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QR
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Stiahnuť aplikáciu

Návod
QR kód
Ak využívate QR kódy, dozviete sa všetko
o produktoch, histórii, poslaní a hodnotách,
ktoré vytvára DuoLife. Pomocou kódov
v katalógu otvoríte špeciálne pripravené
záložky s ďalšími informáciami na telefóne
alebo inom mobilnom zariadení. Zobrazíte
ich, ak si stiahnete aplikáciu na snímanie
QR kódov. Potom naskenujete kód
z katalógu a dostanete sa do fascinujúceho
sveta DuoLife!

QR

2

Ke
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Otvoriť aplikáciu

K
Kerati
n

Naskenovať kód
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Buďte moderní – buďte zdraví!
Zdravie
je v móde
Byť zdravý sa stalo v dnešnej dobe tou
správnou módou. So zvyšujúcim sa
vedomím a znalosťami ľudí sa menia aj
ich potreby. Ľudia častejšie hľadajú niečo,
čo skvalitní ich zdravie, každodenný život
a posilní ich organizmus. A práve DuoLife
tento trend významne podporuje.

Stále viac ľudí na celom svete si uvedomuje, aké dôležité je dbať o svoje zdravie. Ovplyvňuje to okrem iného
rozvoj vedy a v súčasnosti dostupný prístup k informáciám. Aj tieto faktory určujú nový a stále významnejší
trend, ktorý charakterizuje slogan „zdravie je v móde”.
Tento smer za zdravím významne ovplyvňuje spoločnosť DuoLife, ktorá vyrába inovačné a prírodné výživové
doplnky, kozmetiku, zdravé potraviny a ekologické čistiace prostriedky. V spolupráci s nadáciou World
Healthy Living Foundation DuoLife organizuje zdravotnícko-sociálnu kampaň propagujúcu zdravý životný
štýl „Žijem uvedomelo” a popularizuje stratégiu 5S, ktorá je stále populárnejšia.

Fyzická kondícia

Uvedomelé stravovanie

Stress manažment,
čiže zvládanie stresu

Účinné čistenie

Prírodné výživové doplnky
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Najdôležitejšie piliere v živote človeka
ZDRAVIE

Zdravie

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií
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Ľudské zdravie a jeho podpora pomocou
výnimočných výživových doplnkov je prvým
pilierom DuoLife. Kvalita, efektivita a ich
účinky nevybudujú Vaše podnikanie, ale
budú jeho základom. Ak pochopíte dôležitosť
užívania a správnosť dávkovania výživových
doplnkov, uvedomíte si aj hodnotu našich
produktov pre zdravie.

PODNIKANIE

ROZVOJ

Robte to najdôležitejšie!
V dnešnom svete, ktorý kladie pred nás plno úloh a povinností, ktoré majú byť neodkladne splnené, často
zabudneme na takú dôležitú vec, ako je naše zdravie. Veď zdravie je to, čo má pre nás najvyššiu hodnotu.
Treba sa oň starať každý deň, bez ohľadu na okolnosti.
Firma DuoLife, ktorá vyrába vysokoúčinné výživové doplnky, vychádza v ústrety potrebám dnešného sveta.
Ľudia na celom svete potrebujú a v súčasnosti aj vyžadujú výrobky najvyššej kvality, ktoré im pomôžu
v starostlivosti o optimálnu kondíciu organizmu. To im ponúka práve DuoLife.
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Najdôležitejšie piliere v živote človeka
ZDRAVIE

Podnikanie

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií
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Finančné možnosti, ktoré vytvára a ponúka
unikátny plán odmien – to je druhý pilier
DuoLife. Ak pochopíte ideu tohto zámeru,
rýchlo prídete na to, že najviac, čo sa pri
tomto podnikaní vyplatí, je pozývanie
ďalších, nových potenciálnych partnerov
do Klubu DuoLife.

PODNIKANIE

ROZVOJ

Softmarketing®, čiže bezpečné podnikanie,
inovácia a nadšenie
Softmarketing® je inovačný model, úspešne implementovaný do podnikania DuoLife, revolúcia v podnikateľskom
myslení. Je to odpoveď na dynamicky sa meniaci trh, alternatíva pre iné druhy podnikania a práce.
Vďaka softmarketingu® sa firma DuoLife rozvíja závratnou rýchlosťou a poskytuje atraktívne možnosti ľuďom
z iných podnikateľských prostredí a s rôznym materiálnym zabezpečením. Každý má v tomto inovačnom
podnikateľskom modeli príležitosť a možnosť dosiahnuť reálne úspechy.
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Rozvoj

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

12

Osobný rozvoj – to je tretí pilier DuoLife,
ktorý podporuje platforma Personal
Excellence Network. Spoločné, globálne
rozvojové programy sú určené pre lídrov
Klubu DuoLife a sprevádzajú ich v každej
fáze rozvoja podnikania. Lídri preto
môžu svoj potenciál v celom rozsahu
zdieľať s členmi klubu zo svojich štruktúr.
Systematický, plánovaný a odborne
usmerňovaný rozvoj umožňuje lídrovi byť
efektívny v relatívne krátkom čase. Celý
proces prebieha pod dohľadom expertov
zodpovedajúcich za PEN programy. Sú to:
Beata Kapcewicz a Joanna Gdaniec.

