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DUOLIFE ZESTAW DZIEŃ I NOC 2 x 750ml
 

Cena: 308,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 750 ml (+750 ml)

Postać -

Producent DUOLIFE S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDUOLIFE ZESTAW DZIEŃ I NOC 2 x 750mlDuoLife Dzień to zamknięta w butelce esencja życia, zdrowia i energii. Starannie
wyselekcjonowane, naturalne składniki z całego świata, z pasją połączone w jedność, przy zachowaniu najwyższych norm jakości oraz
innowacyjnego systemu synergii. DuoLife Dzień to odpowiedź dla wszystkich tych, którzy chcą aktywować psychomotorykę swojego
organizmu oraz dostarczyć wyjątkowych substancji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania każdego dnia.DuoLife Noc to
zamknięta w butelce esencja życia, zdrowia i spokoju. Starannie wyselekcjonowane, naturalne składniki z całego świata, z pasją
połączone w jedność przy zachowaniu najwyższych norm jakości oraz innowacyjnego systemu synergii. DuoLife Noc to odpowiedź dla
wszystkich tych, którzy pragną, aby po spokojnej nocy i pełnemu zregenerowaniu sił witalnych móc cieszyć się życiem, dostarczając
unikalnych substancji potrzebnych Twojemu organizmowi.

Zestaw DuoLife Dzień i Noc  

Zestaw zawiera dwie butelki ( 0,75 l )

 

DuoLife Dzień to odpowiedź dla wszystkich, którzy chcą aktywować psychomotorykę
swojego organizmu oraz dostarczyć substancji potrzebnych do prawidłowego
funkcjonowania każdego dnia.
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Noni – owoc noni to bogate ?ród?o serotoniny i melatoniny. S? one gwarantem spokojnego
snu i utrzymania prawid?owego rytmu pracy organizmu, a tak?e dobrego samopoczucia.
Aktywne sk?adniki zawarte w noni pobudzaj? wydzielanie soków trawiennych i wzmagaj?
apetyt.

Acai – posiada komplet witamin, minera?ów oraz polifenole. Ma 20-krotnie wi?ksz? zdolno??
poch?aniania wolnych rodników ni? wszystkie dotychczas znane ?ród?a, dzi?ki czemu
sprawdza si? w walce ze starzeniem oraz wspomaga kondycj? serca.

Granat – owoce granatu maj? korzystny wp?yw na uk?ad kr??enia. Jako nieliczne zawieraj?
zwi?zki typu estrogenowego, które powinny znale?? si? w diecie kobiet, gdy? ?agodz? objawy
menopauzy.

Aloes – wspomaga odporno??, reguluje przemian? materii oraz poprawia trawienie jest
równie? niezast?piony przy oczyszczaniu organizmu. Zawiera bogactwo czynnych
biologicznie sk?adników takich jak aminokwasy, enzymy, witaminy oraz zwi?zki mineralne.

?urawina wieloowocowa – jest ?ród?em flawonoidów, antyoksydantów oraz witamin i
zwi?zków mineralnych. Owoce ?urawiny pomagaj? utrzyma? prawid?owe pH uk?adu
moczowego oraz przyczyniaj? si? do prawid?owego funkcjonowania uk?adu kr??enia.

Malina - jest doskona?ym ?ród?em witamin, kwasu pantotenowego oraz makro i
mikroelementów. Jej owoce cechuj? si? wysok? zawarto?ci? b?onnika i sk?adników
niezb?dnych dla prawid?owego funkcjonowania organizmu.

Czarny bez – owoce czarnego bzu s? jednym z najbogatszych ?róde? antocyjanów, które
stymuluj? uk?ad immunologiczny i s? skutecznym ?rodkiem usuwaj?cym szkodliwe produkty
przemiany materii.

Rokitnik – owoce rokitnika to bogate ?ród?o ?-karotenu i flawonoidów oraz nienasyconych
kwasów t?uszczowych, minera?ów i witamin. Zawarte w nich substancje aktywne wzmacniaj?
?cianki naczy? krwiono?nych.

