Supliment Alimentar DuoLife Formă Lichidă
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Chlorofil

DuoLife CHLOROFIL - supliment alimentar natural, destinat persoanelor ce au grijă de tonus și aspectul tânăr. „Energie lichidă”,
care susține funcționarea sistemului imunitar și tractului gastro-intestinal, a inimii și vaselor de sânge. Compoziția de extracte naturale vegetale, clorofilină și ulei de mentă, care conține o
multitudine de antioxidanți valoroși, aminoacizi, vitamine și minerale, pentru susținerea formei fizice și psihice a organismului.

Când?
În perioada de muncă intensă - efort fizic și intelectual, organismul funcționează la turații mărite și crește necesarul lui de ingrediente nutritive. Ca urmare a expunerii la stresul cronic, sistemul imunitar poate fi slăbit, ceea
ce afectează parametrii de sânge, inclusiv condiția și cantitatea de globule albe și roșii. Un organism obosit
este mai expus la infecțiile bacteriene, virale și fungice, rănile se vindecă mai greu, pielea își pierde fermitatea.
Procesele de purificare, inclusiv metabolismul ficatului și excreția renală sunt slăbite. Într-o astfel de situație, se
recomandă mărirea ofertei de ingrediente nutritive și pro-sănătoase în dietă, de asemenea prin folosirea preparatelor care întăresc și susțin condiția organismului.
DuoLife CHLOROFIL este destinat folosirii drept preparat adjuvant, în cazul:
Ý persoanelor care doresc să își mențină o bună condiție, energie și vitalitate;
Ý persoanelor slăbite, cu stări de epuizare fizică și psihică;
Ý persoanelor expuse la stres cronic;
Ý persoanelor ce doresc să mențină o morfologie corectă a sângelui, veganilor și vegetarienilor;
Ý persoanelor ce suferă de afecțiuni ale sistemului digestiv;
Ý persoanelor ce suferă de infecții recurente, răni greu de vindecat;
Ý convalescenților;
Ý persoanelor în vârstă/Seniorilor.

Cum?
DuoLife CHLOROFIL conține extracte vegetale benefice din lucernă, chlorella și orz. Adaosul de ulei de mentă și
clorofilină susține, pe principiul sinergiei, acțiunea pro-sănătate a extractelor din plante.
DuoLife CHLOROFIL susține:
Ý procesele antioxidante;
Ý funcțiile sistemului imunitar;
Ý funcționarea sistemului hematopoietic;
Ý funcțiile de purificare a organismului;
Ý funcționarea sistemului cardiovascular;
Duolife CHLOROFIL – mod de utilizare:
10-20 ml o dată pe zi.

Ý
Ý
Ý
Ý

procesele reparatorii ale țesuturilor;
starea bună a pielii;
funcțiile microflorei fiziologice intestinale;
funcționarea tractului digestiv.

Ingrediente: apă purificată, clorofilină cupru-sodică 20%, chlorella standardizată pentru un conținut
de proteine de 50%, extract de suc de orz 25:1, ulei de mentă, extract din părți aeriene de lucernă 10:1,
glicerină vegetală - stabilizator.
Nu depășiți norma recomandată de consum zilnic. Produsul nu poate fi folosit ca substitut (înlocuitor)
al unei diete variate. O metodă de alimentație echilibrată și un mod sănătos de viață sunt esențiale
pentru funcționarea corectă a organismului.

Ce este clorofilina și cum acționează?
Clorofilina este un derivat al clorofilei, colorantul verde al plantelor, care le permite desfășurarea procesului de fotosinteză. Construcția ei este apropiată nu doar de clorofilă, ci și de molecula de hem – componentă a hemoglobinei,
care se găsește în globulele roșii și care transportă oxigenul. Clorofilina are proprietăți pro-sănătate similare celor ale
clorofilei, în plus se caracterizează prin o mai bună rezistență și solubilitate în apă1 decât compusul inițial.
Clorofilina este un antioxidant valoros, protejează celulele de stresul oxidant și îmbătrânirea prematură, susține funcționarea sistemului cardiovascular1,2 și procesele de purificare a organismului. Are capacitatea de a lega (complexa) carcinogenii
(factorii cancerigeni)3, ajută de asemenea la protejarea organismului împotriva infecțiilor4,5 și contribuie la eliminarea mirosului neplăcut al respirației6.