Najdôležitejšie piliere v živote človeka
ZDRAVIE

PODNIKANIE

ROZVOJ

Nech je Váš život lepší!
Okrem rozsiahlych podnikateľských možností DuoLife umožňuje zvýšiť si aj vlastné kompetencie
a nadobudnúť nové zručnosti. Firma vsadila na osobný rozvoj každého člena, chce vzdelávať
a pomáhať členom Klubu DuoLife, čím vytvára ideálne podmienky na zlepšenie kvality života.
Členovia Klubu DuoLife majú možnosť rozvíjať si svoju osobnosť, zúčastňovať sa na podujatiach
z cyklu Leadership Development Seminars a Business Development Seminars. Pod dohľadom
najlepších špecialistov sa zoznamujú s tým, ako sa stať lídrom a predovšetkým si stále
prehlbujú znalosti a nadobúdajú nové poznatky, inšpirujú sa a motivujú.
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Spoluzakladatelia
a Dozorná rada
DuoLife S.A.

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií
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Vo vedení DuoLife sú vrcholoví manažéri
a odborní špecialisti, ktorí pracujú pre firmu
s maximálnym nadšením. Vždy opakujú,
že ak robíme to, čo máme radi, nikdy vlastne
nie sme v práci. Spoluzakladatelia spojili
svoje nadšenie a venovali spoločné úsilie
podnikaniu, ktoré stojí na pevných základoch
softmarketingu® – inovatívny podnikateľský
model. Do centra tohto podnikateľského
modelu zabudovali miesto pre sny a túžby
každého jednotlivca, talent a prirodzené
schopnosti každého človeka. Práve preto ich
môžeme tak často stretnúť medzi členmi
klubu alebo zamestnancami, s ktorými
spoločne tvoria budúcnosť DuoLife.

Bartosz Królikowski

Łukasz Godyń

spoluzakladateľ, predseda
predstavenstva DuoLife S.A.

spoluzakladateľ, podpredseda
predstavenstva DuoLife S.A.

Norbert Janeczek

Piotr Pacyga

Ludwik Sobolewski

spoluzakladateľ, predseda
dozornej rady DuoLife S.A.

spoluzakladateľ, podpredseda
dozornej rady DuoLife S.A.

člen vedeckej
rady DuoLife S.A.
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dr h.c.

doc. PharmDr., mimoriadna profesorka

predseda vedeckej rady DuoLife S.A.

členka vedeckej rady DuoLife S.A.

biológ, pedagóg, žurnalista, autor
početných publikácií a odborných
vzdelávacích filmov, autor
vedeckej práce o fytoremediácii
a laureát ceny „Eureka 2003”

vedúca Katedry farmakognózie
a fytochémie Sliezskej lekárskej
univerzity, špecialistka vo farmakológii

prof. doc. MUDr.

prof. doc. PharmDr.

člen vedeckej rady DuoLife S.A.

člen vedeckej rady DuoLife S.A.

mimoriadny profesor na Katedre
anesteziológie a intenzívnej
terapie Collegium Medicum
Jagellonskej univerzity

vedúci Katedry a oddelenia
laboratórnej diagnostiky Lekárskej
univerzity v Lubline, klinický
biochemik, riadny profesor UM
v Lubline a WSIiZ v Rzeszowe

prof. MUDr.

Doc., mimoriadny profesor

Witold Furgał

Mieczysław Pasowicz

člen vedeckej rady DuoLife S.A.

člen vedeckej rady DuoLife S.A.

odborník na vnútoné lekárstvo,
odborník športového lekárstva
a lekárskej rehabilitácie, dekan Fakulty
zdravotných vied, profesor na Vysokej
škole sociálnej a prírodovednej
Wincentego Pola v Lubline

predseda Poľského združenia riaditeľov
nemocníc, v rokoch 2005-2010 bol členom
predstavenstva International Forum
Gastein, mimoriadny profesor Krakovskej
akadémie Andrzeja Frycza Modrzewského

Piotr Kardasz

Vedecká rada
DuoLife
Vo vedeckej rade sú experti z viacerých
oblastí medicínskych vied počnúc klasickou
tzv. západnou medicínou po prírodnú,
nadšenci pre zdravý životný štýl a ľudia
s významnými vedeckými výsledkami, ktorí
radi zdieľajú rokmi nadobúdané odborné
poznatky a skúsenosti.

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií
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Spoločným cieľom členov vedeckej rady
DuoLife je pripraviť a zabezpečiť výrobu
výživových doplnkov, v ktorých sú spojené
ich pozitívne účinky s múdrosťou prírody
a s najnovšími vedeckými poznatkami
z medicíny, čím reagujú na aktuálne
potreby človeka.

