
Boost Formula FIZZY EASY 
Ca + D3 COMPLEX

DuoLife

Suplement Diety

DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX jest suplementem 
diety w  formie tabletek musujących, opartym na związkach aktywnych 
wspomagających utrzymanie optymalnej kondycji układu ruchu, kości, zę-
bów, mięśni, jak również wspierających funkcje układu odpornościowego, 
nerwowego i przyczyniających się do prawidłowego krzepnięcia krwi. Pre-
parat zawiera wapń i witaminę D3. Receptura produktu została dodatkowo 
wzbogacona w BioPerine®* – zastrzeżoną, opatentowaną formułę pocho-
dzenia naturalnego o  udowodnionym badaniami działaniu sprzyjającym 
poprawie przyswajania składników odżywczych zawartych w suplemen-
cie diety.

BioPerine®*

Wygodna forma 
stosowania

Wielokierunkowe 
działanie

Synergizm działania

Kompleksowy skład

Komplementarne 
stosowanie

Kiedy stosować DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX?

Utrzymanie optymalnej kondycji układu ruchu, kości, zębów i mięśni to wyzwanie, z którym zmagamy się każ-
dego dnia. DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX to rozwiązanie, które pomaga zaspokoić 
powyższe potrzeby, a dodatkowo wspiera funkcje układu odpornościowego i nerwowego oraz przyczynia się 
do utrzymania prawidłowych procesów krzepnięcia krwi. Dzięki recepturze zawierającej wapń i witaminę D3 
suplement wspiera gospodarkę wapniową w organizmie i utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia i witami-
ny D3 we krwi, a obecność w produkcie zastrzeżonej formuły BioPerine®* sprzyja zwiększeniu biodostępności 
składników odżywczych z suplementu diety.

Suplement diety DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX jest przeznaczony do stosowania 
jako wspomagający optymalne funkcje organizmu w przypadku:
 Ý osób chcących utrzymać prawidłowe funkcje układu ruchu;
 Ý osób dbających o dobrą kondycję kości i zębów;
 Ý osób aktywnych fizycznie i uprawiających sport;
 Ý kobiet w okresie menopauzy i osób starszych, by wspierać ochronę kości;
 Ý osób chcących wspierać prawidłowe funkcje układu odpornościowego;
 Ý osób chcących wspierać prawidłowe funkcje układu nerwowego;
 Ý osób chcących wspomagać optymalną pracę układu sercowo-naczyniowego;
 Ý osób chcących wspierać prawidłowe procesy krzepnięcia krwi;
 Ý osób chcących wspomagać utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia i fosforu w organizmie;
 Ý rekonwalescentów po złamaniach kości i długotrwałym unieruchomieniu;
 Ý młodzieży w okresie dorastania.
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Jak działa DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX i jak stoso-
wać produkt?

DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX to suplement diety oparty na wysokiej jakości składnikach, 
w tym zastrzeżonej, opatentowanej formule pochodzenia naturalnego BioPerine®*, którą wyróżnia udowodnione 
badaniami działanie sprzyjające poprawie przyswajania składników odżywczych zawartych w produkcie.

DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX wspiera:
 Ý pracę układu ruchu, w tym mięśni i kości;
 Ý pracę układu odpornościowego;
 Ý pracę układu nerwowego;
 Ý prawidłową pracę serca i układu naczyniowego;
 Ý prawidłowe procesy krzepnięcia krwi;
 Ý prawidłowe wydzielanie hormonów;
 Ý dobrostan paznokci, włosów i zębów.

Sposób użycia: rozpuścić 1 tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody. Stosować 1 tabletkę dziennie. 
Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Nie przekraczać zalecanej maksymalnej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrówno-
ważony sposób odżywania i zdrowy tryb życia są istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. W razie wątpliwości dotyczących stosowania suplementu 
należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX korzystnie jest łączyć z:
pozostałymi produktami z linii DuoLife Boost Formula FIZZY EASY, DuoLife RegenOil Liquid Gold®, 
DuoLife Collagen, DuoLife Medical Formula ProStik®, DuoLife Medical Formula ProImmuno®, DuoLife 
Vita C, DuoLife My Blood Moja Krew.

