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DuoLife MEDICAL FORMULA PRORELAXIN® NEW to suplement die-
ty sprzyjający uspokojeniu, relaksacji i ukojeniu nerwów, wspomaga-
jący dobry sen w nocy i optymalną równowagę emocjonalną w ciągu 
dnia. Kompozycja naturalnych składników, w tym zastrzeżonej for-
muły z  owoców chińskiej pomarańczy, została zamknięta w  inno-
wacyjnych kapsułkach o opóźnionym uwalnianiu, które poprawiają 
przyswajanie związków aktywnych.

Suplement Diety DuoLife Medical Formula

ProRelaxin® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA PRORELAXIN® NEW zawiera ekstrakty roślinne, spirulinę oraz L-tryptofan. Preparat 
jest cennym źródłem związków aktywnych, wspomagających optymalny sen, sprzyjających ochronie organizmu 
w stanach nadmiernego stresu, napięcia i niepokoju oraz wspierających go w sytuacji pogorszenia nastroju.

Kiedy?

W obecnych czasach intensywne życie, ciągły pośpiech, stres, niedosypianie i wypalenie zawodowe przyczy-
niają się do zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na 
depresję choruje ponad 300 milionów ludzi1, wahania nastroju dotykają jeszcze większej liczby osób. Zdrowy, 
aktywny tryb życia oraz zbilansowana dieta sprzyjają utrzymaniu dobrej kondycji układu nerwowego, czego 
wyrazem jest równowaga emocjonalna, brak kłopotów ze snem oraz dobry nastrój. Wsparciem dla funkcji ukła-
du nerwowego w sytuacjach stresowych może być odpowiednia suplementacja. DuoLife MEDICAL FORMULA 
PRORELAXIN® NEW sprawdzi się jako preparat wspomagający w przypadku:
 Ý osób chcących utrzymać optymalną równowagę emocjonalną;
 Ý osób narażonych na stres, do stosowania zarówno doraźnie jak i przez dłuższy czas;
 Ý osób borykających się z problemami ze snem i z zasypianiem;
 Ý osób zmagających się z wahaniami nastroju i/lub nadmierną nerwowością, napięciem i niepokojem;
 Ý kobiet w okresie menopauzy, sprzyjając łagodzeniu objawów (wahania nastroju, nerwowość, uderzenia gorąca);
 Ý kobiet narzekających na dolegliwości związane z zespołem napięcia przedmiesiączkowego (PMS).

Jak?

DuoLife MEDICAL FORMULA PRORELAXIN® NEW wspiera:
 Ý równowagę emocjonalną; 
 Ý produkcję serotoniny i melatoniny;
 Ý procesy przewodzenia impulsów pomiędzy neuronami;
 Ý optymalny sen i uspokojenie organizmu;
 Ý sprzyja relaksacji organizmu, pomagając zwiększyć jego odporność na stres;
 Ý funkcje układu immunologicznego;
 Ý funkcje seksualne i płodność;
 Ý mechanizmy antyoksydacyjne;
 Ý funkcje fizjologicznej mikroflory jelitowej.

Duolife MEDICAL FORMULA PRORELAXIN® NEW – sposób użycia: 
1-2 kapsułki dziennie.



Tabela Składu

Zawartość składników aktywnych w porcji dziennej produktu 1 kapsułka 2 kapsułki

ProRelaxin® (zastrzeżona formuła z owoców pomarańczy chińskiej 
(Citrus sinensis))

