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DuoLife MY BLOOD MOJA KREW - supliment de vitamine și mine-
rale sub formă lichidă, pe bază de ingrediente naturale. Un produs 
complex, care funcţionează pe principiul sinergiei. Combinația de 
extracte de fructe și legume și o sursă bogată de vitamine și minera-
le, necesare pentru menținerea organismului în condiții fizice și men-
tale bune. Formula care garantează energia și vitalitatea, susținând 
activitatea tuturor organelor. 

Supliment Alimentar DuoLife Formă Lichidă

My Blood Moja Krew

Când?

DuoLife MY BLOOD MOJA KREW este special adaptat nevoilor:
 Ý persoanelor ce doresc să mențină o morfologie 

corectă a sângelui;
 Ý persoanelor cu activitate motorie crescută;
 Ý persoanelor care realizează munci cu efort 

intelectual ridicat;
 Ý convalescenților;

 Ý femeilor care planifică sarcina (datorită 
conținutului de acid folic);

 Ý veganilor și vegetarienilor (datorită conținutului 
de fier);

 Ý persoanelor în vârstă.
 Ý donatorilor de sânge.

Deficiența de vitamine și minerale în organism îşi arată efectele prin oboseală cronică, scăderea concentrației, 
deteriorarea condiţiei pielii, a părului și unghiilor, prin sensibilitatea la infecții. Merită să acordați o grijă deosebită 
unei alimentații corespunzătoare, susținută de suplimente adecvate, pentru menținerea stării normale a sângelui, 
și prin urmare - a stării bune a corpului.

Cum?

Suplimentul alimentar DuoLife MY BLOOD SÂNGELE MEU oferă atât vitamine cât și minerale, precum și 
antioxidanți valoroși conținuți în extracte și sucuri din legume și fructe. Este o completare valoroasă pentru dieta 
zilnică a persoanelor cu nevoie crescută pentru acești nutrienți. Este dedicat și persoanelor, la care din motive 
diferite, aportul de vitamine și minerale în alimentație este insuficient. Datorită acestui fapt, ajută la menținerea 
rezultatelor normale ale morfologiei, susține procesele antioxidante și regenerarea organismului.

Duolife MY BLOOD MOJA KREW – mod de utilizare:
25 - 50 ml, în priză unică, în timpul mesei sau după masă.

Ingrediente: suc din bulbi de sfecă roșie, suc din coacăze negre, suc din struguri roșii, extract din fructe 
de acerola standardizat pentru conținutul de vitamina C (160mg/50ml), extract din frunze de spanac 
(50mg/50ml), formula conține vitamine și minerale: vitamina A (acetat de retinil), vitamina D (colecal-
ciferol), vitamina E (acetat de dl-alfa-tocoferil), vitamina C (acid L-ascorbic), vitamina B1 (clorhidrat 
de tiamină), vitamina B2 (riboflavină- 5 fosfat), vitamina B3 (amida acidului nicotinic), vitamina B6 
(clorhidrat de piridoxină), B9 (acid folic), B12 (cianocobalamină), B7 (D-biotină), B5 (acid pantotenic), 
fier (fumarat de fier (II)), zinc (gluconat de zinc), cupru (gluconat de cupru (II)), mangan (sulfat de man-
gan), seleniu (selenat de sodiu (IV)), molibden (molibdat de sodiu (IV)), iod (iodură de potasiu).



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.

Ingrediente 50 ml DZR*

Vitamina A 400 µg 50%

Vitamina D 2,5 µg 50%

Vitamina E 12 mg 100%

Vitamina C 160 mg 200%

Vitamina B1 1,1 mg 100%

Vitamina B2 1,4 mg 100%

Vitamina B3 1,6 mg 100%

Vitamina B6 1,4 mg 100%

Vitamina B9 400 µg 200%

Vitamina B12 2,5 µg 100%

Vitamina B7 50 µg 100%

Vitamina B5 6 mg 100%

Fier 14 mg 100%

Zinc 10 mg 100%

Cupru 0,5 mg 50%

Mangan 1 mg 50%

Seleniu 30 µg 54%

Molibden 50 µg 100%

Iod 150 µg 100%

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

Ce efect au extractele vegetale din acerola și frunze de spanac?

 Ý Furnizează vitamina C valoroasă, care la rândul ei susține absorbția fierului din tractul gastro-intestinal, 
contribuind la menținerea funcției adecvate a globulelor roșii1-4.

 Ý Sunt sursa multor antioxidanți naturali, care îndeplinesc funcții de protecție împotriva numeroaselor boli 
cronice, cum ar fi bolile de inimă, cancerul sau ateroscleroza1-4.

De ce coacăzele negre, strugurii roșii și sfecla sunt atât de valoroase?