Środki ostrożności:
 Ý Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
 Ý Nie stosować u dzieci.
 Ý Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
 Ý W przypadku istniejących chorób przewlekłych, jak również w przypadku przyjmowania leków, należy skon-

sultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu.

Składniki: regulator kwasowości: kwas cytrynowy; węglan wapnia; substancja wypełniająca: sorbi-
tole; regulator kwasowości: węglany sodu; aromaty; substancja przeciwzbrylająca: poliwinylopiro-
lidon; kwas: kwas jabłkowy; substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe; cholekalcyferol; 
BioPerine®* – zastrzeżona formuła ekstraktu z owoców czarnego pieprzu (Piper nigrum) 50:1 standa-
ryzowana na 95% zawartość piperyny; barwniki: kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, ryboflawi-
ny; sok cytrynowy w proszku – 0,1%; sok ananasowy w proszku – 0,1%.

*BioPerine® jest składnikiem Sabinsa chronionym prawem własności intelektualnej (IP).

Zawartość składników w porcji produktu 1 tabletka

Wapń 500 mg (62,5% RWS**)

Witamina D3 12,5 μg = 500IU (250% RWS**)

BioPerine®* 2 mg

**RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
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BioPerine®*, czyli zastrzeżona opatentowana formuła ekstraktu z owoców 
czarnego pieprzu (Piper nigrum) standaryzowana na 95% zawartość piperyny

BioPerine®* jest zastrzeżoną formułą pochodzenia roślinnego, opartą na ekstrakcie z czarnego pieprzu, o bar-
dzo wysokiej, 95% zawartości związku aktywnego – piperyny. Zawartość piperyny w porcji dziennej suple-
mentu diety DuoLife FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX wynosi 2 mg i  jest to najwyższa porcja tego składnika 
dopuszczona do stosowania w suplementach diety w Polsce począwszy od 2022 roku.

BioPerine®* ma udowodnione badaniami i udokumentowane doniesieniami naukowymi działanie sprzyjające 
zwiększonej biodostępności składników odżywczych z pożywienia i z suplementów diety1–7. Dzięki temu, spo-
żyte porcje witamin, minerałów i wielu innych związków aktywnych są przyswajane efektywniej, dając pełne 
korzyści prozdrowotne płynące z ich suplementacji. Formuła BioPerine®* zawarta w DuoLife Boost Formula 
FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX sprawia, że składniki odżywcze, w tym witaminy, mogą się przyswajać efektyw-
nie, nawet zastosowane w postaci izolowanych związków nieposiadających tła biologicznego.

Mechanizm działania formuły BioPerine®* jest oparty na wsparciu procesu termogenezy ustrojowej (wzrost 
aktywności metabolicznej i wydzielania ciepła), co skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na składniki od-
żywcze i  zwiększoną ich przyswajalnością. Zawarta w  formule piperyna sprzyja miejscowemu przekrwieniu 
błony śluzowej przewodu pokarmowego, co skutkuje poprawą mikrokrążenia w kosmkach jelitowych i lepszym 
przenikaniem składników odżywczych przez ścianę jelita3, 8.

W badaniach klinicznych wykazano także bezpieczeństwo stosowania formuły. Zawarta w BioPerine®* piperyna 
działa najefektywniej przyjmowana łącznie (w tym samym czasie) ze składnikami odżywczymi, natomiast ma 
niewielki wpływ na przyswajanie związków aktywnych spożytych w odstępie czasowym. Z tego też względu nie 
zmienia przyswajania i biodostępności leków, pod warunkiem zachowania odpowiedniego odstępu czasowego. 

