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DuoLife MEDICAL FORMULA PROIMMUNO® є біологічно активною 
добавкою на основі натуральних інгредієнтів, включаючи 
дві запатентовані рецептури, укладені в інноваційні капсули 
із уповільненим вивільненням, які покращують засвоєння 
активних сполук.

Біологічно активна добавка DuoLife Medical Formula

ProImmuno®

DuoLife MEDICAL FORMULA PROIMMUNO® складається з інгредієнтів рослинного походження, 
органічного цинку та екстракту прополісу з широким спектром дії: підтримка оптимальних функцій 
імунної та дихальної систем, а також підтримка боротьби організму проти вірусних інфекцій та запалень. 
Сировина, стандартизована для вмісту активних сполук, інгредієнти з високою біодоступністю, 
запатентований метод отримання екстракту - все це для найкращої підтримки оптимального стану 
організму, надзвичайно важливого в сезон, сприятливий для інфекцій.

Коли?

Вірусні інфекції становлять значну проблему для здоров’я, і їх перебіг багато в чому залежить від 
загального стану організму1-3. У ситуації перевтоми, стресу та неправильного харчування стан організму 
погіршується, що призводить до порушення імунних функцій та частих інфекцій. Також в сезон осінь-
-зима-весна імунні функції часто ослаблені, а інфекції - частіші. У цьому випадку збагачення організму 
біологічно активними добавками - є підтримкою для правильного харчування та допомагає швидше 
повернутися до найкращого стану. Більше того, під час інфекції відповідне збагачення організму 
біологічно активними добавками може допомагати організму в боротьбі з вірусами та бактеріями та 
супутніми станами запаленням. 

DuoLife MEDICAL FORMULA PROIMMUNO® призначена для використання як допоміжний препарат для:
 Ý осіб, які хочуть підтримувати функції імунної системи щодня, особливо в осінній, зимовий та 

весняний період; 
 Ý осіб зі зниженим імунітетом, з проблемою рецидивуючих вірусних та бактеріальних інфекцій 

верхніх та нижніх дихальних шляхів;
 Ý осіб, особливо схильних до інфекцій дихальних шляхів, наприклад, через тип роботи, яку вони 

виконують (вчителі, вихователі, медична служба, люди, які часто перебувають у великих групах людей);
 Ý літніх осіб (у разі хронічних захворювань, після консультації з лікарем).

Як?

БАД DuoLife MEDICAL FORMULA PROIMMUNO® забезпечує організм цінними біоактивними 
інгредієнтами. Присутні в препараті кверцетин, лютеолін, галангін, артепілін С, апігенін та тансинон ІІА, 
а також органічний цинк синергетично поилюють свою оздоровчу зміцнюючу дію. Як результат, вони 
підтримують функції імунної та дихальної систем, як в стані здоров’я, так і в період активності інфекції. 
Більше того, завдяки антиоксидантній дії поліфеноли, що містяться у складі цієї БАД, допомагають 
підтримувати оптимальний стан серця та судин, легенів та інших органів, ефективне функціонування 
яких може допомогти захистити людину від важких інфекцій1-3. Важливо відмітити, що наявність 
екстрактів як «біологічного фону» для біоактивних сполук, а також запатентованої фосфоліпідної 
формули або дріжджової матриці з інактивованих клітин Saccharomyces cerevisiae сприяє оптимальній 
біодоступності активних інгредієнтів.



DuoLife MEDICAL FORMULA PROIMMUNO® підтримує:
 Ý імунітет організму,
 Ý боротьбу організму проти вірусних та 

бактеріальних інфекцій,
 Ý боротьбу системи із запаленням,
 Ý функції дихальних шляхів,

 Ý роботу серцево-судинної системи, 
 Ý антиоксидантні процеси.
 Ý funkcje dróg oddechowych,
 Ý pracę układu sercowo-naczyniowego, 
 Ý procesy antyoksydacyjne.

Duolife MEDICAL FORMULA PROIMMUNO® – спосіб використання: 
1-2 капсули на день.

