Supliment Alimentar DuoLife Medical Formula

BorelissPro NEW
®

DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW este un supliment alimentar bazat pe ingrediente naturale și formula brevetată de
antioxidanți, închiși în capsule inovatoare cu eliberare întârziată, care
ameliorează absorbția compușilor activi.

DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW înseamnă ingrediente care au un spectru larg de acțiune:
susțin nu numai imunitatea organismului ci și funcționarea inimii, permit menținerea unui nivel adecvat al colesterolului, funcțiile corecte ale articulațiilor și oaselor, precum și aspectul tânăr al pielii. Susțin profilactica și
contribuie la ameliorarea parcursului bolilor infecțioase, inclusiv borelioza.

Când?
Suplimentul alimentar DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW este destinat folosirii drept preparat
adjuvant, în cazul:
Ý persoanelor cu imunitate redusă;
Ý persoanelor expuse la muşcăturile căpușelor
Ý persoanelor care suferă de infecții recurente bacși țânțarilor;
teriene, fungice și virale;
Ý persoanelor în vârstă.

Cum?
Suplimentul alimentar DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW furnizează organismului antioxidanți
valoroși, cuprinși în extractele de plante și fructe şi legume, contribuind la menținerea lui într-o condiție cât mai
bună. Pe lângă aceasta, extractele de ierburi existente în preparat reprezintă un sprijin oferit organismului în
profilactica și în lupta cu infecțiile bacteriene, virale, fungice și prin protozoare. Reprezintă, de asemenea, un
ajutor în menținerea unei imunități ridicate, ce garantează protecție împotriva efectelor muşcăturilor de căpușă.
DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW susține:
Ý rezistența organismului;
Ý funcționarea sistemului cardiovascular;
Ý procesele antioxidante;
Ý condiția pielii;
Ý funcționarea sistemului osos - articular;
Ý atenuează efectele muşcăturilor căpușelor și țânțarilor.
Duolife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW – mod de utilizare:
1-2 capsule pe zi.
Ingrediente: inulină din rădăcină de cicoare (FOS), extract din frunze de cistus incanus (Cistus creticus)
10:1, formula brevetată BorelissPro® pe bază de antioxidanți obținuți dintr-un amestec de fructe uscate,
extracte din legume și ierburi aromatice în proporții diferite (din sâmburii și pielița strugurilor (Vitis vinifera), afine (Vaccinium myrtillus), flori de broccoli (Brassica oleracea var. cymosa), frunze de varză (Brassica oleracea var. virdis), frunze de ceai chinezesc (Camellia sinensis), frunze de ceapă (Alium cepa),
tulpină de usturoi (Alium sativum), grapefruit (Citrus paradisi), tulpină de sparanghel (Asparagus officinalis), portocală dulce (Citrus sinensis), ananas (Ananas comosus), cireșe (Prunus avium), caise (Prunus armeniaca) , fructe de măr (Malus domestica), fructe de papaya (Carica papaya), fructe de căpșuni

R

(Fragaria ananasa), fructe de coacăz negru (Ribes nigrum), rădăcină de morcov sălbatic (Daucus carota), fructe de castravete (Cucumis sativus), fructe de măslin (Olea europaea), fructe de tomate (Solanum
lycopersicum)), extract din fructe de varga ciobanului (Dipsacus fullonum) 10:1, extract din tulpina de
usturoi (Allium sativum) 10:1, extract de oregano (Origanum vulgare) 10:1, extract din rădăcină de troscot
japonez (Polygonum cuspidatum) 10:1. Ingredientele învelișului: derivat organic de celuloză (HPMC),
gumă gellan, complexe de cupru ale clorofilelor și clorofilinelor (culoare). Agent antiaglomerant: siliciu.
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.
Conținutul de ingrediente din doza zilnică de produs

1 capsulă

2 capsule

Extract din frunze de cistus incanus (Cistus criticus)

35 mg

70 mg

BorelissPro® (formulă brevetată pe bază de antioxidanți obținuți dintr-un
amestec de fructe uscate, extracte din legume și ierburi aromatice)

25 mg

50 mg

Extract din fructe de varga ciobanului (Dipsacus fullonum)

25 mg

50 mg

Extract din tulpină de usturoi (Allium sativum)

20 mg

40 mg

Extract din oregano (Origanum vulgare)

20 mg

40 mg

Extract din rădăcină de troscot japonez (Polygonum cuspidatum)

20 mg

40 mg

Extractele din plante incluse în preparat au înscris lângă denumire raportul 10:1 - așa-numitul indice
DER – ce înseamnă?
Indicele DER (eng. drug extract ratio) determină cantitatea de miligrame de materie primă vegetală,
folosită pentru obținerea unui miligram de extract.
Dacă o capsulă conține 35 miligrame de extract din frunze de cistus (sau alt extract vegetal) DER 10:1,
înseamnă că pentru obținerea unei capsule s-au folosit 350 miligrame de materie primă. Capsulele
din linia Medical Formula NEW au indicele DER ridicat, astfel încât aceeași cantitate (sau mai mică) de
extract poate furniza o doză mai mare de substanțe active.

