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DUOLIFE MEDICAL FORMULA PROSLIMER® NEW este un supliment 
alimentar bazat pe formula brevetată BioSlimer și pe ingrediente  
exclusiv naturale, închise în capsule inovatoare cu eliberare întârziată, 
care ameliorează asimilarea compușilor activi.

Supliment Alimentar DuoLife Medical Formula

ProSlimer® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA PROSLIMER® NEW conține extracte de plante ce susțin controlul greutății corporale, 
procesele metabolice și antioxidante. Reprezintă bogăția polifenolilor antioxidanți ce favorizează menținerea unui 
nivel adecvat de glucoză și colesterol în sânge, care ajută metabolismul lipidelor și carbohidraților în organism. 
Totodată este fibra valoroasă care susține funcționarea microflorei intestinale și peristaltismul intestinal adecvat, 
precum și cofeina și acizii organici care contribuie la reducerea țesutului adipos.

Când?

Excesul de greutate și obezitate constituie în prezent o problemă globală de sănătate1. Acumularea excesivă de 
țesut adipos în organism este nu numai o problemă de natură estetică sau psihologică, ci și un pericol pentru 
sănătatea și tonusul corpului; obezitatea se asociază cu un risc crescut al multor boli cronice, precum aterosc-
leroza, hipertensiunea și diabetul1. Masa corporală adecvată este rezultanta multor procese metabolice în corp 
și depinde de metabolismul carbohidraților, lipidelor și apei în organism, înainte de toate depinde însă de o dietă 
corespunzătoare și echilibrată. La persoanele cu exces de greutate, o susținere pentru recomandările dietetice 
poate fi suplimentarea adecvată, care favorizează reducerea țesutului adipos și controlul nivelului de zahăr și 
colesterol în sânge. O suplimentare similară este un sprijin pentru persoanele care doresc să păstreze un aspect 
tânăr al pielii, precum și pentru cele care se luptă cu problema celulitei. 

Cum?

Suplimentul alimentar DuoLife MEDICAL FORMULA PROSLIMER® NEW furnizează organismului antioxidanți preţioși, 
cuprinși în extractele de plante, contribuind la menținerea nivelului adecvat de glucoză și colesterol în sânge. În plus, 
compușii activi naturali prezenți în preparat, precum acidul hidroxitric, acidul clorogenic, fibrele (inclusiv inulina), cofe-
ina și triterpenele, conform regulii sinergiei, susțin organismul în lupta cu excesul de greutate și celulita.

DuoLife MEDICAL FORMULA PROSLIMER® NEW susține:
 Ý metabolismul lipidelor și carbohidraților din organism;
 Ý procesul de slăbire, ajutând totodată și la  

diminuarea apetitului pentru dulciuri;
 Ý reducerea greutății, țesutului adipos și celulitei;
 Ý metabolismul apei în organism;
 Ý procesele metabolice;
 Ý reglarea nivelului „hormonului foamei”: grelina; 
 Ý reducerea treptată a cantității de calorii consumate;

 Ý procesele antioxidante; 
 Ý procesele de purificare a organismului;
 Ý funcționarea tractului gastrointestinal: funcțiile mi-

croflorei intestinale;
 Ý funcțiile vaselor de sânge;
 Ý tonusul pielii, contribuind la prevenirea pierderii ela-

sticității ei în urma scăderii în greutate;
 Ý eficiența optimă a organismului în timpul exercițiilor.

