
R

DuoLife CHLOROFIL - naturalny suplement diety, przeznaczony dla 
osób dbających o dobrą kondycję i młody wygląd. „Płynna energia” 
wspomagająca funkcjonowanie układu odpornościowego i przewo-
du pokarmowego, serca i naczyń krwionośnych. Kompozycja natu-
ralnych ekstraktów roślinnych, chlorofiliny i olejku miętowego, zawie-
rająca mnóstwo cennych antyoksydantów, aminokwasów, witamin 
i minerałów, dla wsparcia fizycznej i psychicznej formy organizmu.

Suplement Diety DuoLife Forma Płynna

Chlorofil

Kiedy?

W okresie intensywnej pracy – wysiłku fizycznego i umysłowego, organizm funkcjonuje na zwiększonych ob-
rotach i  rośnie jego zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Wskutek narażenia na przewlekły stres, układ 
odpornościowy może być osłabiony, co wpływa na parametry krwi, w tym kondycję i ilość białych i czerwonych 
krwinek. Przemęczony organizm jest bardziej podatny na infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze, trudniej goją 
się rany, skóra staje się mniej jędrna. Procesy oczyszczania, w tym metabolizm wątrobowy i wydalanie przez 
nerki, są osłabione. W takiej sytuacji wskazane jest zwiększenie podaży składników odżywczych i prozdrowot-
nych w diecie, także poprzez stosowanie preparatów wzmacniających i wspierających kondycję organizmu.

DuoLife CHLOROFIL jest przeznaczony do stosowania jako preparat wspomagający, w przypadku:
 Ý osób chcących zachować dobrą kondycję, energię i witalność;
 Ý osób osłabionych, w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego;
 Ý osób narażonych na przewlekły stres;
 Ý osób chcących utrzymać prawidłową morfologię krwi, wegan i wegetarian;
 Ý osób odczuwających dolegliwości ze strony układu pokarmowego;
 Ý osób cierpiących na nawracające infekcje, trudno gojące się rany;
 Ý rekonwalescentów;
 Ý osób starszych/Seniorów.

Jak?

DuoLife CHLOROFIL zawiera dobroczynne ekstrakty roślinne z lucerny, chlorelli oraz jęczmienia. Dodatek olejku 
miętowego i chlorofiliny wspiera, na zasadzie synergii, prozdrowotne działanie wyciągów roślinnych. 

DuoLife CHLOROFIL wspomaga:
 Ý procesy antyoksydacyjne; 
 Ý funkcje układu immunologicznego;
 Ý pracę układu krwiotwórczego;
 Ý funkcje oczyszczania organizmu;
 Ý pracę układu sercowo-naczyniowego;

 Ý procesy naprawcze w tkankach;
 Ý dobrostan skóry;
 Ý funkcje fizjologicznej mikroflory jelitowej;
 Ý pracę przewodu pokarmowego.

Duolife CHLOROFIL – sposób użycia: 
10-20 ml raz dziennie.



Składniki: woda oczyszczona, gliceryna roślinna, ekstrakt z ziela lucerny, chlorofilina, ekstrakt z jęcz-
mienia, olejek miętowy, ekstrakt z chlorelli Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony spo-
sób odżywania i zdrowy tryb życia są istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Czym jest chlorofilina i jak działa? 

Chlorofilina jest pochodną chlorofilu, zielonego barwnika roślin, umożliwiającego im przeprowadzanie procesu foto-
syntezy. Jej budowa jest zbliżona nie tylko do chlorofilu, ale też do cząsteczki hemu – składnika hemoglobiny wystę-
pującej w czerwonych krwinkach i transportującej tlen. Chlorofilina ma podobne do chlorofilu właściwości prozdro-
wotne, ponadto cechuje ją lepsza od związku wyjściowego trwałość i rozpuszczalności w wodzie1. 

Chlorofilina jest cennym przeciwutleniaczem, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym i przedwczesnym 
starzeniem, wspiera pracę układu sercowo-naczyniowego1,2 i procesy oczyszczania organizmu. Ma zdolność 
wiązania (kompleksowania) karcynogenów (czynników rakotwórczych)3, pomaga także chronić organizm przed 
infekcjami4,5 i przyczynia się do eliminacji nieświeżego zapachu z ust6.

Ekstrakty roślinne z jęczmienia, chlorelli i ziela lucerny, na zasadzie synergii 
wspomagają swoje właściwości prozdrowotne.

 Ý Zawarte we wszystkich trzech roślinach żelazo stanowi substrat w syntezie hemoglobiny, w ten sposób 
wspiera odporność i prawidłowe funkcje krwiotwórcze, pomagając zapobiegać anemii7-10. W 1 g ziela lucer-
ny znajduje się niemal dwukrotnie więcej żelaza niż w szpinaku7!