Waldemar Hładki

Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

Janusz Solski

17

prof. dr hab.

Maria Bortel-Badura

člen vedeckej rady DuoLife S.A.

členka vedeckej rady DuoLife S.A.

vedúci Oddelenia biotechnológie
a chémie potravín Ternopil National
Ivan Pul’uj, Technical University,
člen rady expertov biologických
vied a Vyššej certifikačnej komisie
Ministerstva vysokoškolského
vzdelávania a vedy na Ukrajine

špecialistka klinickej farmakológie
a lekárka vnútorného lekárstva
Lekárskej fakulty Sliezskej lekárskej
akadémie v Katoviciach, koordinátorka
klinického výskumu a medicínska
riaditeľka najväčších medzinárodných
farmaceutických koncernov

prof. dr hab. lekárskych vied

mgr farm.

člen vedeckej rady DuoLife S.A.

člen vedeckej rady DuoLife S.A.

Riaditeľka Ústavu experimentálnej
a klinickej medicíny Mirosława
Mossakowskiego Poľskej akadémie
vied v rokoch 2014-15.

magisterka farmácie, absolventka Lekárskej
univerzity v Lodži, mnohoročná vedecká
pracovníčka Vojenskej lekárskej akadémie,
technologička a výkonná riaditeľka
implementačného laboratória. Odborníčka
DuoLife a autorka kozmetických prípravkov
radu Lazizal and Beauty Care.

Andrzej Ziemba
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MUDr.

Oleg Pokotylo

Małgorzata Karpińska-Trojanowska
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Žiadne konzervačné látky
Výrobky DuoLife nie sú spracúvané pri vysokých teplotách a neobsahujú
konzervačné látky, čo umožňuje zachovať v nich prírodné biologické hodnoty.

Žiadne GMO

DuoLife vsadila
na najvyššiu
kvalitu

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

a uvedomuje si svoju zodpovednosť, ktorá
z toho vyplýva. Vytvára produkty, ktoré
sa dostávajú k ľuďom na celom svete.
Firma každodenne robí maximum pre to,
aby jej produkty spĺňali aj tie najprísnejšie
normy a požiadavky Európskej únie.

Pri výrobnom procese sú využívané výhradne prírodné suroviny z certifikovaných
plodín z celého sveta a DuoLife kategoricky odmieta ich modifikované odrody
(GMO) ako aj použitie pesticídov a herbicídov pri ich pestovaní..

5 výrobných
zásad
DuoLife

Sklenený obal
DuoLife výrobky v tekutej forme sú uchovávané výhradne v sklenených
obaloch. Sklo sa totiž najčastejšie používa ako čistý a ekologický
materiál, ktorý chemicky nereaguje s inými látkami. Výživové doplnky
DuoLife v tekutom stave sú balené do tmavohnedého skla, ktoré
zaručuje ako obal najlepšiu stabilitu tekutých výživových doplnkov.

Značka DuoLife
bola vyznamenaná:

Metóda IHHP™
TM

Použitá technológia IHHP vychádza z koncepcie minimálneho
spracovania použitých surovín, čím sa maximálne zachová ich
pôvodná nutričná hodnota. Tento technologický proces prípravy
výživových doplnkov využíva pozitívne pôsobenie viacerých faktorov
s konzervujúcim účinkom. Tým sa zabezpečí najvyššia kvalita produktov,
ich stabilita bez používania konzervačných látok.

Prírodné suroviny
Vo výrobnom procese DuoLife využíva prírodné látky so zachovaním
ich biologickej podstaty. Umožňuje to dosiahnuť maximálnu biologickú
dostupnosť aktívnych zložiek a ich najlepšiu vstrebateľnosť.
20
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Ocenenia
a vyznamenania

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií
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Potvrdením kvality výživových doplnkov
DuoLife a výnimočným prejavom uznania
tejto firme a jej vysokého renomé sú ceny
a vyznamenania. Značka DuoLife bola
veľakrát ocenená za svoj prínos do rozvoja
ekonomiky, za výrobu dôveryhodných
prípravkov vytváraných podľa najvyšších
štandardov aplikáciou moderných
technológií, ako aj za konkurencieschopnosť
na tuzemskom trhu aj v zahraničí. Všetky
ocenenia a vyznamenania potvrdzujú,
že DuoLife je stabilná, renomovaná firma,
zameraná na spotrebiteľa, dodržujúca
kľúčové normy a hodnoty.

