol a természetes 
élettani flórára. Ezenkívül 
segít a sav-bázis egyensúly 
fenntartásában2-5.  

A Chlorella a leggazdagabb 
klorofillforrás. Hála a nagy 
mennyiségű aminosavnak, 
vitaminoknak és ásványi 
anyagoknak, amelyek 
koncentrációja sokkal 
magasabb, mint a szárazföldi 
növényeké, a „szuperfood” 
csoporthoz tartozik, és 
hatékonyan segít eltávolítani 
a szervezetből származó 
toxinokat, nehézfémeket és 
vegyi anyagokat6-8.

Biológiailag aktív és 
természetes összetevők 
innovatív kombinációja, 
élelmiszer-tartósítószerek és 
ízstabilizátorok hiánya garantálja

a DuoLife Chlorophyll 
legjobb minőségét és kiváló 
emészthetőségét, felszívódását.

Irodalom: 105. old.

Tudományos 
vélemény a 
Chlorophyll kapcsán

“A Chlorophyll tiszta formájában az 
egyik legértékesebb termék  fáradt 
és stresszes emberek számára. 
Segít tisztítani a szervezet és szinte 
minden belső szerv hatékony 
regenerálódását javítja, továbbá 
rendkívüli vérszállító képességének 
és antiszeptikus tulajdonságainak 
köszönhetően segít a patogén 
baktériumok eltávolításában. 
Mindezek miatt a klorofill 
nélkülözhetetlen azok számára, akik 
egészségüket és szépségüket a 
lehető leghosszabb ideig szeretnék 
fenntartani, valamint azok számára 
is, akik fel akarják gyorsítani a 
betegség által érintett szervek 
regenerálódásának folyamatát.”

Piotr Kardasz, PhD
DuoLife Tudományos Tanács 
elnöke

További információ:
DuoLife.eu/Chlorofil

Forma
Folyadék

Ajánlott adag
Napi 10 ml x 2

Térfogat
750ml
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Aloe
100% természetes fiatalság 
minden napra.

A DuoLife Aloe nem tartalmaz 
élelmiszer tartósítót vagy 
génmódosított összetevőt.

100% természetes, teljes, 
folyékony aloe.

A DuoLife Aloe az egészség 
és a szépség természetes 
forrása. Tökéletes megoldás 
azok számára, akik a fiatalság 
és vitalitás megőrzésének 
útját kutatják. Tisztító 
tulajdonságainak köszönhetően 
a DuoLife Aloe biztosítja a test 
teljes regenerálódását.

A DuoLife Aloe egyedi formája 
több mint 200 hatóanyagot 
tartalmaz, amelyek támogatják 
a test méregtelenítésének 
természetes folyamatát. 
Nemcsak erősíti az 
immunrendszert, köszönhetően 
az antioxidánsok nagy 
mennyiségének, de rugalmasabbá 
teszi a bőrt és segít a bőrsejtek 
oxigénellátásában is, ami az 
öregedési folyamat során lelassul.

Az Aloe juice már évezredek óta 
ismert és használatos a fiatal és 
sugárzó megjelenés hosszabb 
ideig való megőrzése céljából. 
Különleges teljesítményét az 
antioxidánsok és aminosavak 

gazdag tartalmának köszönheti, 
amik a fehérjék építőelemei. 
Ezenkívül ismert adaptogén, 
amely támogatja a természetes 
immunitást1.

Az aloe pép tökéletesen 
megtisztítja azemésztőrendszert, 
támogatja az emésztést és a 
test méregtelenítését. Ezenkívül 
lúgos termék, így lúgosítja a 
testet és helyreállítja sav-bázis 
egyensúlyát1.

A vegyes virágméz a 
természetben előforduló 
vitaminok és ásványi anyagok 
gazdag forrása, amelyeket 
a test rendkívül könnyen 
felszív. Nagy mennyiségű 
szilíciumot tartalmaz – ez 
az elem szükséges a bőr 
és a haj újjászületéséhez, 
és több száz éven keresztül 
olyan értékes táplálkozási 
termékként ismerték el, ami a 
fizikai és mentális kimerültség 
állapotában segít2-3.

Az oreganót széles körben 
alkalmazzák az orvostudomány 
és a kozmetika területén. 

Az oreganó kivonat javítja 
az emésztést, valamint 
vitaminok és ásványi anyagok 
felszívódását. Magas 
antioxidáns tartalmának 
köszönhetően hatékonyan 
segít a szabad gyökök elleni 
küzdelemben 4-6. 
Biológiailag aktív és
a természetes összetevők 
innovatív kombinációja, továbbá 
az élelmiszer-tartósítószerek és 
ízstabilizátorok hiánya garantálja
a DuoLife Aloe legjobb 
minőségét, kiváló 
emészthetőségét és 
felszívódását.