 Ý Sunt un tezaur natural de vitamine și minerale. Cantitățile mari de magneziu conținute în sucul de sfeclă 
au un efect pozitiv asupra stării vaselor de sânge. Magneziul curăță arterele și venele de depozitele de 
colesterol și previne formarea de cheaguri de sânge în lumenul vaselor5. Vasele de sânge sănătoase permit 
sângelui să își îndeplinească funcțiile fiziologice în mod optim.

 Ý Conțin numeroși antioxidanți naturali care contribuie la buna funcționare a inimii, la starea bună a vaselor 
de sânge și la menținerea nivelului normal al colesterolului din sânge6-12.

 Ý Antioxidanții conținuți în coacăzele negre protejează globulele roșii împotriva acţiunii radicalilor liberi, 
contribuind la menținerea sângelui în stare bună13,14.

 Ý Resveratrolul din struguri roșii poate susține funcția corectă a trombocitelor, inhibând agregarea lor și 
susține menținerea tensiunii arteriale normale15,16.



**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 -> metabo-
lism -> defecare

Cum influenţează vitaminele și mineralele funcțiile sângelui?

 Ý Vitamina A - favorizează absorbția fierului din alimente, contribuind astfel la menținerea nivelului normal de 
fier în organism17.

 Ý Vitamina D - are un efect cardioprotector (protector pentru inimă), și printr-un efect relaxant asupra vase-
lor18. Datorită acestui fapt, sângele își poate îndeplini sarcinile în organism fără obstacole.

 Ý Vitamina E - este un puternic antioxidant cu proprietăți protectoare pentru globulele roșii și un efect benefic 
asupra tensiunii arteriale; Deficitul de vitamina E poate contribui la anemie19,20.

 Ý Vitamina C - un alt antioxidant important, protejează inima și vasele, influenţează reducerea colesterolul 
din sânge21.

 Ý Vitaminele din grupa B, inclusiv acidul folic - este o grupă de vitamine hematopoietice necesare pentru 
producerea eritrocitelor22.

 Ý Fierul - este indispensabil pentru producerea hemoglobinei, un pigment de sânge roșu care este respon-
sabil pentru transportul oxigenului către toate celulele vii ale corpului. Absorbția corespunzătoare a fierului 
ajută la prevenirea anemiei23.

 Ý Zincul - crește nivelul de anticorpi produși, susțin imunitatea organismului24.
 Ý Cuprul - este implicat în sinteza hemoglobinei, previne anemia, bolile de inimă și crește imunitatea25.
 Ý Manganul și seleniul - sunt antioxidanți, cu efect protector asupra sistemului cardiovascular, în plus, susțin 

funcțiile sistemului imunitar26.

Ce diferențiază DuoLife MY BLOOD MOJA KREW?

 Ý Sprijin pentru donarea de sânge: Este nevoie de sânge la fiecare 15 secunde! Alegând produsul DuoLifeMY 
BLOOD SÂNGELE MEU și ajutându-vă pe voi înșivă, susțineți promovarea donării de sânge și dezvoltarea 
unui program de carduri de identificare a grupei sanguine. Din fiecare produs DuoLife MY BLOOD SÂNGELE 
MEU vândut, DuoLife va dona o parte din venit pentru a sprijini promovarea donării de sânge și Fundația 
Krewniacy. Sângele meu este un program socio-educativ la nivel european al campaniei Krewniacy, orga-
nizat de Fundația Europeană a Donatorilor de Sânge. Scopul programului este informarea oamenilor cu 
privire la importanța în salvarea de vieți omenești pe care o au cunoașterea grupei sanguine și grija pentru 
o stare corespunzătoare a sângelui.

 Ý 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 efi-
cientă în locul acțiunii (influență benefică asupra proceselor LADME*).

 Ý Preparat fixat prin metoda IHHP™ by DuoLife - (Innovation High Hydrostatic Process™ by DuoLife) baza-
tă 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.

 Ý Ingrediente naturale, de asemenea standardizate în conţinutul de substanțe active; 100% DZR pentru 
majoritatea vitaminelor și mineralelor conținute în 50 ml din preparat, ce acoperă necesarul zilnic pentru 
aceste ingrediente la un adult normal.

 Ý Rețeta ia în considerare principiile de sinergism și antagonism ale ingredientelor.
 Ý Produsul NU CONȚINE conservanți și NU ARE GMO – materiile prime folosite pentru elaborarea suplimen-

tului NU PROVIN din plante genetic modificate. 
 Ý 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.

 Ý Formulă concentrată –și datorită acestui lucru, utilizarea suplimentului este confortabilă – o dată pe zi.

 q Bibliografia pentru preparatul DuoLife My Blood Moja Krew se găsește pe o foaie separată a biblioraftului. 


