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DuoLife DAY & NIGHT jsou 100% přírodní doplňky stravy vyvinuté pro 
ty, kdo pečují o svou tělesnou a duševní kondici. Dodatečná energie 
na celý den intenzivní práce a hodnotná podpora pro zklidnění 
a  regeneraci organismu v noci. Spojení až 26 rostlinných výtažků 
a šťáv pro podporu fungování srdce a cév, trávicího ústrojí a imunitního 
systému, očišťování organismu, funkci mozku, jater a ledvin. Stovky 
aktivních látek, včetně cenných antioxidantů, aminokyselin, vitamínů 
a minerálů, pro to, aby nejenom každý den, ale i noc byla výjimečná.

Doplňky stravy

DuoLife Day & Night

Kdy?

Lidský organismus funguje jinak ve dne a jinak v noci. Činnost mnoha tělesných orgánů závisí na denním cyklu 
a správná součinnost těchto orgánů je základem dobré fyzické kondice a psychického stavu. V roce 2017 byla za 
výzkum molekulárního mechanismu odpovědného za cirkadiánní rytmus udělena Nobelova cena v oboru fyziologie 
a lékařských věd. Bylo zjištěno, jak důležité pro dobrou náladu je sladění fyziologie organismu s denní dobou.

DuoLife DAY & NIGHT mají synergické účinky a současně zohledňují fyziologický denní rytmus organismu 
a podporují jeho optimální fungování u:
 lidi chtějících si udržet dobrou kondici, energii 

a vitalitu,
 lidi oslabené, ve stavu fyzického 

a psychického vyčerpání,
 lidi vystavené chronickému stresu,
 lidi chtějící si udržet správný rytmus spánku 

a bdělosti,

 lidi chtějících si udržet správný krevní obraz,
 lidi s potížemi v oblasti trávicího ústrojí,
 lidi trpící vracejícími se infekcemi, včetně infekcí 

močových cest,
 rekonvalescenty,
 seniory,
 ženy po přechodu.

Jakým způsobem?

DuoLife DAY & NIGHT je bohatství složek podporujících:
 antioxidační procesy,
 funkce imunitního systému,
 fungování trávicího ústrojí a jater,
 fungování srdce a cév,
 fungování systému krvetvorby,
 funkce fyziologické střevní mikroflóry,
 funkce čištění organismu a správnou 

tělesnou hmotnost,
 hospodaření organismu s lipidy a sacharidy,

 kyselo-zásaditou rovnováhu organismu,
 fungování močového ústrojí,
 dobrý spánek a funkci mozku,
 regeneraci organismu,funkci pojivové tkáně, 

včetně fungování systému kostí a kloubů,
 dobrý stav pokožky a pomáhá udržet její pevnost 

a pružnost,
 opravné procesy v tkáních, hojení ran.

Duolife Day & Night – užívání: 
DuoLife DAY – 25 ml denně ráno, nejlépe při jídle.
DuoLife NIGHT – 25 ml denně večer, nejlépe při jídle.

Nejlepší výsledky přináší společné užívání přípravků DuoLife DAY (ráno) a DuoLife NIGHT (večer) 
z důvodu jejich synergických účinků.



DuoLife DAY:
Složení: šťáva z hroznů, šťáva z plodů šípkové růže, šťáva z plodů černého bezu, šťáva z plodů hlohu, 
šťáva z klikvy velkoplodé, šťáva z plodů granatovníku obecného, šťáva z plodů morindy barvířské, šťáva 
z  plodů rakytníku, šťáva z  malin, extrakt z  plodů šípkové růže, extrakt z  acai, bylinný extrakt z  voj-
těšky 10:1 (45,8 mg/25 ml), extrakt z kořene ženšenu (27,49 mg/25 ml, včetně 3,79 % ginsenosidu – 
1,04 mg/25 ml), extrakt z listů aloe vera 200:1 (9,16 mg/25 ml, obsah barbaloinu < 1 ppm).

DuoLife NIGHT:
Složení: šťáva z červené řepy, šťáva ze švestek, šťáva z hroznů, šťáva z aronie, extrakt z plodů aceroly, 
extrakt z kustovnice čínské (goji), extrakt z listů artyčoku 20:1 (45,82 mg/25 ml), bylinný extrakt z voj-
těšky 10:1 (45,82 mg/25 ml), bylinný extrakt z meduňky 10:1 (45,82 mg/25 ml), extrakt z listů morušo-
vníku bílého 10:1 (45,82 mg/25 ml), extrakt ze semen ostropestřce mariánského (45,82 mg/25 ml), 
extrakt z listů kopřivy 20:1 (45,82 mg/25 ml), extrakt ze stonků vilcacora 20:1 (45,82 mg/25 ml). 