Irodalom: 106. old.

Tudományos 
vélemény az Aloe 
kapcsán

“Az Aloe olyan növény, amelyet 
évezredeken keresztül 
ismertek és használtak a 
természetes orvoslásban. 
Hatásai felbecsülhetetlenek 
olyan emberek számára, akik 
a szervezetben felhalmozódó 
szennyező anyagoktól, testvíz 
kiegyensúlyozatlanságtólszenvednek 
ill. cellulit vagy testzsír felesleggel 
küzdenek. A DuoLife Aloe teljesen 
természetes termék, amely 
lehetővé teszi a szervezet számára 
a teljes harmónia helyreállítását.” 

Piotr Kardasz, PhD
a DuoLife Tudományos Tanács 
elnöke
“Annak érdekében, hogy teljes 

mértékben élvezhesse egészségét 
és vitalitását, testét újra optimális 
állapotba kell hoznia. Az a termék, 
amelyet gyakran ajánlok a túlzott 
fáradtsággal küzdő betegek 
számára, a DuoLife Aloe. Teljesen 
természetes étrend kiegészítő, 
amely visszaállítja a harmóniát 
és támogatja az egész test 
regenerálódását.” 

prof. Wiktor Stelmach, PharmD, 
MD
DuoLife Tudományos Tanács 
tagja

További információ: 
DuoLife.eu/Aloes

Forma
Folyadék

Ajánlott adag
Napi 25 – 50 ml 

Térfogat
750ml
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Collagen
100% természetes kozmetikum
minden napra.

A DuoLife Collagen nem 
tartalmaz élelmiszer tartósítót 
vagy génmódosított összetevőt.

100% természetes, teljes, 
folyékony kollagén.

Az antioxidánsokkal dúsított 
folyékony kollagén segít 
megőrizni a bőr szilárdságát 
és rugalmasságát, védi az idő 
előtti öregedéstől és javítja a 
haj és a köröm egészségét. A 
természetes kollagén biztosítja 
az ízületi porc és a csontok 
normális működését.

A mangó olyan vitaminok 
forrása, amelyek jótékony 
hatással vannak a bőr 
állapotára. Ez a növény 
magniferrin nevű glikozidot 
tartalmaz, amely antioxidatív 
eredményt fejt ki. Az 
ultraibolya sugárzásnak a 
bőrre gyakorolt negatív hatása 
kiküszöbölésére való kivételesen 
magas képessége miatt 
széles körben alkalmazzák a 
kozmetikumokban1. 

A tengeri kollagén nagyon 
hasonlít az emberi kollagénhoz. 
Alapfunkciója a szervezetben 
a porc építése és az ízületek 
állapotának javítása. Ezenkívül 

fontos szerepet tölt be a 
sebgyógyulásban és a szövetek 
regenerációjában. Jelenléte 
biztosítja a bőr rugalmasságát 
és simaságát2.

A rákfélékből nyert glukozamin-
szulfát olyan vegyület, amely 
támogatja az oszteoartikuláris 
rendszer működését. Ez egyik 
alkotóeleme a az ízületi porcnak és 
a folyadéktöltő anyagnak. Növeli 
a túlterhelés ellenállóképességét, 
serkenti a porc szintézisét3.

A kondroitin lehetővé teszi az 
ízület felszíni regenerálódását. 
Úgy működik, mint egy mágnes, 
amely vizet és tápanyagokat 
tartalmaz, és átviszi az ízületi 
porcra. Továbbá támogatja a 
kalcium lerakódását a csontba, 
ami javítja az ízület és csont 
állóképességét4.

Az Acerola gazdag C-vitamin 
forrás, amely támogatja a 
kollagénszintézist. Simább 
és sugárzó bőrt eredményez, 
támogatja a az immunrendszert 
és felgyorsítja a  sebgyógyulást 5.

A közönséges zsurló a 
flavonoidok, a kálium és a 
szilicium értékes forrása, 
hátráltatja az őszülést, erősíti a 
sérülékeny körmöket és a hajat. 
Ezenkívül javítja a kötőszövet 
és a csontok állapotát, ami 
rugalmasabbá teszi őket6.

A csalán szilícium forrása, 
amely elősegíti az anyagcserét 
és javítja a haj és köröm 
általános állapotát. A csalánban 
lévő szilíciumvegyületek 
támogatják az epidermisz, a 
kötőszövet, a csontok és a 
nyálkahártyák rugalmasságát 
és rezisztenciáját. A 
szilícium szükséges a 
kollagénszintézishez is, mivel 
befolyásolja annak szerkezeti 
stabilitását és elősegíti a 
szövetek regenerálódását7.