Kvalita roku
2013/2015

Luxusná značka
roku 2013

Európska záruka
najvyššej kvality

Poľská komora
prírodného liečiteľstva

Ústav zdravotnej
prevencie

Eko kvalita roku
2013/2015

Úspech roku
2014 a 2015

Bez GMO
certifikát kvality

Ocenenie dôvery
Zlatý Otis

Certifikát Európskeho centra
kvality a propagácie ISO 9001

Ocenenie
Zlatý Otis 2016

Podnikanie
so srdcom

Nadácia pre rozvoj
kardiochirurgie

Certifikát Záruka
najvyššej kvality

Certifikát Európskeho centra
kvality a propagácie ISO22000

Zelený
certifikát

SPA Prestige
Awards 2017

Vavrín spotrebiteľa
Objav 2015

Certifikát
bezpečnosti

Gazele Biznesu
2020
23

Niektorí
strategickí
partneri

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií
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V rámci uzavretej spolupráce dodáva
spoločnosť DuoLife svoje výživové doplnky
športovým klubom v Poľsku aj v zahraničí.
Je to ďalší dôkaz toho, že výrobky DuoLife
spĺňajú všetky najprísnejšie požiadavky na
kvalitu. Podporou vynikajúcich športovcov,
aj reprezentantov svojich krajín v rôznych
disciplínach, DuoLife prispieva svojou
troškou do mlyna a má takisto podiel na ich
úspechoch. Táto skutočnosť je pre firmy
veľké vyznamenanie a dôvod k hrdosti.

PZN
Poľský lyžiarsky zväz

GKS
Bełchatów

Poľská basketbalová
asociácia

Futbalový klub
Cracovia

Hádzaná
Koszalin

Športový klub
MŠK Žilina

FC Baník
Ostrava

Združenie telesnej
kultúry „Iceskater”
25

Ambasádori
Výrobkom DuoLife v plnej miere dôveruje
veľa hviezd zo sveta športu a zábavy.
Ambasádormi a strategickými partnermi
značky sú uznávané a populárne osobnosti,
ktoré vďaka výživovým doplnkom DuoLife
môžu zlepšovať svoje výsledky, zdolávať
prekážky a predovšetkým efektívne sa
starať o svoje zdravie. Spoločnosť sa pýši
tým, že efektívne pomáha dosahovať svojim
ambasádorom a partnerom stále nové
ciele a značka DuoLife sa tým stáva stále
populárnejšia.
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Małgorzata Jasińska

Aron Chmielewski

Ryszard Wolny

Sławomir Zakrzewski

Viacnásobná majsterka Poľska
v cyklistike žien

Hokejista klubu Oceláři Třinec
a poľskej reprezentácie

Zlatý medailista Olympijských
hier v zápasení v klasickom štýle

pretekár jiujutsu

Mariusz Linke

Viktória Lipianska

Michał Buchalik

Kamil Sylwestrzak

Bývalý pretekár, v súčasnosti
tréner zmiešaných bojových umení

Bojovníčka zmiešaných bojových
umení (MMA)

Futbalista – futbalový klub
Wisła Kraków

Futbalista, bývalý hráč Korony
Kielce a Wisła Płock
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Wojciech Małecki

Krzysztof Cegielski

Agnieszka Rylik

Adam Kuśka

Wojciech Machnik

Patryk Dobek

Kamil Kosowski

Anastasiia Fedorenko

Futbalista, bývalý hráč vč. Koruny
KIelce a Górnik Łęczno

Poľský jazdec na plochej dráhe,
viacnásobný poľský reprezentant

Viacnásobná majsterka sveta
v kick-boxe, majsterka federácií
IBO a WIBF v profesionálnom boxe

Basketbalista klubu
MMKS Rybnik

Cestovateľ, maratónsky bežec,
držiteľ svetového rekordu

Atlét, bronzový olympijský
medailista z Tokia 2020

Bývalý futbalista Wisły Kraków
a poľskej reprezentácie

Baletná tanečnica

Patricia Vittek

Sebastien Rossi

Piotr Reiss

Damian Węglarz

Evgenia Nikulina

Vyacheslav Uzelkov

João Correira

Istvan Szokolszky

Speváčka, podnikateľka,
filantropka

Francúzsky hádzanár

Futbalista, hral o.i. za Lech
Poznań, Herthy Berlin a poľskú
reprezentáciu

Futbalista, hráč Jagiellonii
Białystok

Módna blogerka

Bývalý boxer, vicemajster
sveta a Európy, majster Európy
federácie EBU

Portugálsky cross country bežec

Vytrvalostný športovec,
ultrabežec, ultratriathlonista
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Jennifer Crasso

Silvia Muntean

Dawid Tomala

Modelka, trénerka zdravého
stravovania

Medzinárodná inštruktorka fitness/
aerobik, trénerka a inštruktorka,
výživová špecialistka

Atlét, zlatý olympijský medailista
z Tokia 2020

Grzegorz Zengota

Iveta Stecova

Krzysztof Drabik

Kapitán poľskej reprezentácie
plochej dráhy na Svetovom
pohári juniorov

Odborníčka v oblasti anti-age,
akreditovaná lektorka tvárovej
gymnastiky

Poľský šampión vo Flair Art,
semifinalista programu
„Mám Talent”
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Strategickí
partneri zo sveta
automobilizmu

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií
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DuoLife ako jedna z mála firiem úzko
spolupracuje s prestížnymi, najznámejšími
značkami vozidiel najvyššej kvality: Jaguar
Car-Master, BMW Sikora a MercedesBenz Sobiesław Zasada Automotive.
Z exkluzívnych áut sa môže tešiť každý
deň veľa členov Klubu DuoLife, ktorí
využívajú firemné fleetové programy.
DuoLife v spolupráci s uvedenými značkami
organizuje veľmi známe programy ako
„Pohonná hmota pre Váš organizmus“
(spolu s Mercedes-Benz Sobiesław
Zasada Automotive), „Staňte sa Jaguarom
podnikania“ (spolu s Jaguar Car-Master).