 Ý Rośliny te są także źródłem aminokwasów, w tym egzogennych, stanowiących cenny budulec dla białek; 
tym samym wspierają dobrą kondycję skóry, mogą wspomagać regenerację uszkodzonych tkanek i goje-
nie ran7-9.

 Ý Wszystkie 3 rośliny mają właściwości przeciwutleniające, wymiatają szkodliwe wolne rodniki, wspierając 
pracę serca i naczyń; pomagają także utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu i glukozy we krwi2,7-9,11.

 Ý Mają działanie wspomagające pracę przewodu pokarmowego: przyczyniają się do lepszego trawienia7,9,11; 
chlorella i jęczmień działają jak prebiotyki, stymulując wzrost dobroczynnej mikroflory jelitowej9,11. Jęcz-
mień jest ważnym źródłem błonnika pokarmowego, który przyspiesza pasaż jelitowy i sprzyja utrzymaniu 
prawidłowej wagi ciała – błonnik jest tak zwanym składnikiem balastowym - nie ulega trawieniu, ale wy-
pełnia przewód pokarmowy, przedłużając uczucie sytości11.

 Ý Wszystkie 3 rośliny wspierają również prawidłowe funkcje układu odpornościowego, wspomagają orga-
nizm w walce z infekcjami, przyczyniają się do usprawnienia procesów oczyszczania organizmu7-9,11.

 Ý Lucerna i chlorella są cennym źródłem chlorofilu, o właściwościach prozdrowotnych zbliżonych do chloro-
filiny; obie rośliny zawierają także witaminę K wspomagającą prawidłowe krzepnięcie krwi7,9.

Czy olejek miętowy tylko odświeża i nadaje smak?

Nie tylko! Olejek miętowy wspomaga walkę organizmu z  infekcjami bakteryjnymi, wirusowymi i grzybiczymi. 
Posiada właściwości antyoksydacyjne, wpływając na prawidłową pracę układu sercowo naczyniowego i wspie-
rając profilaktykę chorób przewlekłych. Przyczynia się także do prawidłowego funkcjonowania żołądka i  jelit, 
wspomagając walkę z niestrawnością, nudnościami i stanami skurczowymi12-14.

Co wyróżnia DuoLife CHLOROFIL?

 Ý Płynna forma preparatu z zachowanym tłem biologicznym składników, ułatwiająca uwalnianie związków 
aktywnych i ich wchłanianie do krwiobiegu, zwiększona absorpcja przekłada się na wydajniejszą dystrybu-
cję do miejsca działania (korzystny wpływ na procesy LADME*).

 Ý Preparat utrwalony metodą IHHP™ by DuoLife – (Innovation High Hydrostatic Process™ by DuoLife) opar-
tą na koncepcji „minimalnego przetwarzania”. Zaletą metody jest wysoka jakość zdrowotna i trwałość oraz 



*LADME – skrót od angielskich nazw określających procesy, jakim podlega substancja aktywna w organizmie: 
uwalnianie z postaci preparatu -> absorpcja do krwioobiegu -> dystrybucja w organizmie -> metabolizm -> 
wydalanie

zachowanie naturalnych walorów odżywczych i sensorycznych w porównaniu z produktami utrwalanymi 
metodami klasycznymi. Wykorzystany proces technologiczny przeprowadzany jest w niskiej temperaturze 
(dla ochrony składników aktywnych) i bazuje na zasadzie synergii działania wielu czynników utrwalających, 
pozwalając zachować najwyższą jakość produktu bez stosowania substancji konserwujących.

 Ý 100% naturalne składniki, w tym ekstrakty roślinne wspierające swe działanie na zasadzie synergii. 
 Ý Receptura uwzględniająca zasady synergizmu i antagonizmu składników.
 Ý Produkt NIE ZAWIERA konserwantów i JEST WOLNY od GMO – surowce użyte do opracowania preparatu 

NIE POCHODZĄ z organizmów genetycznie modyfikowanych; preparat nie zawiera także dodatku sztucz-
nych substancji smakowych i zapachowych. 

 Ý Produkt NIE ZAWIERA glutenu – jest odpowiedni dla osób nietolerujących glutenu.
 Ý Specjalna butelka ze szkła przeznaczonego do celów farmaceutycznych – ciemne szkło chroni przed 

światłem i zmianami temperatury, jest odporne na uwalnianie do preparatu rozpuszczalnych substancji 
mineralnych z wewnętrznej powierzchni butelki.

 Ý Marka parasolowa – efekt działania płynnej formy uzupełnia kosmetyk o wysokim indeksie naturalności 
z linii DuoLife Beauty Care – PEELING DO CIAŁA, o działaniu oczyszczającym skórę, stymulującym krąże-
nie krwi, poprawiającym zdolność skóry do wchłaniania balsamu/kremu.

 q Bibliografia dla preparatu DuoLife Forma Płynna Chlorofil znajduje się na osobnej karcie segregatora. 