A bambuszrügyek a szilícium 
természetes forrásai, ami 
segít a kollagén és az elasztin 
rostok szilárdságának 
és rugalmasságának 
helyreállításában, a csontszerű 
és porcos szövetek sérülésének 
megakadályozására.
A bambusz szilíciumtartalma 

rendkívül magas, több mint 
75%. A zsírsavak tartalma 
természetes oldószer az 
A-vitamin és az E-vitamin 
számára, amelyek erős 
antioxidánsok a bőrben és
hatásaik láthatók, például 
hidratált, sima és fiatal bőr, 
valamint egészséges, erős haj és 
köröm formájában8.

A Hyaluronsav támogatja
a szinoviális folyadék helyes 
rugalmasságát és viszkozitását. 
Javítja a bőr állapotát 
sejtjeinek megerősítésével és 
a szövetek regenerálódásának 
támogatásával. Belülről 
hidratálja a testet, a bőr mély 
rétegeinek hidratálásával, 
lelassítja a bőr öregedési 
folyamatait, elősegíti annak 
megfelelő működését,
hidratálódását és 
rugalmasságát9.

Irodalom: 106. old.

 

Tudományos 
vélemény a Collagen 
kapcsán

“A fiatal megjelenés, az optimális 
egészség és a fizikai alkalmasság 
megőrzése érdekében látni 
kell, mennyire fontos a belső 
szervek és a bőr, a haj és a köröm 
hidratálása és a rugalmassága. A 
szövetek - ahogy öregszenek és a 
kollagén veszteség következtében 
- egyre törékenyebbek lesznek. 
A természetes DuoLife 
Collagen, amely többek között 
antioxidánsokat, szilíciumot és 
hyaluronsavat tartalmaz, tökéletes 
megoldás az öregedéshez és 
a nemkívánatos tünetekhez 
kapcsolódó legtöbb problémára.”

Piotr Kardasz, PhD
a DuoLife Tudományos Tanács 
elnöke

További információ:
DuoLife.eu/Collagen

Forma
Folyadék

Ajánlott adag
Napi 25 – 50 ml 

Térfogat
750ml
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A Mercedes-Benz Sobiesław Zasada a DuoLife-ot választotta, mint 
legkiválóbb minőségű terméket, amelyet a világ egyik legexkluzívabb 
autómárkája forgalmazójaként ügyfeleinek ajánl.  A Mercedes-
Benz “Fuel for Your Body” elnevezésű programjához is a DuoLife-ot 
választotta stratégiai partnerül.  A DuoLife az egyetlen lengyel cég, 
amelynek kizárólagos lehetősége van  ilyen szorosan együttműködni 
a Mercedes-szel, azzal a vállalattal, amely híres arról, hogy ügyfeleinek 
minőséget és különleges gondosságot ajánl.

Mercedes-Benz 
Sobiesław Zasada 
Autók
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A DuoLife egyike azon kevés cégnek, amely szorosan együttműködik 
a világ egyik legexkluzívabb brit autómárkájának gyártójával. 2016-
ban ez az együttműködés eredményezte a “Become a Jaguar” 
programot, amely a DuoLife Klubtagoknak és munkatársaiknak 
rendkívül kedvezményes feltételeket biztosít  a motorizált világ egyik 
álomautójának, a Jaguarnak  vásárlására.

Become
a Jaguar
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Lengyelország Hagyományos Karate Szövetsége [PZKT] Hivatalos 
Étrend Kiegészítőül a DuoLife-ot  választotta. A DuoLife 2014 óta 
támogatja a fiatal karate harcosok egészségét. A PZKT az egyetlen 
olyan karateszövetség Lengyelországban, amit a karatét az utóbbi 45 
évben menedzselő és népszerűsítő WTKF hivatalosan elismer. Az a 
tény, hogy az egyik legnagyobb megbecsülést élvező sportszövetség 
ennyire értékeli a DuoLife termékeket, ajánlva azokat tagjainak, 
egyedülálló eset, ami ezen termékek megkérdőjelezhetetlen minőségét 
bizonyítja.  

Lengyelország Hagyományos 
Karate Szövetsége
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2015-ben a DuoLife termékeket a Lengyel Tánc Szövetség 
Hivatalos Étrend Kiegészítőnek választotta. A Lengyel Tánc Szövetség
oktatók, koreográfusok és tánctanárok közössége, 
klubjaikban sok fiatal, tehetséges táncost gyűjtenek össze, 
akiknek a tánc életmód és karrier. A DuoLife Hivatalos 
Étrend Kiegészítőként aktívan támogatja azokat a
kivételesen tehetséges fiatalokat, akik úgy döntöttek, 
hogy életüket ennek a gyönyörű művészeti ágnak szentelik. 

Lengyel
Tánc Szövetség

62
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2015-ben a Cracovia Football Club Hivatalos Étrend Kiegészítője a 
DuoLife lett.