100 mg 200 mg

sproszkowane szyszki chmielu (Humulus lupulus) 40 mg 80 mg

sproszkowane liście melisy (Melissa officinalis) 40 mg 80 mg

ekstrakt z kwiatów lawendy (Lavandula angustifolia) 25 mg 50 mg

ekstrakt z kwiatów szafranu (Crocus sativus) 25 mg 50 mg

L-tryptofan 20 mg 40 mg

ekstrakt z korzenia maca (Lepidium meyenii) 10 mg 20 mg

spirulina 10 mg 20 mg

Składniki: inulina z korzenia cykorii podróżnika (FOS), zastrzeżona formuła ProRelaxin® z owoców po-
marańczy chińskiej (Citrus sinensis), sproszkowane szyszki chmielu (Humulus lupulus), sproszkowa-
ne liście melisy (Melissa officinalis), ekstrakt z kwiatów lawendy (Lavandula angustifolia) 5:1, ekstrakt 
z kwiatów szafranu (Crocus sativus) 5:1, L-tryptofan, ekstrakt z korzenia maca (Lepidium meyenii) 4:1, 
spirulina. Składniki otoczki: organiczna pochodna celulozy (HPMC), guma gellan, kompleksy miedzio-
we chlorofili i chlorofilin (barwnik). Substancja przeciwzbrylająca: krzemionka.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w  ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako 
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywania i zdrowy tryb życia są 
istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Zawarte w preparacie wyciągi ziołowe mają obok nazw zapisany stosunek 5:1 oraz 4:1 - to tak zwa-
ny wskaźnik DER – co oznacza?

Wskaźnik DER (ang. drug extract ratio) określa ilość miligramów surowca roślinnego, użytego do 
otrzymania jednego miligrama wyciągu (ekstraktu).

Jeśli kapsułka zawiera 25 miligramów wyciągu z  kwiatów lawendy (lub innego wyciągu) DER 5:1, 
oznacza to, że do otrzymania kapsułki użyto 125 miligramów surowca. Kapsułki z linii Medical Formula 
NEW mają podniesiony wskaźnik DER, dzięki czemu ta sama (a nawet mniejsza) ilość wyciągu może 
dostarczać większej dawki substancji aktywnych.

Szyszki chmielu oraz liście melisy zawierają prozdrowotne olejki eteryczne 
oraz flawonoidy, które na zasadzie synergii wspierają swe działanie.

 Ý Szyszki chmielu są stosowane pomocniczo w stanach napięcia, niepokoju oraz trudnościach w zasypianiu; 
mogą być wykorzystywane jako wspomagające w okresie menopauzy, który wiąże się z wieloma dolegli-
wościami, także emocjonalnymi, obniżającymi jakość życia. Chmiel łagodzi także towarzyszące menopau-
zie uderzenia gorąca1-3. 

 Ý Melisa również posiada właściwości uspokajające, ułatwiające zasypianie, łagodzące lęk i regulujące na-
strój, dzięki którym jest stosowana wspomagająco w stanach pobudzenia nerwowego, niepokoju, bezsen-
ności oraz w związanych z nimi zaburzeniach rytmu serca i pracy przewodu pokarmowego. Sprawdza się 
także jako łagodząca dolegliwości na tle emocjonalnym, związane z zespołem napięcia przedmiesiączko-
wego (PMS). Flawonoidy obecne w surowcu wykazują działanie antyoksydacyjne1,4-7.



Zastrzeżona formuła z owoców pomarańczy chińskiej wspomaga funkcje 
układu nerwowego.

Pomarańcza chińska (zwana także pomarańczą słodką) zawiera wiele związków aktywnych, w tym przeciwu-
tleniające flawonoidy, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz obecny w olejku eterycznym limonen, wykazujący 
właściwości uspokajające, sprzyjające redukcji lęku i napięcia emocjonalnego8,9. Flawonoidy chronią komór-
ki nerwowe przed destrukcyjnym wpływem stresu oksydacyjnego, sprzyjając utrzymaniu optymalnych funkcji 
układu nerwowego i przyczyniając się do profilaktyki chorób neurodegeneracyjnych10.

Jakie działanie ma zawarty w preparacie szafran?

Szafran jest znany jako roślina prozdrowotna i przyprawa od wielu tysięcy lat; za efekty biologiczne surowca 
odpowiadają głównie glikozydy: krocetyna, krocyna oraz safranal11. Roślina posiada udokumentowane działa-
nie wspierające dobry nastrój, oparte na poprawie komunikacji między neuronami, wskutek zwiększenia ilości 
noradrenaliny, dopaminy i serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym12,13. Ponadto sprzyja obniżaniu lęku 
i poprawie jakości snu. Szafran może również przyczyniać się do łagodzenia napięcia okołomiesiączkowego 
(PMS) oraz wspierać płodność u mężczyzn, poprawiając kondycję plemników14,15.

Co to jest spirulina?

