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

Supliment Alimentar DuoLife Medical Formula

ProSelect® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA PROSELECT® NEW reprezintă extracte din plante și ciuperci, cu spectru extins de 
acțiune: susțin nu numai imunitatea organismului, ci și funcționarea inimii, funcțiile vaselor de sânge și ficatului, 
precum și aspectul tânăr al pielii. Bogăția de polifenoli antioxidanți și polizaharide imunostimulatoare contribuie 
la menținerea unei stări optime a organismului și ajută la protecția atât împotriva infecțiilor acute, cât și a bolilor 
cronice de civilizație, precum diabetul, hipertensiunea și cancerul. 

Când?

Sistemul imunitar uman se poate descurca în mod aproape perfect cu pericolele. Pentru a funcționa eficient, 
necesită un tonus bun general al organismului. În caz de efort fizic și psihic excesiv, suprasolicitare, stres sau 
unei diete necorespunzătoare, tonusul se deteriorează, prin urmare apar tulburări ale funcțiilor imunitare și in-
fecțiile dese. Într-un astfel de caz suplimentarea reprezintă un sprijin pentru o dietă corespunzătoare, ajutând 
la o revenire mai rapidă a unui tonus cât mai bun. Tulburarea mecanismelor imunitare și stresul oxidativ stau la 
baza bolilor de civilizație și îmbătrânirii organismului; efectul distructiv al radicalilor liberi tulbură funcțiile pielii, 
vaselor de sânge, inimii, afectează negativ nivelul zahărului și colesterolului în sânge, contribuie la degenerarea 
neuronilor și favorizează procesele canceroase1-3. Sprijinul pentru mecanismele antioxidante ale corpului, prin 
suplimentarea adecvată, poate contribui la prevenirea bolilor cronice și la încetinirea proceselor de îmbătrânire. 

Cum?

Suplimentul alimentar DuoLife MEDICAL FORMULA PROSELECT® NEW furnizează organismului antioxidanți 
valoroși, cuprinși în extractele din plante și fructe şi legume, contribuind la menținerea lui într-o condiție cât 
mai bună. În plus, compușii activi prezenți în preparat, precum acetogeninele, alcaloizii oxindolici, amigdalina și 
beta-glucanii, susțin organismul în lupta cu infecțiile și starea inflamatorie, și de asemenea ajută la menținerea 
unei imunități ridicate. Preparatul susține, de asemenea, flora bacteriană intestinală naturală.

Duolife MEDICAL FORMULA PROSELECT® NEW – mod de utilizare:
1-2 capsule pe zi.

Tabelul Compoziției

Ingrediente 1 capsulă 2 capsule

extract din gheara-pisicii (Uncaria tomentosa) 35 mg 70 mg

extract din fructe de graviola (Annona muricate) 35 mg 70 mg

ProSelect® (formula brevetată de antioxidanți obținuți dintr-un amestec de 
extracte uscate din fructe, legume și ierburi aromatice în diferite proporții)

25 mg 50 mg



extract de ciuperci reishi (Ganoderma lucidum) 20 mg 40 mg

extract de ciuperci shiitake (Lentinula edodes) 20 mg 40 mg

Extract din sâmburi de caise (Prunus armeniaca) 12 mg 24 mg

amigdalină 120 μg 240 μg

*DZR – Valoarea de referință a consumului pentru o persoană matură (8400kJ/2000kcal)

Ingrediente: inulină din rădăcină de cicoare (FOS), extract de gheara-pisicii (Uncaria tomentosa) 10:1, 
extract din fructe de graviola (Annona muricate) 10:1, formulă brevetată ProSelect® de antioxidanți 
obținuți dintr-un amestec de extracte uscate din fructe, legume și ierburi aromatice în diferite proporții 
(din sâmburii și pielița boabelor de struguri (Vitis vinifera), mure (Vaccinium myrtillus), flori de broccoli 
(Brassica oleracea var. cymosa), frunze din specia Brassica oleracea var. viridis, frunze de ceai chine-
zesc (Camellia sinensis), frunze de ceapă (Alium cepa), tulpină de usturoi (Alium sativum), grapefruit 
(Citrus paradisi), tulpină de sparanghel (Asparagus officinalis), fructe de portocal dulce (Citrus sinen-
sis), fructe de ananas (Ananas comosus), fructe de cireș sălbatic (Prunus avium), fructe de cais (Pru-
nus armeniaca), fructe de măr (Malus domestica), fructe de papaya (Carica papaya), fructe de căpșuni 
(Fragaria ananassa), fructe de coacăz negru (Ribes nigrum), rădăcină de morcov (Daucus carota), 
fructe de castravete (Cucumis sativus), fructe de măslin (Olea europeaea), fructe de tomate (Solanum 
lycopersicum)), extract de ciuperci reishi (Ganoderma lucidum) 10:1, extract de ciuperci shiitake (Len-
tinula edodes) 10:1, extract din semințe de cais (Prunus armeniaca) standardizat pentru conținutul de 
1% amigdalină. 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.