Az a tény, hogy a Ekstraklasában (a lengyel Premier League) egyik 
legrégebb óta játszó, legismertebb labdarúgó klubunk bízik bennünk, 
még egy vitathatatlan bizonyíték, hogy a DuoLife termékek minősége 
a legmagasabb követelményeket is kielégíti.

A Cracovia játékosoknak, köztük a lengyel labdarúgó-válogatott 
tagjainak étrend kiegészítővel való ellátása  őszinte elismerés 
Cégünknek.

Cracovia
Football Club
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A 2016-os marketingstratégia első szakaszának megvalósításaként
a DuoLife – Hivatalos Étrend Kiegészítői minőségben – szoros 
együttműködést indított a Ruch Chorzów-szal, Lengyelország egyik 
legismertebb labdarúgó klubjával. 

Néhány a Ruch Chorzów eredményei közül:
☆ 14-szeres Lengyel Bajnok,
☆ 3-szoros Lengyel Kupa nyertes, 
és egyike annak a két lengyel klubnak, amelyek az UEFA CUP 
negyeddöntők
felé haladnak. A Ruch Chorzów az első a hivatalos lengyel 
futballbajnokságon.

Ennek köszönhetően a DuoLife-nak esélye lesz,
hogy támogassa az Ekstraklasa (lengyel Premier League) játékosait, 
akik a lengyel labdarúgó-válogatottnak is tagjai.

Ruch Chorzów
Football Club
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ŁKS Commercecon Łódź
Női Röplabda Klub

2017-ben a DuoLife termékeket a ŁKS Łódź Női Röplabda Klub 
Hivatalos Étrend Kiegészítőnek választotta.

A ŁKS Łódź a lengyel női röplabdának az a csapata, amely 
2016/2017-ben került be Ekstraklasa-ba (lengyel Premier League). 
A csapat számos kiváló röplabda-játékost támogatott, 
amelyek közül közel 20 játszott a lengyel válogatottban.

A DuoLife segíti a női röplabda játékosokat újabb sportsikereik
elérésében. Az étrend kiegészítők természetesen támogatják a 
játékosok egészségét, és erőt adnak nekik, hogy újabb címeket és 
trófeákat nyerjenek. 
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A Tagsági Oktatási Rendszer olyan ciklikus program, ami segít a lehető 
legjobb eredményt a legrövidebb idő alatt elérni.  
A program tervezése során fő cél volt, hogy a résztvevőket 
támogassa üzleti fejlődésük és önképzésük minden egyes lépcsőjén. 
A Personal Excellence Network által úgy került kidolgozásra,
hogy segítse az üzleti vezetőket tapasztalataik 
és legjobb gyakorlataik megosztásában. 
E mellett a Tagsági Oktatási Rendszer olyan embereket gyűjt 
csoportba,  akiknek közös elképzelései vannak, és nem félnek 
belevágni a legmerészebb célok megvalósításába.

A Tagsági Oktatási Rendszer a Momentum Trénerek által 
felügyelt program.

Válassza az Önnek valót: 
mec.duolife.eu

Tagsági
Oktatási
Rendszer 
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A Business Development Seminars [BDS = Üzletfejlesztési 
Szemináriumok] egész Lengyelországban havonta tartott találkozók, 
amelyek több száz olyan embert gyűjtenek össze, akik elhatározzák, 
hogy tudatosan követik az igazi sikerhez vezető utat. 
A BDS egynapos esemény, tele olyan szemináriumokkal, amelyeken
a résztvevőknek lehetősége van egészségügyi, önképzési 
és üzleti szakértőkkel való találkozásra.  Legfontosabb, hogy ez olyan 
esemény, amely során kiderül, hogy Ön is érhet el sikert.

Business
Development
Seminars

A Business Development Seminars-ra 
jegyek itt kaphatók: 
bds.duolife.eu
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Leadership
Development
Seminars
A Leadership Development Seminars [LDS = Vezetőfejlesztési Szemináriumok] új 
minőséget mutatnak fel! Ez az egyedülállóan összeállított program kizárólag azok 
számára készült, akik tudatosan akarják javítani képzettségüket és elérni korábban 
kitűzött céljaikat.  Egy nagyszerű szakértői csapat csaknem 14 hetet fordít minden 
esemény előkészítésére, széleskörű ismereteiket és tapasztalataikat felhasználva 
annak érdekében, hogy ez a szeminárium felejthetetlen legyen.  A Leadership 
Development Seminars az év minden negyedévében, 3-napos időtartammal 
kerülnek megrendezésre. Ezeket a szemináriumokat minden igazi Vezető a 
legfontosabb események közé jegyzi be naptárába, és így tesz mindenki, aki 
nagyra értékeli állandó fejlődését.