Spirulina jest rodzajem sinic (cyjanobakterii); posiada cenne właściwości odżywcze (jest zaliczana do nutra-
ceutyków), ze względu na zawartość witamin, minerałów i pełnego kompletu aminokwasów, a także nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych, karotenoidów i chlorofilu. Właściwości prozdrowotne spiruliny obejmują działanie 
przeciwutleniające - ochronne dla neuronów i wspierające profilaktykę chorób neurodegeneracyjnych; ponadto 
ochronne dla wątroby, detoksykujące i przeciwstarzeniowe16,17.

L-tryptofan jest niezbędnym składnikiem odżywczym naszej diety. Dlaczego 
jest człowiekowi tak potrzebny?

L-Tryptofan jest aminokwasem pochodzenia roślinnego, który nie może być syntetyzowany przez organizm czło-
wieka i musi być dostarczany z pożywieniem. Aminokwas ten ma istotny wpływ na utrzymanie prawidłowego po-
ziomu serotoniny i melatoniny w ośrodkowym układzie nerwowym. Serotonina wpływa na prawidłową komunikację 
między neuronami w obszarach mózgu odpowiedzialnych za procesy emocjonalne; jej niedobór może prowadzić do 
obniżenia nastroju. Melatonina z kolei reguluje rytmy okołodobowe snu i czuwania; wykazano, że zwiększone spoży-
cie L-tryptofanu z pożywieniem może przyczyniać się do poprawy jakości i długości snu18.

Ekstrakty z kwiatów lawendy oraz z korzenia maca wspomagają działanie  
pozostałych składników suplementu.

 Ý Kwiaty lawendy są wykorzystywane pomocniczo w stanach nadmiernej nerwowości, niepokoju, bezsen-
ności oraz zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego o podłożu emocjonalnym. Działanie prozdrowotne 
lawendy wiąże się z zawartością olejku eterycznego16. 

 Ý Maca jest peruwiańską rośliną o szczególnych właściwościach prozdrowotnych, które zawdzięcza obec-
ności bardzo licznych związków bioaktywnych. Roślina wspiera procesy antyoksydacyjne, przyczyniając 
się do ochrony neuronów przed niekorzystnym wpływem wolnych rodników tlenowych. Sprzyja także 
utrzymaniu optymalnej pamięci, wpływa korzystnie na funkcje seksualne i nastrój, ponadto łagodzi objawy 
okołomenopauzalne16,19,20.



Co wyróżnia Duolife MEDICAL FORMULA PRORELAXIN® NEW?

 Ý Kapsułki z organicznej pochodnej celulozy (HPMC), zawierające także pochodne chlorofilu, bez konser-
wantów, glutenu i żelatyny, odpowiednie również dla wegan i wegetarian (ponadto certyfikaty koszerny 
i halal), o opóźnionym czasie uwalniania, z badaniami klinicznymi* – dające poprawę przyswajania związ-
ków aktywnych, zawartych wewnątrz kapsułki, co przekłada się na zwiększone stężenie substancji aktyw-
nych w organizmie.

 Ý Opakowanie wolne od bisfenolu A (BPA), związku o kontrowersyjnym wpływie na zdrowie21.
 Ý Naturalne składniki, z dodatkową zawartością prebiotyku - inuliny z korzenia cykorii podróżnika; inulina 

stymuluje wzrost naturalnej mikroflory jelitowej, wspierając pracę przewodu pokarmowego22; ma niski 
indeks glikemiczny.

 Ý Receptura uwzględniająca zasady synergizmu i antagonizmu składników.
 Ý Składniki kompletne - z zachowanym tłem biologicznym, poprawiającym ich biodostępność.
 Ý Produkt NIE ZAWIERA konserwantów, sztucznych wypełniaczy i JEST WOLNY od GMO – surowce użyte 

do opracowania suplementu NIE POCHODZĄ z roślin genetycznie modyfikowanych.
 Ý Produkt NIE ZAWIERA glutenu – jest odpowiedni dla osób nietolerujących glutenu.
 Ý Skoncentrowana formuła – dzięki temu wygodne stosowanie suplementu – 1 do 2 razy dziennie.

 q Bibliografia dla preparatu DuoLife Medical Formula ProRelaxin® znajduje się na osobnej karcie segregatora. 

*Badanie przeprowadzone w 2013 roku przez Laboratorium Bio-Images Research w Glasgow, w Szkocji