Mercedes-Benz
Sobiesław Zasada Automotive

Jaguar
Car-Master

Dealer Audi
Porsche Rybnik
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Výrobné
závody
DuoLife S.A.
Zloženie výrobkov DuoLife pripravil tím
expertov, ľudí z praxe a profesionálov
o.i. z oblasti lekárskych vied, prírodnej
medicíny, dietetiky a fytoterapie,
za aktívnej účasti vedeckej rady.
Dodržaním najvyšších kvalitatívnych noriem
a s využitím inovačných riešení vznikli
výživové doplnky s takou účinnosťou,
ktorá nebola doposiaľ známa.
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Továreň na výživové
doplnky v obci Kozy

Továreň na kozmetické
prípravky v Lodži

Výrobný závod DuoLife v obci Kozy u BielskaBiałej s plochou 5500 m2 je podnik vyhovujúci
kvalitatívnym normám a požiadavkám Európskej
únie. Práve tam sa vyrábajú výživové doplnky
DuoLife a celý proces prebieha pod prísnym
dohľadom skúsených a uznávaných expertov.

Továreň v Lodži je výrobný závod, v ktorom
pod dohľadom expertov a členov vedeckej
rady vznikajú kozmetické prípravky DuoLife.
Závod má vlastné laboratóriá, ktoré umožňujú
vykonávať špeciálne analýzy a vytvárať
unikátne zmesi spĺňajúce najvyššie normy
a požiadavky EÚ. Pri výrobe kozmetických
prostriedkov DuoLife využíva najnovšie
technológie a riešenia, čo umožňuje dosiahnuť
v lodžskom závode najvyššiu kvalitu výrobkov.

Okrem výroby je v závode v obci Kozy aj naše
logistické stredisko spojené so skladom
a logistickým zázemím. Výživové doplnky
z výrobného závodu DuoLife sa vyznačujú
vysokou kvalitou, ktorá bola potvrdená
v početných výskumoch vykonaných
v akreditovaných laboratóriách pod
dozorom orgánov hlavného hygienika.
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Hosť
Ten, kto dostal ponuku členstva v Klube DuoLife, ale nezaregistroval sa do neho.

To najlepšie
pre spotrebiteľa

Zapíšte sa
do Klubu
DuoLife:

Cenová hladina výrobkov DuoLife závisí od
toho, či kupujúci je členom Klubu DuoLife
alebo nie. Ceny sú rôzne v závislosti
od štatútu konkrétneho zákazníka.
Na pravej strane je zobrazený zoznam
pozícií spolu s priradenými cenami
všeobecne vyjadrenými.

V takomto prípade platia maloobchodné ceny.

Preferovaný zákazník
Ten, ktorý sa zapíše do Klubu DuoLife, objedná výrobky za menej ako je bodová hodnota
definovaná v Kompenzačnom pláne ako úroveň spotrebiteľskej aktivity, a získa tým právo
nadobúdať výrobky DuoLife za preferenčné ceny.
V takomto prípade platia ceny, ktoré sú priemerom ceny maloobchodnej a ceny klubovej.

Club Member DuoLife (člen klubu)
Plnoletá fyzická osoba, ktorá má plnú právnu spôsobilosť alebo obchodný subjekt,
ktorý nie je fyzická osoba a zapísal sa do Klubu DuoLife.
V takomto prípade platí klubová cena.
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Prečo výživové doplnky?
Výživové
doplnky

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Určité množstvo makro a mikrozložiek
je nevyhnutné pre správnu činnosť
každej bunky v organizme. Vhodný výber
výživového doplnku a jeho správne
dávkovanie pozitívne podporuje organizmus
na všetkých úrovniach. Výživové doplnky
DuoLife sú koncentrované množstvá
výživných látok (o.i. vitamínov, minerálov,
aminokyselín alebo blahodarných
rastlinných extraktov), sú odpoveďou
na potreby organizmu, pre ktorý sú
ideálnym doplnením každodennej výživy.
S ich pomocou je starostlivosť o zdravie
a organizmus rozhodne jednoduchšia!