A Leadership Development Seminars-ra jegyek itt 
kaphatók:
lds.duolife.eu
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“Sok hasonló tréningen vettem 
részt, de ez volt az első, ami 
ilyen nagy érzelmi hatással 
volt rám.”

“Az LDS hatalmas örömet adott 
nekem, ahogy felfedeztem 
mindazt a nagy tudást, erőt és 
lehetőséget, amit korábban nem 
vettem észre.”

„Az előadók hihetetlen tudása és 
a környezet energiája emeli ezt a 
találkozót egészen más szintre. 
Olyanra, amivel azelőtt nem 
találkoztam.“

„Ez megint egy más LDS volt, 
amin részt vettem. Mindig nagy 
hatással van rám és az üzletem 
minden LDS után magasabb 
szintet ér el.”

“Mindenki, akit valaha 
meghívtam egy LDS-re, más 
emberként távozott. Mind 
egyetértettek abban, hogy 
az LDS az egyetlen meeting 
a piacon, ami ilyen sokat tud 
hozzátenni a személyes és üzleti 
fejlődéshez.”

“Az LDS minden kérdésre választ 
ad, ami valaha is felmerült 
bennem. Már tudom, milyen 
fontosak a MIÉRT-ek,
valóban útmutatást kaptam, 
amit követhetek sikereim 
érdekében.” 

Leadership Development
Seminars
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Díjak, Kitüntetések, Ajánlások 
a DuoLife márka kapcsán

Az Év Minősége 
2013 / 2015

Az Év Hivatalos Minősége szobrát a Kongresszus 600 résztvevője 
jelenlétében adják át. Ez az egyetlen olyan presztízs esemény 
Lengyelországban, amely az üzleti, tudományos és kormányzati 
képviselőket gyűjti össze. A DuoLife-ot kétszer, 2013-ban és 2015-
ben díjazták, megerősítve a cég, mint a legkiválóbb minőségű 
termékek szállítójának szilárd pozícióját a piacon. Andrzej Duda 
lengyel elnök hivatalos levélben gratulált a díjat elnyert vállalatoknak, 
és nagyra értékelte a gazdasághoz való hozzájárulásukat, ami az 
általuk képviselt értékekben nyilvánul meg. Az év minősége az egyik 
legrangosabb díj.

A Második Európai Minőségi Kongresszus egyik díja a 2015-ös év 
Öko-Minőség szobrocskája volt. Ezt a díjat azoknak a vállalatoknak 
adják, amelyek különös figyelmet fordítanak termékeik összetevőinek 
beszerzésre és előkészítésre, megtartva a teljes gyártási folyamat 
legkiválóbb minőségét. A díjazott vállalatok kiválasztását befolyásoló 
tényezők között szerepelnek az ökológiára és a környezetvédelemre, az 
állandó minőségellenőrzésre és az új technológiákba történő hosszú 
távú beruházásokra vonatkozó hatékony intézkedések. A DuoLife 
Medical Formula termékcsaládot a Versenybizottság ismerte el, és úgy 
ítélte meg, hogy az minden követelménynek megfelel.

2015-ös Év
Öko-Minősége

2016-os 
Arany Otis Díj 

Ez egy tekintélyes kitüntetés, amelyet a fogyasztók ítélnek oda a 
vállalatoknak kiváló minőségű termékeikért. Az „Arany OTIS” Bizalom 
Díj oktatási, fogyasztói és szociális jellegű funkciókat lát el. A Gold 
OTIS trófeával való díjazás igen jó hírnévnek örvend azon cégek 
körében, amelyek tevékenységüknek és kiváló minőségű termékeiknek 
köszönhetően a fogyasztók bizalmát élvezik. A fogyasztók 
választásából kiindulva az Arany OTIS az egyik legfontosabb 
kitüntetésnek számít.

A lengyelországi gyógyszeripari és orvosi ágazat legrangosabb 
versenye. Az Arany Otis Bizalom Díj Intézet azokat a vállalatokat és 
termékeket díjazza, amelyek tevékenységüknek, ügyfeleik számára 
kínált termékeik minőségének és hatékonyságának köszönhetően 
különösen elismerésre érdemesek. Az a tény, hogy a DuoLife 
termékek elnyerték az Arany Otis Bizalom Díjat, bizonyítja a márka 
népszerűségét és elismerését mind a wellness-piacon, mind pedig az 
orvosi és a gyógyszeripar legigényesebb képviselői körében. 

Arany Otis Bizalom Díj
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Fogyasztói Babér 
2015 Felfedezettje

Ez a legrangosabb lengyel fogyasztói díj, amelyben évente számos 
kategóriában kapnak elismerést a legnépszerűbb márkák és termékek. 
A DuoLife megkapta a 2015-ös év Felfedezettjének kategóriájába 
tartozó Fogyasztói Babér díjat a lengyel piacon legnépszerűbb és 
legelismertebb termékek egyikére. Ez a díj újabb bizonyíték arra, hogy 
a fogyasztók ebben a márkában bíznak.

