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Kdy?

Aloe vera je známa svými blahodárnými a zdraví prospěšnými účinky již tisíce let1. Je pokladnicí aktivních 
sloučenin, které podporují fungování organismu na mnoha úrovních. Tyto účinky dále posiluje med a oregano.

Doplněk stravy DuoLife ALOE je určen k užívání jako podpůrný přípravek pro:
 lidi, kteří si chtějí uchovat mladý vzhled, správnou 

hmotnost a vitalitu,
 lidi oslabené, ve stavu fyzického 

a psychického vyčerpání,
 lidi pociťující potíže v oblasti trávicího systému,

 lidi s vracejícími se infekcemi a těžce se hojící-
mi ranami,

 rekonvalescenty,
 seniory

Jakým způsobem?

DuoLife ALOE obsahuje nejenom šťávu a dužinu z aloe pocházející z Mexika, ale také blahodárný med a zdraví 
prospěšný výtažek z oregana – všechny tyto látky jsou přírodním zdrojem antioxidantů2-4.

Duolife ALOE – užívání: 
25-50 ml/denně, před jídlem.

Složení:   šťáva z aloe vera s dužinou, med květový, bylinný extrakt z oregana, regulátor kyselosti – 
kyselina citronová.Obsah barbaloinu (ppm) < 1 ppm.

Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Produkt není určen jako náhrada pestré stravy. Vyvážený 
způsob stravování a zdravý životní styl jsou důležité pro správné fungování organismu.

Jak hodnotné je aloe? 

Velmi! Tak, že ani není možné nadhodnotit jeho všestranné zdraví prospěšné účinky!
 Antioxidanty obsažené v dužině a šťávě podporují fungování srdce a cév, pomáhají udržet správnou 

hladinu cholesterolu2,5.
To je ale jenom začátek přínosů aloe! 
 Bohatství aktivních složek pomáhá podporovat imunitu organismu a podporuje boj s bakteriálními, virovými 

a plísňovými infekcemi6,7. 

DuoLife ALOE – 100% přírodní doplněk stravy vyvinutý pro ty, kdo 
pečují o kondici, vitalitu, mladistvý vzhled a krásnou linii. Spojení šťávy 
a dužiny aloe s medem a oreganem za účelem podpory trávicího 
a imunitního systému a podpory funkce jater a ledvin. Více než 200 
aktivních složek, včetně cenných antioxidantů, aminokyselin, vitamínů 
a minerálů pro podporu tělesné a duševní kondice organismu.

Doplněk stravy DuoLife Liquid Formula

Aloes



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

 Aloe přispívá také k udržení správné funkce střev a pravidelnému vyprazdňování a díky obsahu přírodních 
prebiotik pomáhá zajistit příznivou bakteriální rovnováhu v tlustém střevě6-8. 

 Podporuje také funkci jater a odstraňování toxinů z organismu a pomáhá udržet správnou hmotnost 
a hladinu cukru v krvi6-9. 

 Bohatství aminokyselin – cenného stavebního prvku bílkovin, včetně kolagenu – podporuje hojení ran 
a správnou funkci pokožky a pomáhá udržet její pevnost a mladistvý vzhled7,10,11. 

Med a oregano podporují na základě synergie blahodárné účinky aloe!

 Med poskytuje cenné energetické složky, stavební a regulační složky a pomáhá udržet tělesnou a duševní 
kondici organismu. Je zdrojem antioxidantů, enzymů, vitamínů a minerálů3. Podporuje především funkce 
trávicího ústrojí, imunitního systému a systému srdce a cév12-14.

 Med také podporuje regeneraci organismu po intenzivní tělesné a duševní námaze, je velmi blahodárný pro 
osoby vystavené dlouhodobému stresu12-14.

 Přidání medu zlepšuje vstřebávání minerálních a vitamínových složek produktu12-14. 
 Byliny oregana podporují účinky aloe při regeneraci poškozených tkání, pomáhá zmírňovat potíže v oblasti 

trávicího ústrojí, podporuje imunitu organismu a přispívá k ochraně před bakteriálními, plísňovými 
a virovými infekcemi4,15-17.

Čím se DuoLife ALOE vyznačuje?

 Tekutá forma tohoto produktu se zachovaným biologickým pozadím jeho složek, usnadňující uvolňo-
vání aktivních látek a jejich vstřebávání do krevního oběhu a zvýšená absorpce se pak projevují efektivnější 
distribucí na místo působení (příznivý vliv na procesy LADME*).

 Trvanlivost přípravku zajištěna metodou IHHP™ by DuoLife – (Innovation High Hydrostatic Process™ 
by DuoLife) založenou na koncepci „minimálního zpracování”. Výhodou této metody je vysoká zdravot-
ní 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.

 Přírodní složky, včetně zvlášť cenné šťávy a dužiny aloe pocházející z Mexika.
 Receptura zohledňující synergické a antagonistické účinky jednotlivých složek.
 Produkt NEOBSAHUJE konzervační látky a JE BEZ GMO – suroviny použité pro výrobku doplňku NEPO-

CHÁZEJÍ z geneticky modifikovaných rostlin.
 Produkt NEOBSAHUJE lepek – je vhodný pro lidi s alergií na lepek.
 Speciální láhev 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.
 Koncentrované složení – komfortní použití.
 Zastřešující značka – účinky tekuté formy doplňuje kosmetický produkt s vysokým indexem přírodního 

původu řady DuoLife Beauty Care – SPRCHOVÝ GEL s čisticími, osvěžujícími a hydratačními účinky.

 Bibliografie přípravku DuoLife Liquid Formula Aloe je uvedena na zvláštním listu pořadače.