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



Tabelul Compoziției

Ingrediente 1 capsulă 2 capsule

extract din fructe de Garcinia cambogia 100 mg 200 mg

BioSlimer® (formulă brevetată derivată din citrice și guarana (Paulli-
nia cupana))

60 mg 120 mg

extract din fructe de acai (Euterpe oleracea) 50 mg 100 mg

extract din fructe de goji (Lycium barbarum) 50 mg 100 mg

extract din iarbă de orz verde (Hordeum vulgare) 50 mg 100 mg

extract de cafea verde (inclusiv 2,87% de cafeină)
50 mg
(1,435 mg)

100 mg
(2,87 mg)

acid clorogenic 25 mg 50 mg

extract din frunze de Centella asiatica (Centella asiatica) 10 mg 20 mg

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

Ingrediente: extract din fructe de Garcinia cambogia 5:1, formulă brevetată BioSlimer® derivată din ci-
trice și guarana (Paullinia cupana), extract din fructe de acai (Euterpe oleracea) 12:1, extract din fructe 
de goji (Lycium barbarum) 12:1, extract din iarbă de orz verde (Hordeum vulgare) 25:1, extract de cafea 
verde, standardizat pentru a conține 50% acid clorogenic (inclusiv 2,87% de cafeină), inulină din rădăci-
na de cicoare (FOS), extract din frunze Centella asiatica 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.

Extractele de plante incluse în preparat au înscris lângă denumire raportul 5:1 și 12:1 și 25:1 - 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 100 miligrame de extract din fructe de garcinia (sau alt extract vegetal) DER 
5:1, înseamnă că pentru obținerea unei capsule s-au folosit 500 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.

Garcinia cambogia și cafeaua verde au acțiune demonstrată clinic de favorizare 
a pierderii greutății corporale excesive.

 Ý Acidul hidroxicitric conținut în fructele de garcinia contribuie la diminuarea apetitului (prin impactul asupra 
secreției de serotonină) și la inhibarea sintezei acizilor grași și colesterolului; acidul hidroxicitric reduce și nivelul 
de grelină – hormonul denumit „hormonul foamei”, ajutând astfel la reducerea apetitului la persoanele aflate la 
cură de slăbire. Garcinia cambogia ajută și la protejarea organismului împotriva afecțiunilor asociate cu exce-
sul de greutate: datorită proprietăților antioxidante, favorizează menținerea unui nivel adecvat de colesterol și 
glucoză în sânge, susținând prevenirea aterosclerozei, hipertensiunii și diabetului2-4.

 Ý Ingredientul activ principal al cafelei verzi sunt polifenolii, în special acidul clorogenic; acest compus pre-
zintă acțiune antioxidantă, poate, de asemenea, să limiteze absorbția intestinală a glucozei, lucru datorită 
căruia contribuie la menținerea unui nivel adecvat de zahăr în sânge și a unei greutăți corporale corecte. 
Acidul clorogenic susține, de asemenea, starea vaselor de sânge, ajutând la protecția organismului împo-



triva hipertensiunii1,5,6. Cofeina prezentă în cafeaua verde susține acțiunea materiei prime, contribuind la 
creșterea termogenezei, la stimularea metabolismului și creșterea arderii țesutului adipos în organism7,8.

Afinele acai, fructele goji, precum și Centella asiatica, în baza sinergiei, susțin 
efectul celorlalte componente ale preparatului.

 Ý Afinele acai sunt o sursă deosebit de bogată de antioxidanți, susțin prevenirea bolilor asociate excesului de 
greutate: diabetul, ateroscleroza și hipertensiunea; antioxidanții favorizează, de asemenea, inhibarea pro-
ceselor de îmbătrânire generală a organismului. Fitosterolii conținuți în acai inhibă absorbția de colesterol 
din tractul gastrointestinal, ajutând la reglarea nivelului acestuia în sânge și contribuind la menținerea unei 
mase corporale adecvate9.

 Ý Fracția polizaharidă conținută în afinele goji răspunde pentru proprietățile pro-sănătate ale materiei prime - 
efect antioxidant, care întârzie îmbătrânirea celulelor, favorizează menținerea unui nivel adecvat de coleste-
rol și glucoză în sânge și susțin controlul unei mase corporale adecvate10.