A Jagello Innovációs Központ Minőségi Intézete a kozmetikumok, 
az étrend kiegészítők és az egészséges élelmiszerek azon gyártóit 
ismeri el, amelyek termékeikben kiemelten hangsúlyozzák a világ 
legjobb minőségét. Alapos kutatások segítenek abban, hogy 
bizonyos termékek megfeleljenek a legújabb és legszigorúbb 
európai szabványoknak. A DuoLife nappali és étrend kiegészítőit 
táplálékkiegészítőit vitathatatlan minőségükért, valamint a design 
és a gyártás során alkalmazott szokatlan megoldásokért díjazták. A 
tanulmányok kimutatták, hogy ezek a megoldások rendkívüli, kiváló 
minőségű természetes termékek előállításához vezettek.

JCI Minőség 
Jegy

Megelőző Egészségügyi 
Intézet

A Megelőző Egészségügyi Intézet célja ismeretterjesztés és a tudatos 
életmód népszerűsítése. Annak érdekében, hogy jelentősen bővüljön 
az egészséget megóvó tudás, elősegítve az egészség előmozdítására 
vonatkozó gyakorlatok terjesztését a lehetséges legnagyobb csoportok 
között, ez az intézmény megosztja a tudósok és a kutatók ismereteit 
és tudományos tapasztalatait. Ezenkívül megmutatja az életmód, az 
élelmiszer minőség, a pozitív gondolkodás és az egészségi állapot közötti 
kapcsolatot. Együttműködve számos olyan intézménnyel, amelyek 
elősegítik a prevenciót, mint az emberi test egészséges állapotban 
tartásának legjobb módját, a Megelőző Egészségügyi Intézet a test, az 
elme és a szellem harmóniáján alapuló egészséges életmódra ösztönöz. 

Szívsebészet Fejlesztési 
Alapítvány 

Zbigniew Religa professzor Szívsebészet Fejlesztési Alapítványa segíti a 
lengyel kardióműtétek fejlesztését, korszerű technikákat és technológiákat 
vezet be a klinikai gyakorlatba, és támogatja a tudás- és tapasztalatcserét 
a modern kardio-sebészet területén Lengyelországban és a fejlődő 
országokban. Együttműködik az aktív és egészséges életmódot 
népszerűsítő vállalatokkal és intézményekkel, amelyek a jó táplálkozási 
szokásokat, valamint a test szükséges összetevőinek természetes 
módon történő biztosítását népszerűsítik, lévén ez a tevékenység a 
szívbetegségek megelőzésének legjobb módja. A DuoLife Medical 
Formula ProCardiol táplálékkiegészítőt a Cardiac Surgery Development 
Foundation elismerte a szívbetegségek megelőzésében.

Díjak, Kitüntetések, Ajánlások 
a DuoLife márka kapcsán
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Lengyel 
Gyógynövénykamara

A Lengyel Gyógynövénykamara elismert lengyel intézmény, amely 
határozott álláspontot képvisel az egészségmegőrzés, az egészséges 
táplálkozás, a kozmetika és a vegyészet országos piacán. Szoros 
együttműködést biztosít a Lengyel Gyógynövény Bizottsággal és a 
Lengyel Gyógyszerészeti Gazdasági Kamarával. 
A Lengyel Gyógynövénykamara támogatja az egészséges életmódot, 
valamint a legkiválóbb minőségű étrend kiegészítőket gyártó 
vállalatokat és intézményeket, amelyek biztosítják az emberi test 
optimális teljesítményét.

A DuoLife márka a lengyel sportolóknak nyújtott aktív támogatásért 
elnyerte a Sport Arany Nagykövete szobrocskát. A Feliks Stamm 
Alapítvány azokat a vállalatokat és intézményeket díjazza, amelyek 
a sportos életet, az olimpiai kultúrát terjesztik, támogatják, 
népszerűsítik, és segítik az összes sportág fejlődését. A Sport Arany 
Nagykövete olyan cégeknek szóló díj, amelyek úgy döntöttek, hogy 
támogatják a lengyel sporttehetségeket.

A Sport Arany 
Nagykövete

2013-as Év 
Luxus Márkája 

A Luxus Márkák éves Gáláján a leginkább luxusnak minősülő márkák 
és termékek kapnak díjat.  Az ezt odaítélő bizottság különböző 
szociális és kulturális hátterű képviselőket, üzletembereket, 
sportolókat, művészeket és korábbi nyerteseket foglal magában. 
A DuoLife-ot a lengyel wellness piacon a legkiválóbb minőséget 
képviselő kivételes termékeiért jutalmazták.

