
Boost Formula FIZZY EASY 
Energy COMPLEX

DuoLife

Suplement Diety

DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Energy COMPLEX jest suplementem 
diety w formie tabletek musujących, opartym na związkach aktywnych 
wspomagających energię, koncentrację i witalność. Preparat jest skom-
ponowany z kompleksu aż 14 najwyższej jakości składników o działaniu 
synergistycznym. Zawiera zestaw witamin i naturalnych ekstraktów roślin-
nych wspomagających kondycję psychiczną i fizyczną organizmu. Recep-
tura produktu została dodatkowo wzbogacona w BioPerine®* – zastrze-
żoną, opatentowaną formułę pochodzenia naturalnego o udowodnionym 
badaniami działaniu sprzyjającym poprawie przyswajania składników od-
żywczych zawartych w suplemencie diety.

BioPerine®*

Wygodna forma 
stosowania

Wielokierunkowe 
działanie

Synergizm działania

Kompleksowy skład

Komplementarne 
stosowanie

Kiedy stosować DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Energy COMPLEX?

Suplement diety DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Energy COMPLEX zawierający aż 14 synergistycznie dzia-
łających składników najwyższej jakości to wsparcie dla kondycji psychicznej i fizycznej organizmu. Za sprawą 
unikalnego składu złożonego z kompleksu witamin, naturalnych ekstraktów roślinnych i kofeiny sprzyja utrzy-
maniu energii, koncentracji i witalności na optymalnym poziomie. Dodatkowo preparat posiada w składzie za-
strzeżoną, opatentowaną formułę pochodzenia naturalnego – BioPerine®* o udowodnionym naukowo działaniu 
sprzyjającym poprawie przyswajania składników odżywczych zawartych w suplemencie diety.

Suplement diety DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Energy COMPLEX jest przeznaczony do stosowania 
jako wspomagający optymalne funkcje organizmu w przypadku:
 Ý osób odczuwających spadek energii i witalności;
 Ý osób z problemami z koncentracją i pamięcią;
 Ý osób odczuwających znużenie, zmęczenie;
 Ý osób aktywnych zawodowo;
 Ý osób pracujących umysłowo, w tym osób uczących się;
 Ý osób aktywnych fizycznie i uprawiających sport;
 Ý osób dbających o dobrą kondycję układu nerwowego.

Jak działa DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Energy COMPLEX i jak stoso-
wać produkt?

DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Energy 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.
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DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Energy COMPLEX wspiera:
 Ý energię organizmu;
 Ý witalność i sprawność fizyczną;
 Ý koncentrację, uwagę i pamięć;
 Ý prawidłowe funkcje układu nerwowego;
 Ý prawidłowe funkcje mięśni;
 Ý prawidłowe procesy metaboliczne;
 Ý procesy antyoksydacyjne;
 Ý przyswajanie składników odżywczych, w tym witamin i minerałów.

Sposób użycia: rozpuścić 1 tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody. Stosować 2 tabletki 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 FIZZY EASY ENERGY COMPLEX korzystnie jest łączyć z:
pozostałymi produktami z linii DuoLife Boost Formula FIZZY EASY, Shape Code® Protein Shake, Shape 
Code® Slim Shake, DuoLife My Mind, DuoLife Chlorofil, DuoLife Dzień, 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 Nie spożywać z innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu.
 Ý W przypadku istniejących chorób przewlekłych, jak również w przypadku przyjmowania leków, należy skon-

sultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu.

Uwaga:
Produkt zawiera kofeinę i piperynę; zawartość kofeiny 170 mg w 2 tabletkach. Nie zaleca się stosowa-
nia u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Składniki: regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; substancja wypełniająca: sorbitole; 
ekstrakt z owoców guarany (Paullinia cupana); aromaty; L-karnityna; kwas: kwas jabłkowy; ekstrakt 
z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng C.A. Meyer); substancja przeciwzbrylająca: poliwinylopirolidon; 
kwas L-askorbinowy; kofeina; amid kwasu nikotynowego; D-pantotenian wapnia; cyjanokobalamina; 
chlorowodorek pirydoksyny; kwas pteroilomonoglutaminowy; chlorowodorek tiaminy; ryboflawina; 
D-biotyna; BioPerine®* – zastrzeżona formuła ekstraktu z owoców czarnego pieprzu (Piper nigrum) 
standaryzowana na 95% zawartość piperyny; barwnik: karoteny; koncentrat soku buraka czerwonego 
w proszku; substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe; sok marakujowy w proszku – 0,1%; 
sok pomarańczowy w proszku – 0,1%.

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

Zawartość składników w porcji dziennej produktu 2 tabletki

Ekstrakt z owoców guarany (Paullinia cupana) 500 mg

Ekstrakt z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng C.A. Meyer) 100 mg

Kofeina 170 mg

w tym z ekstraktu z owoców guarany (Paullinia cupana) 100 mg
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L-karnityna 100 mg

Biotyna 100 μg (200% RWS**)

Tiamina 0,55 mg (50% RWS**)

Ryboflawina 0,7 mg (50% RWS**)

Niacyna 8 mg (50% RWS**)

Witamina B6 0,7 mg (50% RWS**)

Kwas foliowy 100 μg (50% RWS**)

Witamina B12 1,25 μg (50% RWS**)

Kwas pantotenowy 3 mg (50% RWS**)

Witamina C 80 mg (100% RWS**)

BioPerine®* 2 mg

**RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).

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 Energy 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 Energy 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.