 Ý Centella asiatica își datorează proprietățile pro-sănătate compușilor triterpenici - protejează celulele împo-
triva stresului oxidativ, susține sinteza colagenului, contribuind la menținerea unui tonus bun al pielii și la 
reducția vergeturilor. Centella asiatica poate, de asemenea, influenţa acumularea de grăsime în țesutul adi-
pos, sprijinind pierderea în greutate și, de asemenea, poate îmbunătăți microcirculația în piele, contribuind 
la eliminarea celulitei. Un sprijin pentru metabolismul apei în organism îl reprezintă efectul ușor diuretic al 
materiei prime11,12.

Cum acționează formula brevetată BioSlimer?

Compoziția brevetată a compușilor activi, obținuți din fructele citrice și guarana susține pierderea în greutate și 
favorizează menținerea unei mase corporale adecvate. 

Fructele citrice constituie o sursă prețioasă de elemente nutritive, printre altele vitamina C și alți antioxidanți, pre-
cum și de fibre. Datorită acestui lucru, susțin dezvoltarea microflorei intestinale, precum și procesele antioxidante 
în organism, favorizând prevenirea diabetului și hipertensiunii - suferințe asociate cu excesul de greutate13.

Guarana, ca și cafeaua verde, este o sursă de metiloxantine, printre care se află cofeina. Cofeina favorizează 
menținerea unei mase corporale corecte, prin efectul asupra stimulării termogenezei și metabolismului, astfel 
încât ajută la arderea țesutului adipos acumulat. Polifenolii conținuți în materia primă susțin procesele antioxi-
dante, protejând celulele împotriva efectului dăunător al radicalilor liberi, influențând în același timp încetinirea 
proceselor de îmbătrânire a organismului14,15.

De ce fibrele conținute în orzul tânăr și inulina din rădăcina de cicoare pot 
favoriza pierderea în greutate?

Orzul tânăr este o sursă de fibre alimentare solubile și insolubile: ambele fracții de fibre au un efect pro-sănătate 
avantajos, favorizând menținerea unei mase corporale adecvate16.

Fibrele nesolubile sunt așa-numitul ingredient de balast - nu este supus digerării, însă umple tractul gastrointe-
stinal, prelungind senzația de sațietate. Pe lângă aceasta, susține funcțiile tractului gastrointestinal, leagă apa și 
accelerează trecerea intestinală, astfel încât ajută la prevenirea constipațiilor și purifică organismul. 

Nici fibrele solubile nu se supun digerării, însă în mediul intestinal iau o consistență de gel, protejând tractul 
gastrointestinal. Această fracțiune inhibă, de asemenea, absorbția de colesterol și carbohidrați, contribuind la 
diminuarea nivelului de glucoză și colesterol în sânge. În plus fibrele solubile stimulează dezvoltarea microflorei 
fiziologice în intestinul gros17.

Orzul are multe proprietăți pro-sănătate; susține nu numai funcționarea tractului gastrointestinal, ci și a siste-
mului imunitar și sistemului cardiovascular. Favorizează purificarea și detoxificarea organismului, iar datorită 
proprietăților diuretice ajută funcțiile căilor urinare și metabolismul apei în organism16,17.



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

Inulina aparține fracției solubile a fibrelor, contribuie la menținerea echilibrului bacterian în intestine, stimulând 
creșterea microflorei intestinale naturale; Susținând funcțiile tractului gastrointestinal, inulina favorizează pe-
ristaltismul adecvat al intestinelor și reglarea defecării, ajutând la menținerea unei mase corporale adecvate18. 

Ce diferențiază Duolife MEDICAL FORMULA PROSLIMER® NEW?

 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 elibe-
rare, 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 sănătății19.
 Ý 100% ingrediente naturale, cu conținut suplimentar de prebiotic - inulină din rădăcină de cicoare; inulina 

stimulează creșterea microflorei naturale intestinale, susținând funcționarea tractului gastrointestinal18; 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 folosi-

te pentru elaborarea suplimentului NU PROVIN din plante 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 ProSlimer® se găsește pe o foaie separată a biblioraftului. 