A verseny, amely népszerűsíti a legjobb üzleti gyakorlatokat és saját 
iparágukban ismeri el úgy a lengyel kulturális színtér legnagyobb 
személyiségeit, mint a legsikeresebb vállalatok képviselőit. A DuoLife 
márka már kétszer volt díjazott ebben a tekintélyes versenyen, 
megerősítve ezzel a wellness piacon elért vezető pozícióját.

2014-es és 2015-ös 
Év Sikere

Díjak, Kitüntetések, Ajánlások 
a DuoLife márka kapcsán
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Az Európai Top Minőség Garancia Tanúsítvány egyike az EU minőségi 
rendszerekre vonatkozó új irányelveire, az ISO szabványokra, 
valamint az irányítási és minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó 
legértékesebb programjának. Az Európai Top Minőség Garancia 
Tanúsítvány nyertese olyan modern és versenyképes vállalkozás, amely 
mind a nemzeti, mind a nemzetközi kereskedelmi piacon jelen van.

Egy cég akkor kapja meg ezt a tanúsítványt, ha a gyártás és a 
feldolgozás szakaszában nem alkalmaz
géntechnológiával módosított összetevőt, és a végtermék GMO-
mentes. A GMO FREE – MINŐSÉG TANÚSÍTVÁNYA program 
objektív bizonyíték arra, hogy a termék 100%-osan kizár genetikailag 
módosított összetevőket.

Európai Top 
Minőség Garancia

GMO-Mentes 
Minőség Tanúsítványa

Biztonsági 
Tanúsítvány

A magasan képzett auditorok által végzett, elfogulatlan és megbízható 
minősítési folyamatban elnyert Biztonsági Tanúsítvány logója.
A Biztonsági Tanúsítvány és az Európai Biztonsági Tanúsítvány az 
embereknek olyan intézménybe vetett bizalmát fejezi ki, amely védi 
életüket és tulajdonukat, valamint kifejezi az ügyfeleknek a termék 
vagy szolgáltatás megvásárlásával a termelő vagy a szolgáltató iránt 
megnyilvánuló bizalmát. 

Az a program, amelynek célja, hogy támogassa és ösztönözze azokat 
a vállalkozásokat, amelyek készek termékeiket, szolgáltatásaikat 
és feldolgozási folyamataikat az EU-ban alkalmazható ökológiai 
normákhoz igazítani. Ez egy nagyon fontos pro-ökológiai program, 
amely folyamatosan segíti a termékek ökológiai biztonságával 
törődő vállalkozókat. Olyan vállalatoknak szól, amelyek követik a 
termelési folyamat ökológiai szabályait és termékeik a legkiválóbb 
minőséget képviselik. Megerősíti az ügyfél számára, hogy az 
ezzel a tanúsítvánnyal rendelkező termékeket és szolgáltatásokat 
környezetbarát módon gyártják.

Zöld 
Tanúsítvány

Díjak, Kitüntetések, Ajánlások 
a DuoLife márka kapcsán
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Az Európai Minőségbiztosítási Központ ISO 9001 Tanúsítványa egy 
vállalaton belüli legjobban szervezett minőségirányítási rendszer 
nemzetközi elismerése. Az értékes tanúsítvánnyal rendelkező 
vállalatoknak nyolc szigorú szabványnak kell megfelelniük, többek 
között: ügyfélközpontúság, hatékony menedzsment, amely megadja
a fejlesztés megfelelő irányát, nagy elkötelezettség a szervezetet 
alkotó emberek iránt, megfelelő és szisztematikus megközelítés, a 
megvalósult folyamatok magas színvonala, a döntések tekintetében 
analitikus hozzáállás, előnyös kapcsolat a beszállítókkal és 
szolgáltatókkal, valamint a folyamatos szervezetfejlesztés a hatékony 
folyamatok megvalósítása érdekében.

Európai Minőségbiztosítási Központ ISO 9001 
Tanúsítvány

Az Európai Minőségügyi és Promóciós Központ ISO 22000 Tanúsítványát 
magasan képzett auditorok által végzett, elfogulatlan és megbízható 
minősítési eljárásban ítélik oda. Ez a díj azt jelenti, hogy a DuoLife 
termékek – az étrend kiegészítőkhöz kapcsolódó elvek szerint történő 
felhasználás esetén – támogatják az emberi életet és az egészséget. 
Az Európai Minőségbiztosítási és Promóciós Központ által kidolgozott 
programok célja, hogy kiválassza azon vállalatok elitjét, amelyek a 
legkiválóbb minőségű termékeket és szolgáltatásokat kínálják az 
Európai Unió piacán. Ezek azok a vállalatok, amelyek kiemelkednek 
környezetvédelmi és egészségközpontú tevékenységeik és az általuk 
garantált magas biztonsági követelmények révén. 