Extractele din plante conținute în preparat au înscris lângă denumire un raport de 10:1 - așa-numitul 
indicator 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 vilcacora (sau alt extract vegetal) DER 
10:1, înseamnă că pentru obținerea unei capsule s-au folosit 350 miligrame de materie primă. Cap-
sulele 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 a antioxidanților cuprinsă în PROSELECT®, obți-
nuți din amestecul de extracte uscate din fructe, legume și plante?

Extractele vegetale cuprinse în formulă reprezintă un tezaur de antioxidanți cu proprietăți de protecție a ce-
lulelor împotriva impactului destructiv al stresului oxidativ. Antioxidanții proveniți din plante sunt așa-numiții 
antioxidanți exogeni, care completează mecanismele antioxidante naturale interne ale organismului. Activitatea 
antioxidantă este extrem de valoroasă, contribuind la susținerea prevenirii multor boli cronice, precum afecțiu-
nile sistemului cardiovascular, bolile neurodegenerative sau cancerul. Antioxidanții ajută la menținerea nivelului 
adecvat de colesterol și glucoză în sânge, mențin vasele de sânge în condiție bună, influențează funcționarea 
corectă a celulelor nervoase și încetinesc procesele de îmbătrânire a organismului. Antioxidanții constituie, de 
asemenea, o protecție naturală a pielii împotriva efectului dăunător al razelor UV, asigurând-o împotriva arsurilor 
solare și fotoîmbătrânirii1-3. 



Extractele conținute în PROSELECT® din sporofori ai ciupercilor reishi și shii-
take sunt un tezaur de polizaharide (inclusiv beta-glucani) cu acțiune pro-
-sănătate documentată, multidirecționată.

 Ý Beta-D-glucan conținut în reishi, ajută la stimularea răspunsului imunitar al organismului, susținând lupta 
cu infecțiile și stările inflamatorii; ciuperca ajută, de asemenea, la prevenirea bolilor canceroase4. Un rol 
antioxidant important îl îndeplinesc triterpenele prezente în materia primă, susținând prevenirea diabetului, 
aterosclerozei, prevenind îmbătrânirea prematură a organismului5.

 Ý Fracția polizaharidă a ciupercii shiitake abundă în lentinan – beta-D-glucan ce contribuie la menținerea 
imunității corespunzătoare a organismului, iar prin aceasta favorizând protecția organismului împotriva 
infecțiilor și proceselor canceroase. Shiitake ajută de asemenea la protecția ficatului, susține procesele 
de purificare a organismului și procesele antioxidante, contribuind la menținerea unui aspect tânăr și a 
greutății adecvate a corpului. În plus, favorizează menținerea tensiunii corespunzătoare a sângelui și a 
nivelului corect al colesterolului și trigliceridelor în plasmă. Vitaminele și mineralele conținute în materia 
primă ajută la tonusul general al organismului6,7.

Extractele: din gheara mâţei, din fructele de graviola precum și din sâmburii de 
caise, pe bază de sinergie, întăresc acțiunea pro-sănătate a celorlalte componente 
ale preparatului.

 Ý Compușii activi principali ai graviolei sunt acetogeninele cu proprietăți antioxidante - care neutralizează 
radicalii liberi, precum și susțin imunitatea organismului și lupta lui cu infecțiile și starea inflamatorie8,9.

 Ý Vilcacora, cunoscută și sub denumirea de gheara mâţei, conține numeroși alcaloizi de oxindol, polifenoli, 
saponine și tanini, care răspund de proprietățile benefice ale plantei. Datorită acestui lucru ajută la protecția 
organismului împotriva infecțiilor virale, favorizează calmarea stărilor inflamatorii, susține prevenirea can-
cerului, protejează celulele împotriva efectelor stresului oxidativ10,11.

 Ý Extractul standardizat din sâmburi de caise conține amigdalină valoroasă. Amigdalina este un glicozid 
amar care susține mecanismele de apărare anticanceroase ale organismului; contribuie totodată la calma-
rea stărilor inflamatorii12.

Ce diferențiază Duolife MEDICAL FORMULA PROSELECT® NEW?

 Ý Capsulele din derivat organic ai 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 asimilarea compușilor activi, cuprinși în interiorul capsulei, 
ceea ce se traduce printr-o concentrație mărită de substanțe active în organism.

 Ý Ambalaj fără bisfenol A (BPA), compus cu efect controversat asupra sănătății13.
 Ý 100% ingrediente naturale, cu conținut suplimentar de prebiotic - inulină din rădăcină de cicoare; inulina 

stimulează creșterea microflorei naturale intestinale, susținând funcționarea tractului gastro-intestinal14; 
are indice glicemic scăzut.

 Ý Rețeta ia în considerare principiile de sinergism și antagonism ale ingredientelor.
 Ý Ingrediente complete- cu fondul biologic menținut, ce ameliorează biodisponibilitatea acestora.
 Ý Produsul NU CONȚINE conservanți, agenți artificiali de completare și NU ARE GMO – materiile prime 

folosite pentru elaborarea suplimentului NU PROVIN din plante/ciuperci genetic modificate.
 Ý Produsul NU CONȚINE gluten – este adecvat pentru persoanele care nu tolerează glutenul.
 Ý Formulă concentrată – datorită acestui lucru, utilizarea suplimentului este confortabilă – 1 până la 2 ori pe zi.

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

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