Ekstrakt z owoców guarany (Paullinia cupana) standaryzowany na zawar-
tość kofeiny

W owocach guarany znajdują się nasiona bogate w kofeinę. W nasionach guarany znajduje się nawet pięcio-
krotnie więcej kofeiny niż w nasionach kawy. Kofeina sprzyja wzmożonej aktywności układu nerwowego, wspo-
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maga koncentrację, uwagę, refleks oraz przyczynia się do utrzymania optymalnego nastroju. Ponadto wspiera 
przemianę materii, pracę mięśni i optymalną pracę serca. Ekstrakt z owoców guarany jest bogaty także w inne 
składniki aktywne wspomagające działanie kofeiny, takie jak teobromina czy teofilina11–13.

Ekstrakt z korzenia żeń-szenia właściwego (Panax ginseng C.A. Meyer)

Żeń-szeń posiada udowodnione setkami badań klinicznych, bardzo szerokie działanie prozdrowotne. Związki 
aktywne ekstraktu (tzw. ginsenozydy) sprzyjają aktywizacji fizycznej i umysłowej organizmu, pomagają zwięk-
szać koncentrację, wspomagają pamięć, a ponadto wykazują właściwości przeciwutleniające i ochronne dla 
komórek układu nerwowego14, 15.

L-karnityna

L-karnityna jest związkiem organicznym biosyntetyzowanym w organizmie. Jej suplementacja pomaga do-
datkowo zwiększyć wytwarzanie energii w mitochondriach, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania ko-
mórek. L-karnityna przyczynia się do zwiększenia spalania tłuszczu oraz pomaga hamować jego magazy-
nowanie. Co ważne, aktywność fizyczna sprzyja wykorzystywaniu przez organizm L-karnityny do procesów 
generowania energii16–18.

Biotyna (witamina B7; witamina H)

Biotyna należy do grupy witamin B – rozpuszczalnych w wodzie. Jej suplementacja przyczynia się do utrzyma-
nia optymalnej kondycji wielu układów, ponieważ witamina ta jest niezbędna do prawidłowego przebiegu wielu 
reakcji przemiany materii, w tym przemian lipidów i węglowodanów19. Co ważne, oprócz typowego dla biotyny 
wsparcia kondycji włosów, skóry czy paznokci, w doniesieniach naukowych wskazuje się na niezwykle istotną 
rolę tej witaminy we wsparciu kondycji układu nerwowego i działanie neuroprotekcyjne (ochronne dla komórek 
nerwowych)20, 21.

Pozostałe witaminy z grupy B – witamina B1 (tiamina), B2 (ryboflawina), 
PP (niacyna), B6 (pirydoksyna), B9 (kwas foliowy), B12 (cyjanokobalamina), 
B5 (kwas pantotenowy)

Kompleks witamin z grupy B przyczynia się do prawidłowego przebiegu niezliczonej ilości ważnych proce-
sów metabolicznych, umożliwiających pozyskanie energii ze spożywanych posiłków. Jest to więc grupa wita-
min bezpośrednio związana ze wsparciem tempa metabolizmu22. Co więcej, witaminy z tej grupy wspomagają 
optymalne funkcje układu nerwowego i mięśni, sprzyjając zachowaniu kondycji fizycznej i psychicznej ustroju. 
Kompleks witamin B przyczynia się do minimalizacji destrukcyjnego wpływu stresu na kondycję neuronów, 
sprzyja podniesieniu poziomu koncentracji i uwagi, wspiera pamięć oraz pomaga ograniczać uczucie znużenia 
i zmęczenia23–25.

Witamina C (kwas L-askorbinowy)

Rola witaminy C w organizmie jest szeroko poznana i wielokierunkowa; pod kątem utrzymania optymalnej ener-
gii i witalności organizmu, należy wymienić26, 27:
 Ý udział w biosyntezie L-karnityny, warunkującej prawidłowe działanie mięśni;
 Ý działanie antyoksydacyjne, pomagające w utrzymaniu optymalnej kondycji neuronów i sprzyjające ochro-

nie przed stresem oksydacyjnym;
 Ý udział w syntezie noradrenaliny i serotoniny – neuroprzekaźników związanych z komunikacją między neu-

ronami;
 Ý wsparcie regeneracji po wysiłku fizycznym, pomoc w obniżaniu poziomu kortyzolu i wsparcie procesów 

spalania tkanki tłuszczowej podczas wykonywania ćwiczeń.
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Co wyróżnia DuoLife Boost Formula FIZZY EASY Energy COMPLEX?

 Ý Kompleksowy skład aż 14 związków aktywnych, w tym składników roślinnych pochodzenia naturalnego 
oraz witamin wspomagających energię, koncentrację i witalność.

 Ý Zawiera „booster” przyswajania – skład suplementu diety został wzbogacony w BioPerine®* – zastrze-
żoną opatentowaną, formułę pochodzenia roślinnego o udowodnionym badaniami działaniu sprzyjającym 
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 owocowym 

smaku (smak marakujowo-pomarańczowy).
 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 Energy COMPLEX znajduje się w osobnej 
karcie segregatora.
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