Extractele vegetale din orz, chlorella și lucernă, pe principiul sinergiei îşi sprijină
reciproc proprietățile pro-sănătate.
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Fierul conținut în toate trei plantele constituie un substrat în sinteza hemoglobinei, în acest fel susține imunitatea și funcțiile hematopoietice corecte, ajutând la prevenirea anemiei7-10. În 1 g de lucernă se regăseşte
aproape de două ori mai mult fier decât în spanac7!
Acest plante sunt, de asemenea, o sursă de aminoacizi, inclusiv exogeni, care constituie un valoros element
fundamental pentru proteine; prin aceasta susține buna condiție a pielii, pot ajuta la regenerarea țesuturilor
vătămate și la vindecarea rănilor7-9.
Toate cele 3 plante au proprietăți antioxidante, elimină radicalii liberi dăunători, susținând funcționarea
inimii și a vaselor de sânge; ajută, de asemenea, la menținerea nivelului adecvat al colesterolului și glucozei
în sânge2,7-9,11.
Susțin funcționarea tractului digestiv: contribuie la o mai bună digestie7,9,11; chlorella și orzul acționează
precum prebioticele, stimulând creșterea microflorei intestinale benefice9,11. Orzul este o sursă importantă de fibre digestive, care accelerează trecerea intestinală și favorizează menținerea greutății adecvate a
corpului - fibrele sunt așa-zisa componentă de balast - nu se supune digerării, dar umple tractul digestiv,
prelungind sentimentul de sațietate11.
Toate cele 3 plante susțin, de asemenea, funcțiile adecvate ale sistemului imunitar, susțin organismul în
lupta cu infecțiile, contribuie la eficientizarea proceselor de purificare a organismului7-9,11.
Lucerna și chlorella sunt o sursă valoroasă de clorofilă, cu proprietăți pro-sănătoase similare clorofilinei;
ambele plante conțin, de asemenea, vitamina K, care susține coagularea corectă a sângelui7,9.

Uleiul de mentă doar împrospătează și dă gust?
Nu numai! Uleiul de mentă susține lupta organismului cu infecțiile bacteriene, virale și fungice. Are proprietăți
antioxidante, influenţând funcționarea corectă a sistemului cardiovascular și susținând profilactica bolilor cronice. Contribuie, de asemenea, la funcționarea corectă a stomacului și intestinelor, susținând lupta cu indigestia,
greața și crampele12-14.

Ce diferențiază DuoLife CHLOROFIL?
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Forma lichidă a preparatului, cu menținerea fondului biologic al ingredientelor, ce facilitează eliberarea
compușilor activi și absorbția lor în fluxul sanguin, absorbția mărită se traduce într-o distribuție mai eficientă în locul acțiunii (influență benefică asupra proceselor LADME*).
Preparat fixat prin metoda IHHP™ by DuoLife - (Innovation High Hydrostatic Process™ by DuoLife) bazată pe conceptul de „prelucrare minimă”. Avantajul metodei este calitatea ridicată și durabilitatea stării de
sănătate, precum și conservarea valorilor nutriționale și senzoriale naturale, în comparație cu produsele
fixate prin metode clasice. Procesul tehnologic utilizat este desfășurat la o temperatură scăzută (pentru
protecția ingredientelor active) și se bazează pe principiul sinergiei acțiunii mai multor substanțe de fixare,
permițând menținerea calității maxime a produsului fără utilizarea conservanților.
100% componente naturale, inclusiv extractele vegetale ce îşi sprijină reciproc acțiunile pe principiul sinergiei.
Rețeta ia în considerare principiile de sinergism și antagonism ale ingredientelor.
Produsul NU CONȚINE conservanți și ESTE LIBER de GMO – materiile prime folosite pentru elaborarea
preparatului NU PROVIN din organisme modificate genetic; preparatul nu conține, de asemenea, adaosuri
de substanțe artificiale pentru gust și aromă.
Produsul NU CONȚINE gluten – este adecvat pentru persoanele care nu tolerează glutenul.
Flacon special din sticlă destinată scopurilor farmaceutice – sticla închisă la culoare protejează împotriva
luminii și a modificărilor de temperatură, este rezistentă la eliberarea în preparat a substanțelor minerale
solubile de pe suprafața internă a sticlei.
Marcă umbrelă – efectul acțiunii formei lichide este completată de produsul cosmetic cu index natural ridicat din linia DuoLife Beauty Care – PEELING DE CORP, cu efect de curățare a pielii, de stimulare a circulației
sângelui, de ameliorare a capacității pielii de a absorbi balsamul/crema.

q Bibliografia pentru preparatul DuoLife Formă Lichidă Chlorofil se găsește pe o foaie separată a biblioraftului.

*LADME – prescurtare a denumirilor engleze, care descriu procesele cărora este supusă substanța activă în organism: eliberarea din forma de preparat -> absorbție în fluxul sanguin -> distribuție în organism -> metabolism
-> defecare