Winogrono – jest skarbnic? substancji regeneruj?cych i oczyszczaj?cych organizm. Zawiera
wiele mikro i makroelementów oraz cenne zwi?zki mineralne, a tak?e glukoz? i fruktoz?, które
stanowi? ?ród?o szybko przyswajalnej energii.
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Dzika ró?a – wzmacnia organizm i pozytywnie wp?ywa na jego witalno??. Jest to ?ród?o
witamin, kwasów organicznych, soli mineralnych i przeciwutleniaczy. Sok z dzikiej ró?y ma
w?a?ciwo?ci oczyszczaj?ce, podnosi odporno?? organizmu i neutralizuje tre?ci w przewodzie
pokarmowym.

G?óg – to doskona?y ?rodek wzmacniaj?cy serce oraz reguluj?cy k?opoty ze snem. Zawiera
bioflawonoidy, które wzmacniaj? uk?ad krwiono?ny. Jest bogaty w kwasy organiczne,
witaminy i sole mineralne.

?e?-sze? – zawiera ponad 200 biologicznie czynnych substancji. Wyra?nie usprawnia uk?ad
immunologiczny, poprawia pami??, zwi?ksza odporno?? na stres i zdolno?ci regeneracyjne
organizmu.

Lucerna siewna – zawiera trzykrotnie wi?cej bia?ka ni? soja. Wzmacnia organizm, dzia?a
regeneruj?co na b?on? ?luzow?, a tak?e w naturalny sposób oczyszcza organizm i chroni
przed przedwczesnym starzeniem. 

DuoLife Noc – to odpowiedź dla wszystkich, którzy pragną, aby po spokojnej nocy i pełnym
zregenerowaniu sił witalnych móc cieszyć się życiem, dostarczając substancji potrzebnych
organizmowi.

Goji – pomaga utrzyma? prawid?owe st??enie cukru we krwi oraz reguluje przemian? materii
i poprawiaj? trawienie. Zawieraj? tryptofan – naturalny ?rodek pobudzaj?cy wytwarzanie
serotoniny i melatoniny.

Morwa bia?a – dzia?a stabilizuj?co na poziom cukru we krwi i ogranicza jego przyswajanie
przez organizm. Pomaga równie? utrzyma? prawid?owy poziom cholesterolu i zmniejsza
nadmierny apetyt.

Ostropest – zawiera cenne flawonolignany, witaminy oraz sole cynku, krzemu, ?elaza i
potasu. Chroni w?trob? i ?agodzi stany zapalne powsta?e na tle cukrzycowym, zapobiega
kamicy ?ó?ciowej i wspiera prac? ?o??dka.

Karczoch – cz?sto stosowany jest przy problemach z trawieniem i dolegliwo?ciach w?troby.
Wspomaga równie? utrzymanie prawid?owego poziomu trójglicerygdów we krwi.

?liwka – jest bogata w witaminy C i E oraz sk?adniki mineralne i przeciwutleniacze
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zwalczaj?ce wolne rodniki. W ?liwkach znajdziemy równie? witamin? P, ?-karoten, potas,
?elazo, magnez, wap? i fosfor.

Acerola – jeden owoc aceroli zawiera tyle naturalnej, lewoskr?tnej witaminy C co kilogram
cytryn. Jest ona uznana za silny antyoksydant, który nawil?a i uelastycznia skór? oraz
przeciwdzia?a jej starzeniu.Lucerna siewna – zawiera trzykrotnie wi?cej bia?ka ni? soja.
Wzmacnia organizm, dzia?a regeneruj?co na b?on? ?luzow?, a tak?e w naturalny sposób
oczyszcza organizm i chroni przed przedwczesnym starzeniem.

Winogrono – to skarbnica substancji regeneruj?cych i oczyszczaj?cych organizm. Zawiera
wiele mikro i makroelementów oraz cenne zwi?zki mineralne, a tak?e glukoz? i fruktoz?, które
stanowi? ?ród?o szybko przyswajalnej energii.