Výživové doplnky DuoLife sú prípravky najvyššej kvality pripravené z prírodných zložiek so špeciálnym zameraním na detaily.
Spĺňajú aj tie najprísnejšie normy a požiadavky, čo potvrdzujú početné certifikáty. Tisícky ľudí každý deň na celom svete si
zlepšuje svoj život vďaka jedinečným produktom DuoLife.
Strata výživových hodnôt (v 1 mg na 100 g sušiny* alebo v 1 mg na 100 g porcie jedla**)
19381 UK*

20021 UK*

Pokles %

19411 USA*

20041 USA*

Pokles %

Zemiaky

vápnik
horčík

32
100

24
81

-25%
-19%

49
130

55
112

-14%

Mrkva

vápnik
horčík

455
113

245
29

-46%
-74%

400
170

282
102

-29%
-36%

Banán

horčík

142

137

-4%

N/A

108

1950 USA**

1999 USA**

Pokles %

Špenát

vitamín C

59

28

-53%

Brokolica

vápnik

130

48

-63%

2

UK – Veľká Británia

2

USA – Spojené štáty americké

N/A – neanalyzované

1. WHITE,P. J.; BROADLEY, M. R. Historical variation in the mineral composition
of edible horticultural products. The Journal of Horticultural Science and
Biotechnology, 2005, 80.6: 660-667.
2. DAVIS, R. et al. Changes in USDA food composition data for 43 garden crops,
1950 to 1999. Journal of the american College of nutrition, 2004, 23.6: 669-682.
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Výživové doplnky

Tekuté formy

Naskenujte QR
kód a choďte do
online obchodu
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DuoLife Liquid Formula – to je spojenie
prírody s najnovšími vedeckými objavmi.
100% prírodné výživové doplnky v tekutej
forme uzavreté do unikátnej sklenenej
fľaše zaručujú najvyššiu kvalitu a ľahkú
stráviteľnosť. Každý produkt z tejto výrobnej
linky bol pripravený na báze najlepších,
starostlivo vybraných zložiek podľa zásady
synergizmu a antagonizmu. Preparáty
DuoLife Liquid Formula sú odpoveďou na
všetky potreby organizmu.

Prečo výživové
doplnky v tekutej forme?
Línia DuoLife Liquid Formula spája požiadavky modernej doby a zdravotné benefity prípravkov.
Preparáty v tekutej forme sú pripravené pomocou metódy IHHP™ spočívajúcej v koncepcii minimálneho
spracovania, umožňujúcej zachovať čistotu a najvyššiu kvalitu zložiek. Podporujú zdravie človeka
a organizmus sa s ich pomocou stáva silný a regenerovaný.

Minimálne spracovanie

Najvyššia kvalita

Podpora pre organizmus

Početné certifikáty
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

DuoLife Deň

DuoLife Noc

Váš každodenný
zdroj zdravia

Podpora pre spokojný spánok
a plnú regeneráciu organizmu

DuoLife Deň je potrebný pre každého, kto
chce stimulovať psychomotoriku svojho
organizmu a dodať mu látky, ktoré sú preň
každodenne potrebné.

DuoLife Noc je riešením pre každého, kto sa chce
po pokojnej noci, po kvalitnom spánku a po nočnej,
celkovej regenerácii organizmu cítiť plný energie
a mať radosť zo života. Tento výživový doplnok
dodá organizmu mnohé potrebné látky.

výživový doplnok

výživový doplnok

koncentrovaná
formula

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
DuoLife Deň:
25 ml každé ráno, najlepšie počas jedla
Ceny za komplet dvoch fliaš (DuoLife Deň a Noc)

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Podporuje
antioxidačné procesy*
Pomáha v činnosti
kardiovaskulárneho systému*

Spôsob použitia
DuoLife Noc:
25 ml každý večer,
najlepšie počas jedla

Zlepšuje funkcie
imunitného systému*
Ceny produktu si môžete skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
42

Pomáha v detoxikácii organizmu
a udržaní správnej telesnej hmotnosti*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 130

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Podporuje regeneráciu organizmu
a umožňuje spokojný spánok*
Zlepšuje funkcie
imunitného systému*
Podporuje činnosť tráviacej
sústavy a funkcie pečene*

Výrobky sa predávajú len
ako sada DuoLife Deň a Noc
(2 x 750 ml)

Podporuje činnosť
srdca a ciev*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 130
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

Vita C

Collagen

Podpora imunitného
systému organizmu

Napomáha zlepšovať stav kože,
kostí a kĺbov

DuoLife Vita C je riešením pre všetkých, ktorí hľadajú
spoľahlivý spôsob ako zlepšiť svoju radosť zo života,
doplniť potrebné a možno aj chýbajúce vitamíny
a minerály – teda chcú žiť život plný energie!

Tekutý kolagén s obsahom pestrej zmesi prírodných
antioxidantov pomáha koži udržať si pevnosť a pružnosť,
chráni ju pred predčasným starnutím, pozitívne vplýva na
zdravie vlasov a nechtov. Prírodný kolagén zabezpečuje
optimálny stav kĺbových chrupaviek a kostí.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

výživový doplnok

výživový doplnok

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
25 až 50 ml
raz denne pred jedlom

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Zlepšuje funkcie
imunitného systému*
Podporuje organizmus počas prechladnutia
a môže skrátiť trvanie infekcie*

Spôsob použitia
25 až 50 ml
raz denne pred jedlom

Pomáha zlepšovať pohodu človeka
a dodáva mu dávku energie*
Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
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Ako silný antioxidant chráni pred
voľnými radikálmi*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 131

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Prispieva k zlepšeniu kvality kože,
funkčnosti kĺbov, kostí a zraku*
Pomáha zlepšovať
stav vlasov a nechtov*
Podporuje bariérové funkcie kože,
pomáha zabraňovať jej dehydratácii*

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.