Таблиця інгредієнтів

Вміст інгредієнтів у добовій порції продукту 1 капсула 2 капсули

ProImmuno® – патентована формула флавоноїдів, отриманих 
з квіток софори японської (Stychnolobium japonicum)

145 мг 290 мг

включаючи кверцетинову фосфоліпідну формулу 125 мг 250 мг

включаючи лютеолін з екстракту квітки 10:1 17,5 мг 35 мг

Патентована формула, отримана з інактивованих клітин 
дріжджів Saccharomyces cerevisiae

100 мг 200 мг

включаючи органічний цинк
5 мг
50% РДН*

10 мг
100% РДН *

Екстракт прополісу 30 мг 60 mg

включаючи галангін 0,9 мг 1,8 мг

Екстракт зеленого прополісу 20 мг 40 мг

включаючи артепілін C 0,1 мг 0,2 мг

Екстракт кореня червоної шавлії (Salvia miltiorrhiza) 15 мг 30 мг

включаючи таншінон IIA 0,75 мг 1,5 мг

Апігенін з грейпфрута (Citrus paradisi) 2,5 мг 5 мг

*РДН – Рекомендована добова норма для дорослих (8400 кДж/2000 ккал)

Інгредієнти: запатентована формула ProImmuno® флавоноїдів, отриманих з квіток софори 
японської (Styphnolobium japonicum) стандартизована для вмісту кверцетину з фосфоліпідами 
та лютеоліну, запатентована формула органічного цинку, отримана з інактивованих клітин 
дріжджів Saccharomyces cerevisiae, інулін з кореня цикорію дикого (Cichorium intybus), екстракт 
прополісу, стандартизований для вмісту галангіну, екстракт зеленого прополісу, стандартизований 
для вмісту артепіліну С, екстракт кореня червоної шавлії (Salvia miltiorrhiza), стандартизований 
для вмісту таншинону IIA, апігенін з грейпфрута (Citrus paradisi). Інгредієнти оболонки: органічне 
похідне целюлози (HPMC), гелланова камедь, мідні комплекси хлорофілів та хлорофілін (барвник). 
Засіб проти злипання: кремнезем. Не перевищувати рекомендовану дозу протягом дня. Продукт 
не може застосовуватися, як замінник повноцінної дієти. Збалансоване харчування та здоровий 
спосіб життя важливі для правильного функціонування організму. 

Рослинний екстракт з квітів софори японської, що міститься в препараті, має записане поряд з 
назвою співвідношення 10:1 - це так зване співвідношення DER - що це означає? 

Показник DER (анг. drug extract ratio) описує кількість міліграм рослинної сировини, що 
використовується для отримання одного міліграма екстракту. 

Якщо капсула містить 20 міліграм екстракту квітки софори японської (10:1) (або іншого рослинного 
екстракту), це означає, що для отримання капсули було використано 200 міліграм сировини. 



Яка є дія запатентованої формули флавоноїдів, що містяться в ProImmuno®: 
кверцетину та лютеоліну, отриманих з квітів софори японської? 

Кверцетин підтримує імунну систему, допомагає організму боротися із запаленням, а також діє як 
природний антиоксидант. Вплив кверцетину на імунну систему та запальні процеси є багатонаправленим, 
і він був широко описаний в науковій літературі та підтверджений численними клінічними 
дослідженнями1,4-7. Однак, що особливо важливо: у наукових дослідженнях, в тому числі проведених у 
2020 році, кверцетин також має багатообіцяючий ефект, що допомагає у боротьбі організму з вірусними 
інфекціями8-12. Потенційно впливаючи на вірусні протеази та підтримуючи хороший стан дихальної 
системи, кверцетин може підтримувати організм під час сезону підвищеної захворюваності9-13. 

Більше того, завдяки своїм оздоровчим ефектам кверцетин також допомагає підтримувати оптимальний 
стан серця, судин, суглобів та шлунково-кишкового тракту4,14. Завдяки цьому він підтримує загальний хороший 
стан організму, що є надзвичайно важливим в контексті його захисту в осінній, зимовий та весняний період. 

Кверцетин посилює дію вітаміну C15, природного антиоксиданту, який вважається важливим для 
здоров’я вітаміном в контексті інфекцій та підтримки здорової імунної системи1. Тому може бути 
корисним поєднання ProImmuno® з DuoLife Vita C.

Лютеолін - це ще один цінний флавоноїд, присутній у квітках софори японської. Це може сприяти 
підтримці функцій імунної та дихальної систем. Як і кверцетин, лютеолін також впливає на наукові 
дослідження, які можуть допомогти боротися з вірусними інфекціями4-7,15-17. 

Крім того, завдяки своїм антиоксидантним властивостям лютеолін сприяє виведенню з організму 
вільних кисневих радикалів, сприяючи зниженню окисного стресу. Таким чином, він підтримує роботу 
кровоносної системи, допомагає регулювати рівень холестерину та глюкози в крові, а також сприяє 
уповільненню процесів старіння організму18. Підтримуючи функції кровоносної, дихальної та імунної 
системи, це може допомогти організму мінімізувати ризик виникнення важких вірусних інфекцій та 
супутніх ускладнень1-3.

Що означає термін кверцетин формула фосфоліпіду? 