Burak – zawiera wiele cennych pierwiastków oraz witamin, kwasu foliowego i betaniny, która
przyczynia si? do prawid?owego dzia?ania w?troby i ?o??dka. Wspomaga oczyszczanie
organizmu i poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego.

Pokrzywa – li?cie pokrzywy bogate s? w witaminy, kwas pantotenowy oraz magnez, cynk,
potas, wap?, ?elazo, fosfor i krzem. Wykazuje dzia?anie moczop?dne oraz oczyszczaj?ce.
Pobudza uk?ad odporno?ciowy oraz poprawia kondycj? skóry i w?osów.

Vilcacora – w znacznym stopniu zwi?ksza odporno?? organizmu. Owoce vilcacory aktywizuj?
uk?ad immunologiczny i wykazuj? dzia?anie hamuj?ce rozwój chorób nowotworowych.
Pobudzaj? aktywno?? oddechow? oraz wp?ywaj? reguluj?co na równowag? uk?adu
wegetatywnego.

Aronia – jest bogata w bioflawonoidy i rutyn?, które zapewniaj? dobr? kondycj? naczyniom
krwiono?nym. Zawiera antocyjany odpowiedzialne za zwalczanie wolnych rodników i jest
doskona?ym ?ród?em witamin oraz biopierwiastków.

Melisa – zawiera cenne olejki eteryczne, polifenole, flawonoidy, kwasy organiczne, witaminy
B i C oraz sole mineralne. Wykazuje dzia?anie uspokajaj?ce, pomaga w bólach g?owy i
stanach przewlek?ego zm?czenia, a inhalacje przy u?yciu melisy pomagaj? przy atakach
alergii i kaszlu.
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Zalecane spożycieDuoLife Dzień - 25 ml dziennie rano najlepiej podczas posiłku.Duo Life Noc - 25 ml dziennie wieczorem najlepiej
podczas posiłku.WażnePrzechowywanie:Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.Po
otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 30 dni.Dodatkowe informacje:Ze względu na fakt, iż suplement diety DuoLife jest
produktem naturalnym, smak i konsystencja poszczególnych jego partii mogą się różnić, w zależności od pory roku oraz surowców,
które zostały użyte do produkcji. Ewentualny osad tworzą naturalne składniki i jest to proces typowy dla takich produktów. Aby
zniwelować osad należy wstrząsnąć przed spożyciem. Dzieciom do lat 4 zaleca się podawać po konsultacji z pediatrą.SkładnikiDuoLife
Dzieńsok z owoców winogron, sok z owoców granatowca, sok z żurawiny wielkoowocowej, sok z malin, sok z czarnego bzu, sok z dzikiej
róży, sok z noni, sok z jagody acai, sok z aloesu, sok z owoców głogu, sok z owoców rokitnika, ekstrakt z lucerny, ekstrakt z korzenia żeń-
szenia (w tym 3,79% ginsenozydy), premix witaminowy: witamina C (kwas L-askorbinowy), Witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu),
niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina
B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), biotyna (D-biotyna), foliany (L-metylofolian wapnia), witamina B12
(hydroksykobalamina).Duo Life Nocsok z buraka, sok z owoców winogron, sok z aronii, sok ze śliwki, sok z jagody goji, wyciąg płynny z
liści morwy białej, sok z karczocha , sok z aceroli, sok z pokrzywy, wyciąg płynny z vilcacory, ekstrakt z melisy, ekstrakt z lucerny, ekstrakt
z ostropestu plamistego, premix witaminowy: witamina C (kwas L-askorbinowy), Witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), niacyna (amid
kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina),
witamina B1 (monoazotan tiaminy), biotyna (D-biotyna), foliany (L-metylofolian wapnia), witamina B12
(hydroksykobalamina).ProducentWyłączny dystrybutor:DuoLife Sp. z o.o.ul. Topolowa 22,Więckowice k/Krakowa
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