Podporuje redukciu prejavov
starnutia organizmu*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 131
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

Aloes

Chlorofil

Pomáha udržať vitalitu, mladý
vzhľad a peknú postavu

„Tekutá energia“ pomáha pri činnosti
imunitného a tráviaceho systému

DuoLife Aloes je prirodzeným, prírodným zdrojom zdravia
a krásy. Je to ideálne riešenie pre ľudí, ktorí hľadajú spôsob,
ako si čo najdlhšie zachovať mladosť a vitalitu. Vďaka
dôkladnému čistiacemu účinku na organizmus zabezpečuje
DuoLife Aloes úplnú regeneráciu organizmu.

DuoLife Chlorofil je pomoc pre tých, ktorí si chcú čo najdlhšie
udržať svoj organizmus v optimálnom stave. Pre svoj
blahodarný vplyv býva označovaný ako „tekutá energia“.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

výživový doplnok

výživový doplnok

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
25 až 50 ml
raz denne pred jedlom

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Pomáha podporovať obranyschopnosť organizmu
a eliminovať bakteriálne, vírusové a plesňové infekcie*
Pomáha v činnosti
kardiovaskulárneho systému*

Spôsob použitia
10 až 20 ml
raz denne pred jedlom

Pričiňuje sa o udržanie správnej činnosti
čriev a tráviaceho systému*
Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
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Pomáha udržať správnu hladinu
cholesterolu v krvi*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 131

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Podporuje imunitný systém
a tráviacu sústavu*
Pomáha v činnosti
kardiovaskulárneho systému*
Podporuje antioxidačné procesy
a činnosť imunitného systému

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.

Podporuje
krvotvorbu*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 131
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

Keratin Hair Complex

My Blood Moja Krew

Zdravie a krása v jednom
pre Vaše vlasy, kožu a nechty

Tekutá podpora
Vašej morfológie

DuoLife Keratin Hair Complex je prostriedok na báze
tekutého keratínu a prírodných zložiek pripravených
na báze patentov. Podporuje redukciu vypadávania
vlasov, pomáha ich posilňovať, ošetriť a dodať im
hustotu a pružnosť.

DuoLife Moja krv je komplex vitamínov, minerálov
a prírodných extraktov z ovocia a zeleniny. Je to tekutá
morfológia, ktorá pomáha udržať správne množstvo
červených krviniek a krvotvorbu.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

výživový doplnok

výživový doplnok

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
25 až 50 ml
raz denne pred jedlom

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Pomáha chrániť a regenerovať poškodené
vlasy, nechty a kožu*
Posilňuje vlasy, pomáha
redukovať ich vypadávanie*

Spôsob použitia
25 až 50 ml
raz denne pred jedlom

Podporuje rast zdravých
vlasov a nechtov*
Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
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Klinická úspešnosť
(vzťahuje sa na vybrané zložky)

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 132

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Pomáha udržovať
optimálnu morfológiu*
Podporuje tvorbu krvi, pomáha udržiavať
potrebné množstvo a funkciu krviniek*
Podporuje antioxidačné procesy
a regeneráciu organizmu*

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.

Dodáva organizmu potrebné
vitamíny a minerály

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 132
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

Fiber

Fiber Powder

Podpora tráviacich procesov a tráviaceho
traktu, tiež pri zápalových stavoch

Podpora tráviaceho traktu
a tráviacich procesov

DuoLife Fiber je tekutá forma rozpustnej vlákniny
pripravená na konzumáciu až zo 4 zdrojov. Zdravie
podporujúce účinky zložiek obsiahnutých vo výrobku boli
zdokumentované klinickými štúdiami.

DuoLife Fiber Powder je veľmi bohatým zdrojom
rozpustnej vlákniny s prebiotickou aktivitou. Praktická
forma vrecúšok je ideálna do každej kuchyne ako
prísada do polievok, omáčok a pečiva.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

výživový doplnok

výživový doplnok

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
50 ml denne spolu s jedlom.
Odporúča sa zapiť ďalším
pohárom vody alebo iným
nápojom.

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Pomáha pri boji proti zápalom v črevách*

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

Podporuje vstrebávanie
ďalších živín zo stravy*

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

Podporuje kontrolu hmotnosti tým,
že pomáha znižovať chuť do jedla a
poskytuje dlhodobý pocit sýtosti*
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Podporuje správne fungovanie
tráviaceho traktu**

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 141

Spôsob použitia
Denne si nasypte do jedla
alebo nápoja 1–2 vrecúška.
Konzumujte hneď po príprave.
Odporúča sa zapiť ďalším
pohárom vody alebo iným
nápojom.