Dodatkowo piperyna wykazuje działanie ochronne dla komórek (antyoksydacyjne) oraz sprzyjające minimaliza-
cji stresu oksydacyjnego i procesów zapalnych1, 9, 10.

Wapń

Wapń jest składnikiem mineralnym należącym do makroelementów i odgrywa istotną rolę w wielu procesach 
fizjologicznych. Stanowi materiał budulcowy całego układu szkieletowego, kości, zębów, naczyń krwionośnych, 
włosów oraz paznokci.

Całkowita zawartość wapnia w  organizmie dorosłego człowieka wynosi około 1200 g, z  czego prawie 99% 
znajduje się w kościach, natomiast pozostała część jest obecna w krwi i płynach ustrojowych11. Dzienne zapo-
trzebowanie na wapń dla osób dorosłych wynosi około 1000 mg/dobę. Większe zapotrzebowanie zalecane jest 
dla młodzieży w okresie dorastania, kobiet w okresie menopauzy i osób starszych12. Niedobór wapnia w orga-
nizmie powoduje jego uwalnianie z kości, co prowadzi do ich odwapnienia i utraty masy kostnej, przez co stają 
się one kruche oraz podatne na złamania13. Wapń uczestniczy w uwalnianiu neuroprzekaźników, wpływając 
na sprawną komunikację między komórkami nerwowymi, a także zmniejsza wrażliwość i drażliwość nerwów. 
Ponadto jest niezbędny dla utrzymania napięcia i pobudliwości mięśni szkieletowych oraz wyzwalania skurczu 
mięśni, w tym również mięśnia sercowego. Wapń ma istotny udział w procesie prawidłowego krzepnięcia krwi 
oraz regulacji hormonalnej15–16.

Witamina D3

Witamina D3 wykazuje szerokie działanie prozdrowotne na organizm człowieka. Witamina D3 odpowiada za re-
gulację gospodarki wapniowo-fosforanowej w organizmie, wspiera mineralizację tkanki kostnej i zębów, zwięk-
sza wchłanianie wapnia i fosforanów w nerkach, sprzyja utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. 
Ponadto pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, funkcjonowaniu mięśni, układu 
sercowo-naczyniowego oraz układu nerwowego17–22.
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Witamina D3 jest syntetyzowana w skórze pod wpływem promieniowania słonecznego wyłącznie w warun-
kach zapotrzebowania na nią. Osoby mało przebywające na słońcu, podatne na infekcje, osoby starsze oraz 
kobiety po okresie menopauzy mogą wymagać suplementacji witaminą D3 przez cały rok23, 24.

Co wyróżnia DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX?

 Ý Kompleksowy skład wspomagający optymalne funkcjonowanie układu ruchu, układu odpornościowego, 
nerwowego, sercowo-naczyniowego i dobrostan zębów.

 Ý Zawiera „booster” przyswajania – skład suplementu diety został wzbogacony w BioPerine®* – zastrze-
żoną opatentowaną, formułę pochodzenia roślinnego o udowodnionym badaniami działaniu sprzyjają-
cym poprawie przyswajania składników odżywczych zawartych w suplemencie diety.

 Ý Synergizm działania wszystkich składowych.
 Ý Substancje dodatkowe ograniczone do wyłącznie niezbędnych technologicznie.
 Ý Wyłącznie naturalne barwniki.
 Ý Wygodna forma stosowania – tabletki musujące do przygotowania orzeźwiającego napoju o owoco-

wym smaku (smak cytrynowo-ananasowy).
 Ý Produkt NIE ZAWIERA laktozy i jest wolny od GMO.
 Ý Produkt NIE ZAWIERA glutenu – jest odpowiedni dla osób nietolerujących glutenu.
 Ý Produkt jest odpowiedni dla wegan i wegetarian.

 q Bibliografia dla preparatu DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Ca + D3 COMPLEX znajduje się w osobnej 
karcie segregatora.
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BBoost Formula FIZZY EASY 
Ca + D3 COMPLEX

DuoLife
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