Ця формула заснована на запатентованій технології, в якій кверцетин поєднується з природними 
фосфоліпідами, завдяки чому його біодоступність набагато краща, ніж для звичайної сировини. Підвищена 
біодоступність кверцетину з формули підтверджена в опублікованому клінічному дослідженні, в якому 
взяли участь 12 здорових добровольців19. Результати дослідження показують, що рівень кверцетину, що 
вводиться перорально у формі формули, досягає до 20 разів вищих значень у плазмі крові, ніж у випадку 
використання лише несформованої сировини (мал. 1). У дослідженні використовується, серед інших, доза 
250 мг фосфоліпідного кверцетину - ідентична дозі, що міститься у 2 капсулах ProImmuno®.
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Малюнок 1 Фармакокінетичний профіль кверцетину в опублікованому клінічному дослідженні 
за участю 12 здорових добровольців. Концентрація кверцетину в плазмі крові досягається після 
перорального введення сполуки у формі фосфоліпідної формули (доза 500 мг та доза 250 мг), а також 
у неформалізованій формі (500 мг чистого кверцетину). На основі [19].
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Цинк присутній у формулі як запатентована формула, виготовлена   
з інактивованих дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiae. Чим ця 
формула відрізняється від „звичайного” цинку?

Формула, що міститься в препараті, має підвищений і стандартизований вміст природного органічного 
цинку. Однак це також скарбниця багатьох інших цінних поживних речовин. Формула отримується в 
процесі ферментації, а потім інактивації спеціальних ліній дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Дріжджі - 
це природна скарбниця багатьох вітамінів, мінералів і клітковини, їх культивують і додатково живлять, 
а потім обробляють і сушать у лагідних умовах, що дозволяє збереженим вітамінам і мінералам діяти 
з природною дріжджовою матрицею, яка є їх „біологічним фоном” і гарантує їх довговічність і якість. 
Отриманий кінцевий продукт містить комплекс природних, ідеально засвоюваних поживних речовин із 
визначеною, стандартизованою кількістю органічного цинку. 

Цинк є одним з основних мікроелементів організму, але його запас у харчових продуктах зазвичай 
недостатній; навіть кожна третя людина у світі може боротися з дефіцитом цинку, тому рекомендується 
його доповнення, особливо в період сприйнятливості до інфекцій. Цинк сприяє підтримці системного 
гомеостазу, бере участь в імунних процесах організму, необхідний для поділу та диференціації імунних 
клітин - лімфоцитів і мінімізує токсичну дію важких металів на функції систем і органів. Як цінний 
антиоксидант, він може захищати клітини від окисного стресу20-22. Цинк також має ефект, підтверджений 
в дослідженнях in vitro та клінічними тестами, що може допомогти організму боротися з інфекціями, 
спричиненими вірусами23,24.

Екстракти прополісу, що містяться в дієтичній добавці ProImmuno®, на 
основі ефекту синергії підтримують свій оздоровчий вплив, а також дію 
інших інгредієнтів препарату.

Прополіс - продукт з дуже складним складом, який продукують бджоли з бджолиногї смоли та пилкового 
бальзаму25. Препарат містить два екстракти прополісу: коричневий та зелений. Вони відрізняються за 
складом та походженням, але обидва є надзвичайно цінним джерелом біологічно активних сполук, що 
сприяють здоров’ю.

 Ý Коричневий (європейський) прополіс походить переважно з чорної тополі (Populus nigra); сировина 
такого походження вважається особливо цінною - вона пов’язана з високим вмістом поліфенолів, 
включаючи профілактичний галангін26. Вміст галангіну в ProImmuno® точно визначений 
(стандартизований). Екстракт коричневого прополісу, що використовується в препараті, одержують 
за допомогою запатентованого методу екстракції Multi Dynamic Extraction (M.E.D.®), який дозволяє 
дуже ефективно отримувати біоактивні сполуки із сировини. 

 Ý Зелений прополіс виробляють за участю медоносних бджіл із бразильської рослини Baccharis 
dracunculifolia. Цей прополіс надзвичайно цінний з точки зору своїх оздоровчих властивостей27,28. 
Найцінніша біоактивна сполука - артепілін С, дуже характерний для зеленого прополісу; його 
вміст в інших прополісах значно нижчий27,28. Екстракт зеленого прополісу, що міститься в добавці, 
стандартизований для артепіліну С. 

 Ý Прополіс (як зелений, так і коричневий) має задокументовану численними науковими звітами 
(в т.ч. з 2020 року), а також доклінічними та клінічними дослідженнями дію, яка може допомогти 
організму боротися з вірусними та бактеріальними інфекціями25-27. Прополіс також підтримує стан 
імунної системи, допомагаючи захистити організм під час осіннього або весняного сонцестояння, 
а також сприяє правильній роботі дихальної системи33. Завдяки антиоксидантним властивостям 
прополіс також може сприяти захисту організму від впливу окислювального стресу, підтримуючи 
збереження нормальних функцій серця, судин, мозку та інших органів.