Európai Minőségügyi és Promóciós Központ 
ISO 22000 Tanúsítvány

Az Európai Minőségbiztosítási Tanúsítvány az egyik legértékesebb 
program, amely az EU minőségi rendszerekre, az ISO szabványokra, 
az irányítási és minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó új 
irányelvekre épül. A DuoLife-nak odaítélt Európai Minőségbiztosítási 
Tanúsítvány az üzleti kapcsolatokban és az ügyfélbarát hozzáállásban 
szilárd és megbízható partnerként számon tartottak díja. Az Európai 
Minőségbiztosítási Tanúsítványt elnyert DuoLife elismert vállalkozó, 
amely mind nemzeti, mind nemzetközi piacokon modern és 
versenyképes.

A Legkiválóbb Minőség 
Garanciája Tanúsítvány

A program célja, hogy támogassa és ösztönözze azokat a 
vállalkozásokat, amelyek készek termékeiket, szolgáltatásaikat 
és feldolgozási folyamataikat az EU-ban alkalmazható ökológiai 
normákhoz igazítani. Ez egy nagyon fontos program, amely 
folyamatosan segíti a termékek ökológiai biztonságával törődő 
vállalkozókat. Olyan vállalatoknak szól, amelyek követik a 
termelési folyamat ökológiai szabályait és termékeik a legkiválóbb 
minőséget képviselik. Megerősíti az ügyfél számára, hogy az 
ezzel a tanúsítvánnyal rendelkező termékeket és szolgáltatásokat 
környezetbarát módon gyártják.

Díjak, Kitüntetések, Ajánlások 
a DuoLife márka kapcsán
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Támogatjuk a
„Tudatosan Élek” 
Közszolgálati Kampányt

A „Tudatosan Élek”  [Żyję Świadomie] kampány támogatásával, aktív 
részt vállalunk a társadalom egészségmegőrző nevelésében. 

A Nemzeti „Tudatosan Élek” Közszolgálati Kampány számos 
találkozót, 
konferenciát, akciót és rendezvényt jelent, amelyek célja:

- a fizikai és mentális egészség hirdetése,
- az aktív életmód népszerűsítése,
- a modern civilizációs veszélyek bemutatása,
- egészséges étkezési szokások terjesztése, 
- annak bemutatása, miért fontos  a megelőzés. “A megelőzés jobb, 
mint a kezelés.”
További információért látogasson el ide:
www.fundacjaswiadomegozycia.pl
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Korábbi sportoló – Futballista
Lengyel Nemzeti Válogatott tag 
2001-től 2009-ig.

Lengyel Flair Bajnokság
győztes
,,Got Talent’’ elődöntős

Színész
Televíziós és rádiós 
műsorvezető

Ryszard RembiszewskiKrzysztof DrabikKamil KosowskiMichał Buchalik

Futballista
Wisła Kraków Football Club

Futballista
Górnik Łęczna Football Club

Wojciech Małecki Kamil Sylwestrzak

Futballista
Wisła Płock Football Club

Futballista
Korona Kielce Football Club

Olivier Kapo Piotr Wlazło

Futballista
Wisła Płock Football Club

DuoLife Sztárok, akik
termékeinket ajánlják
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Gyorsasági motorversenyző Sportoló, Magasugró, Távolugró Futballista Jagiellonia Białystok 
Football Club

Futballista 
GKS Tychy Football Club
 

Krzysztof Cegielski Karolina Zawiła Damian Węglarz Radosław Pruchnik

Birkózó Jiu-Jitsu sportoló MMA Vegyes Harcművészeti 
sportoló

2010/2012/2014
Lengyel Bodybuilding Bajnokság 
győztes

Ryszard Wolny Sławomir Zakrzewski Mariusz Linke Tomasz Jafernik

DuoLife Sztárok, akik
termékeinket ajánlják
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Divattervező

Tomasz PuzonDariusz ZimolągJanusz Adamski

Kyokushin Karate sportolóMMA Vegyes Harcművészeti 
sportoló 

Alpinista

Paula GoryckaMarcin KościelskiKrzysztof DanielewiczAlex Caprice

Mountainbike és közúti 
kerékpáros

Gyorsasági motorversenyzőFutballista 
Górnik Łęczna Football Club

DuoLife Sztárok, akik
termékeinket ajánlják
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Mercedes
Trophy

A Mercedes Trophy az egyik legrangosabb golfverseny, 
amely a legjobb golfjátékosokat gyűjti össze. Az idei verseny célja 
volt, hogy a stuttgarti a világ-döntőbe kiválasszák Lengyelország 
képviselőit.
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