Produkt není určen jako náhrada pestré stravy. Pro správné fungování organismu je důležitá vyvážená 
strava a zdravý životní styl.

Poměr 10:1 je tak zvaný ukazatel DER – co znamená?
Ukazatel DER (ang. drug extract ratio) uvádí počet miligramů rostlinné suroviny použitý k získání jed-
noho miligramu výtažku. Pokud 25 ml přípravku obsahuje 45,8 mg výtažku z tolice vojtěšky (nebo 
jiného výtažku) DER 10:1, znamená to, že pro výrobu jedné dávky produktu (25 ml) bylo použito 458 
mg suroviny.

DuoLife DAY obsahuje rostlinné složky podporující fyzickou aktivitu a duševní 
funkce organismu, které podporují imunitu, procesy krvetvorby, dobrý stav 
pokožky, fungování mozku, močových cest a kloubů.

 Plody šípkové růže a rakytníku jsou skutečnou zásobárnou přírodního, dobře vstřebatelného vitamínu C, 
který podporuje syntézu kolagenu a tvorbu červených krvinek; vitamín C pomáhá také vstřebávat železo 
a pomáhá udržet správný krevní obraz; cenným zdrojem železa je v tomto produktu obsažená tolice1-4.

 Hloh podporuje správnou funkci srdce, pomáhá udržet správnou hladinu cholesterolu v krvi a podporuje 
stav cév5.

 Brusinky podporují fungování močového ústrojí, pomáhají udržovat správné pH močových cest a přispívají 
tak k jejich ochraně před bakteriálními infekcemi6.

 Plody Noni podporují fungování mnoha systémů a orgánů, včetně nervového systému, imunitního 
systému, srdce a cév, kloubů a kostí. Pomáhají udržovat správné fungování paměti, kognitivní funkce 
a dobrou náladu7.

 Aloe podporuje procesy očišťování organismu a udržování správné tělesné hmotnosti, podporuje také 
správnou funkci střev a zajišťuje příznivou bakteriální rovnováhu ve tlustém střevě8.

 Ženšen podporuje dobrou tělesnou a duševní kondici, podporuje paměť a koncentraci, pomáhá udržet 
správné sexuální funkce9,10.

 Plody granátového jablka jsou blahodárné pro ženy, protože pomáhají zmírňovat projevy přechodu a také 
stimulují růst fyziologické mikroflóry v trávicím ústrojí11,12.

 Černý bez, malina, plody acai, rakytník a tolice vojtěška podporují imunitní systém organismu v boji 
s infekcemi3,4,13-15.

 Jednoduché cukry, které ovocné šťávy obsahují, tedy glukóza a fruktóza jsou zdrojem snadno vstřebatelné 
energie, která je tak potřebná při každodenní intenzivní práci1,3,5-8,11-14,16.



DuoLife NIGHT je založen na rostlinných složkách podporujících látkovou 
přeměnu, regenerační a očišťovací pochody organismu a také klidný spánek. 
Jsou to šťávy a výtažky podporující činnost jater, trávicího ústrojí a funce kostí. 

 Artyčok má pozitivní vliv na fungování jater a žlučovodů, pomáhá regulovat látkovou přeměnu, podporuje 
ochranu a regeneraci jaterních buněk18,19. Protože očišťování žlučníku, regenerace jaterních buněk a také 
metabolické pochody, k nimž dochází v játrech, probíhají nejintenzivněji v noci, je nejlepší užívat výtažek 
z artyčoku večer, a proto je také přítomen v produktu DuoLife Night.

 Regeneraci a ochranu jater podporuje také ostropestřec skvrnitý, a hlavně v něm obsažený bioflavonoidový 
komplex: sylimarin20,21.

 Moruše bílá ovlivňuje hospodaření organismu se sacharidy; pomáhá udržet správnou hladinu glukózy v krvi 
a přispívá ke zpomalení vstřebávání glukózy z jídla22.

 Meduňka lékařská podporuje dobrý spánek, přispívá ke zklidnění organismu ve stavech nervového vypětí, 
neklidu, ztráty spánku a s nimi souvisejících poruchách srdečního rytmu a činnosti trávicího ústrojí23,24.