Ce acțiune are formula brevetată de antioxidanți cuprinsă în BorelissPro®, obținuți din amestec de extracte uscate de fructe, legume și ierburi?
Extractele din plante cuprinse în formulă reprezintă un tezaur de antioxidanți, cu proprietăți de eliminare a radicalilor liberi, astfel încât susțin profilactica multor boli cronice, afectând funcționarea corectă a inimii și a celulelor nervoase. În plus, antioxidanții ajută la menținerea nivelului adecvat al colesterolului și glucozei în sânge,
mențin vasele de sânge în condiție bună și încetinesc procesele de îmbătrânire a organismului1.
Acțiunea benefică de susținere a compușilor antioxidanți în profilactică și în parcursul infecțiilor bacteriene
(inclusiv borelioza) poate consta în:
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý

susținerea reducerii stării inflamatorii în țesuturi, ceea ce poate diminua influența bacteriilor (inclusiv spirocheți de borelioză Borrelia burgdorferi) asupra organismului;
protecția organismului împotriva vătămărilor provocate de endotoxine;
influența protectoare asupra inimii și a sistemului vascular: protecția integralității endoteliului vascular și,
prin urmare, împiedicarea răspândirii bacteriilor;
susținerea funcției sistemului imunitar;
inhibarea producerii de forme reactive de oxigen.

Ce unește extractele din frunze de Cistus de Creta (Cistus creticus), din
rădăcină de Dipsacus fullonum (Dipsacus fullonum), din tulpină de usturoi (Allium sativum), din oregano (Origanum vulgare) și din rădăcina de Polygonum
cuspidatum ( Polygonum cuspidatum)?
Toate aceste plante sunt, de asemenea, o sursă importantă de antioxidanți, în plus, datorită proprietăților lor, contribuie la funcționarea adecvată a sistemului imunitar și pot susține mecanismele naturale de protecție a organismului,
susținând totodată profilactica infecțiilor provocate de bacterii și alte microorganisme2-12. Dipsacus fullonum contribuie, pe lângă aceasta, la funcționarea corectă a pielii, oaselor și articulațiilor2. Măghiranul sălbatic (cunoscut în mod
obișnuit drept oregano) poate susține suplimentar şi vindecarea rănilor și atenuarea mâncărimii pielii12.

În ce mod ajută aceste plante la protecția împotriva boreliozei și atenuarea
efectele muşcăturilor căpușelor?
Borelioza este o boală provocată de bacterii – spirocheți Borrelia burgdorferi. Ingredientele incluse în DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW au acțiune de susținere a sistemului imunitar. Contribuie la mobilizarea
forțelor de apărare a organismului, ceea ce ajută la protejarea împotriva infecțiilor cauzate de bacteriile Borrelia,
precum și la atenuarea efectelor acesteia13-18. În plus, datorită compușilor aromatici, cuprinşi în usturoi și oregano,
aceste plante acționează drept repelenți naturali, respingând căpușele și ajutând prin aceasta la protecția împotriva efectelor muşcăturilor lor19,20.

Ce diferențiază Duolife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW?
Ý

Ý
Ý

Ý
Ý
Ý
Ý
Ý

Capsulele din derivat organic al celulozei (HPMC), ce conțin și derivați ai clorofilei, fără conservanți, gluten
și gelatină, adecvate și pentru vegani și vegetarieni (în plus certificate kosher și halal), cu timp întârziat de
eliberare, cu analizele clinice* – care ajută la absorbția compușilor activi, cuprinși în interiorul capsulei,
ceea ce se traduce printr-o concentrație mărită de substanțe active în organism.
Ambalaj fără bisfenol A (BPA), compus cu efect controversat asupra sănătății21.
100% ingrediente naturale, de proveniență vegetală, cu conținut suplimentar de prebiotic - inulină din
rădăcină de cicoare; inulina stimulează creșterea microflorei naturale intestinale, susținând funcționarea
tractului gastro-intestinal22; are indice glicemic scăzut.
Rețeta ia în considerare principiile de sinergism și antagonism ale ingredientelor.
Ingrediente complete - cu fondul biologic menținut, ce ameliorează biodisponibilitatea acestora.
Produsul NU CONȚINE conservanți, agenți artificiali de completare și NU ARE GMO – materiile prime folosite pentru elaborarea suplimentului NU PROVIN din plante modificate genetic.
Produsul NU CONȚINE gluten – este adecvat pentru persoanele care nu tolerează glutenul.
Formulă concentrată – datorită acestui lucru, utilizarea suplimentului este confortabilă – 1 până la 2 ori pe zi.

q Bibliografia pentru preparatul DuoLife Medical Formula BorelissPro® se găsește pe o foaie separată a biblioraftului.

*Cercetare desfășurată în anul 2013 de Laboratorul Bio-Images Research din Glasgow, Scoția