Червона шавлія (її ще називають Дан шень   або китайська шавлія) - 
надзвичайно цінна рослина, що знаходиться під охороною, вона добре 
відома в китайській традиції ...

... і протягом багатьох років цінується також у Європі та США. Як дієтична добавка, Дан шень   є першою 
традиційною китайською рослиною, що сприяє здоров’ю, введеною в Американську фармакопею і 
першою, затвердженою для клінічних випробувань FDA (Food and Drug Administration)38. Рослина також 
присутня в Європейському FP39. Сировина впливає на здоров’я, що підтверджується науковими звітами 
(Мал. 2) та численними клінічними дослідженнями38,40,41: вона не тільки підтримує функції імунної системи, 
але також працю дихальних шляхів та серцево-судинної системи, а також сприяє підтримці нормального 
рівня холестерину та глюкози в крові, підтримує роботу нирок та центральної нервової системи. Завдяки 
цьому вона допомагає підтримувати хороший загальний стан організму, що дуже важливо в контексті його 
боротьби з вірусними інфекціями. Особливо у випадку вірусних інфекцій перебіг захворювання багато в 
чому залежить від стану імунної, серцево-судинної та дихальної систем1-3. Цінними діючими речовинами 
червоної шавлії  є таншинони, особливо таншинон IIA. Вони демонструють ефект, доведений науковими 
дослідженнями12, який може допомогти захистити організм від вірусів. Вміст таншинону IIA в ProImmuno® 
точно визначений (стандартизований).

Апігенін підтримує дію інших поліфенолів, що містяться в препараті, 
включаючи кверцетин, лютеолін та галангін. 

Апігенін - цінний рослинний флавоноїд з багатьма документально підтвердженими властивостями для 
здоров’я, такими як підтримка функцій імунної системи, дихальної системи та антиоксидантної дії42. 
Звертає на себе увагу також інформація про потенційний допоміжний ефект апігеніну на стан організму 
в період збільшення захворювань; було відкрито, що апігенін може підтримувати боротьбу організму з 
вірусними інфекціями9,10,12,42.

Біодоступність апігеніну багато в чому залежить від ефективно функціонуючої мікрофлори кишечника, 
тому його варто поєднувати з пробіотиками42.
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Малюнок 2 Кількість опублікованих звітів про оздоровчі властивості червоної шавлії та таншинону ІІА у 
2002-2012 роках. На основі [38].
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Що відрізняє Duolife Medical Formula ProImmuno®?

 Ý Капсули органічного похідного целюлози (HPMC), що містять також похідні хлорофілу, без 
консервантів, глутеену та желатину, також підходять для веганів та вегетаріанців (мають кошерний 
та халальний сертифікати), із затримкою вивільнення, з клінічними тестами* - покращення 
абсорбції сполук діючих речовин, що містяться всередині капсули, що позначається на підвищеній 
концентрації діючих речовин в організмі.

 Ý Упаковка без бісфенолу А (BPA), сполуки з сумнівним впливом на здоров’я43.
 Ý 100% натуральні інгредієнти з додатковим вмістом пребіотику - інуліну з кореня цикорію дикого; 

інулін стимулює ріст природної кишкової мікрофлори, підтримуючи травний тракт14,44,45; має 
низький глікемічний індекс. Оптимальні функції товстої кишки підтримуються також поживними 
речовинами, що містяться в препараті з дріжджів Saccharomyces cerevisiae. 

 Ý Рецептура враховує принципи ефекту синергії та антагонізму інгредієнтів
 Ý Комплектні інгредієнти - із збереженим біологічним фоном, що покращує їх біодоступність, 

включаючи запатентовану формулу з кверцетином із підвищеною біодоступністю
 Ý Стандартизована сировина, включаючи екстракт прополісу, отриманий запатентованим 

методом екстракції, який гарантує бажану кількість біоактивних інгредієнтів та відсутність 
неактивних інгредієнтів

 Ý Продукт не містить консервантів, штучних наповнювачів і не містить ГМО - сировина, яка 
використовується для розробки цієї БАД, не походить з генетично модифікованих рослин/грибів 

 Ý Продукт не містить глютену - він підходить особам з непереносимістю глютену
 Ý Концентрована формула - завдяки якій добавку зручно використовувати - від 1 до 2 разів на день

 q Бібліографія препарату DuoLife Medical Formula ProImmuno® знаходиться на окремій картці папки. 

* Дослідження були проведені у 2013 року в дослідницькій лабораторії Bio-Images Research у Глазго, 
Шотландія