 Vilcacora podporuje imunitní systém a procesy očišťování organismu25.
 Plody aceroly jsou bohaté na vitamín C, který podporuje mj. stav pokožky, pomáhá udržet její pevnost 

a pružnost a podporuje také hojení ran2,26 .
 Švestky mají příznivý vliv na funkce kostí, přispívají k jejich posílení, zlepšují jejich hustotu a přispívají 

k jejich regeneraci, a jsou zvlášť vhodné pro seniory a ženy po přechodu27.
 Šťáva z řepy podporuje proces krvetvorby a pomáhá udržet správný tlak krve a správnou hladinu 

cholesterolu v krvi28,29.
 Kopřiva je zdrojem oxidu křemičitého, má příznivý vliv na dobrý stav pokožky, vlasů a nehtů a přispívá ke 

správné funkci kloubů30,31.

Všechny rostliny obsažené v produktu DuoLife DAY & NIGHT jsou zásobárnou 
antioxidantů, které neutralizují volné radikály, chrání buňky před oxidačním 
stresem a předčasným stárnutím1-31.

Přírodní antioxidanty (polyfenoly, vitamíny C a E) mají cenné zdraví prospěšné vlastnosti32-34:
 přispívají k udržení správné hladiny triglyceridů, cholesterolu a glukózy v krvi,
 podporují prevenci řady chronických one-mocnění, včetně onemocnění srdce a cév, cukrovky 

a nádorových onemocnění,
 pomáhají udržovat cévy v dobrém stavu, přispívají k udržení správného krevního tlaku a pomáhají chránit 

před aterosklerózou,
 podporují odstraňování škodlivých metabolitů,
 podporují organismus v boji se zánětlivými procesy a infekcemi, podporují regeneraci poškozených tkání,
 pomáhají udržet správnou funkci neuronů, přispívají k ochraně před neurodegenerativními procesy



**LADME – anglická zkratka průběhu zpracování aktivní látky v organismu: uvolňování z formy přípravku -> 
vstřebávání do krevního oběhu -> distribuce v organismu -> metabolismus -> vyloučení

Čím se přípravky DuoLife DAY & NIGHT vyznačují?

 Látky byly rozděleny do dvou produktů pro to, aby byl jejich účinek lépe sladěný s denním cyklem 
organismu. Komplexní podpora fungování jednotlivých orgánů a ústrojí, zejména se zohledněním jejich 
přirozených denních rytmů, je pro organizmus velice cenná.

 Tekutá forma těchto produktů se zachovaným biologickým pozadím jeho složek, usnadňující uvolňování 
aktivních látek a je-jich vstřebávání do krevního oběhu, zvýšená absorpce se pak projevuje efektivnější di-
stribucí na místo působení (příznivý vliv na procesy LADME*).

 Trvanlivost přípravku je zajištěna metodou IHHP™ by DuoLife – (Innovation High Hydrostatic Process™ 
by DuoLife) založenou na koncepci „minimálního zpracování”. Výhodou této metody je vysoká zdravotní 
kvalita a trvanlivost přípravku a také uchování přirozených výživových i senzorických vlastností oproti 
výrobkům stabilizovaným klasickým způsobem. Použitý technologický proces probíhá při nízké teplotě (pro 
ochranu aktivních složek) a je založen na synergickém působení mnoha faktorů zajišťujících trvanlivost, 
což umožňuje udržet nejvyšší kvalitu produktu bez použití konzervačních látek.

 100% přírodní rostlinné složky a jejich 100% obsah v každém z produktů; přírodní vitamíny a minerály 
se vyskytují v rostlinách společně s „biologickým pozadím“ (flavonoidy a jiné aktivní látky), které má 
stabilizační a synergický vliv a usnadňuje také jejich vstřebávání35.

 Receptura zohledňující synergické a antagonistické účinky jednotlivých složek.
 Tento produkt NEOBSAHUJE konzervanty a JE BEZ GMO – suroviny použité k výrobě tohoto doplňku 

NEPOCHÁZEJÍ z geneticky modifikovaných rostlin.
 Produkty NEOBSAHUJÍ lepek – jsou vhodné pro lidi s alergií na lepek.
 Speciální láhve ze skla pro farmaceutické účely – tmavé sklo chrání před světlem a výkyvy teploty, 

je odolné proti uvolňování do přípravku rozpustných minerálních látek z vnitřního povrchu.

 Bibliografie pro přípravky DuoLife DAY & NIGHT je uvedená na zvláštním listu pořadače