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Podporuje optimálnu funkciu tráviaceho
traktu a imunitného systému*
Podporuje normálnu funkciu žlčníka*
Pomáha zmierniť pálenie
záhy a tráviace ťažkosti*
Podporuje diétu s nízkym
obsahom FODMAP*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 142
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

RegenOil®
koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

SunVital®

výživový doplnok

výživový doplnok

Tekuté zlato
medzi olejmi

Na podporu
zdravého rastu

DuoLife RegenOil Liquid Gold® je “tekuté zlato”
medzi olejmi lisovanými za studena. Tento produkt
je zdroj potrebných nenasýtených mastných kyselín
a skladá sa z 13 rastlinných olejov.

SunVital® zahajuje sériu DuoLife Kids Formula pre
najmladších**. Sirup obsahuje prírodné rastlinné
zložky a organický zinok.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
5 ml každý večer,
najlepšie počas jedla

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

13 nerafinovaných rastlinných olejov
lisovaných za studena*
Obohatené o prírodný vitamín D3 a K2 MK7;
„zlatý pomer” olejov Omega-3 a Omega-6*

Spôsob použitia
5 ml raz denne po jedle,
najlepšie po zriedení s vodou

Pôsobí aj na podporu
udržania zdravých zubov a kostí*
Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
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Podporuje imunitný systém
a funkciu mozgu*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 133

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Podporuje činnosť
imunitného systému*
Podporuje funkcie
dýchacieho systému*
Podporuje
kognitívne funkcie*

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.

Podporuje prirodzenú
črevnú bakteriálnu flóru*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 133
**Produkt určený pre deti od 6 rokov.
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Prečo výživové
doplnky vo forme kapsúl?
Výživové doplnky

Medical Formula

Naskenujte QR
kód a choďte do
online obchodu

Séria Medical Formula tvorí starostlivo pripravené výživové doplnky podporujúce organizmus a jeho správne
fungovanie. Prírodná energia uzavretá do kapsúl je potvrdená vedeckými výskumami. Personalizované
balenie a viacjazyčné označenie zaručuje, že DuoLife Medical Formula je vhodná práve pre Vás.

Výrobky DuoLife Medical Formula boli
pripravené tak, aby podporovali organizmus
prirodzenou cestou a celkom bezpečne.
DuoLife čerpá z prírody len to najlepšie na
prípravu výživových doplnkov so zvýšenou
koncentráciou a absorpciou aktívnych
látok s predĺženým uvoľňovaním. Výrobky
série Medical Formula obsahujú chlorofylín
a inulín, neobsahujú bisfenol A (BPA) a ich
energia bola uzavretá do kapsúl HPMC,
ktoré sú ideálne pre vegánov a vegetariánov.

Kapsule HPMC
pre vegánov a vegetariánov

Balenie
bez BPA

Kapsule s postupným uvoľňovaním
s klinickými testami

Viacjazyčné označenie
(12 jazykov)

Balenie s personalizáciou
série Medical Formula

Kapsule sú zelené, pretože obsahujú
100% čistý chlorofylín

56%
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32%

Zvýšená biologická dostupnosť
(absorpcia) aktívnych látok

Dodatočný obsah
inulínu (prebiotikum)

Dosiahnutie zvýšenej koncentrácie
aktívnych látok v organizme
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

BorelissPro®
koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

ProStik®

výživový doplnok

výživový doplnok

Podporuje obranyschopnosť organizmu a znižuje
dôsledky uhryznutia kliešťom a komárom

Udržuje kĺby a kosti v optimálnej
kondícii a podporuje pohybový aparát

BorelissPro® podporuje nielen obranyschopnosť
organizmu, ale aj činnosť srdca. Umožňuje udržať
hladinu cholesterolu, správne funkcie kĺbov a kostí
a mladý vzhľad kože.

ProStik® vďaka svojej výnimočnej formule pomáha
udržiavať dobrý stav svalov a kĺbov. Podporuje ich
elastičnosť a mobilitu.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
1-2 kapsuly denne

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Podporuje antioxidačné procesy
a činnosť imunitného systému*

Spôsob použitia
1-2 kapsuly denne

Pomáha v činnosti
kardiovaskulárneho systému*
Podporuje činnosť
osteoartikulárnych systémov*

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
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Pomáha zmierniť dôsledky
uhryznutia kliešťom a komárom*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 133

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Pomáha
zlepšovať mobilitu*
Podporuje funkčnosť kostí, kĺbovej
chrupavky, väzív, šliach a svalov*
Podporuje tvorbu kĺbového mazu
potrebného na správnu funkčnosť kĺbov*

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.

Pomáha zaistiť príslušnú
mineralizáciu kostí a zubov*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 133
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

ProSelect®
koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

ProSlimer®

výživový doplnok

výživový doplnok

Podporuje antioxidačné procesy
a imunitný systém

Podporuje zníženie telesnej hmotnosti
a jej udržanie na optimálnej hodnote

ProSelect® pomáha pri neutralizácii voľných
kyslíkových radikálov, prispieva k eliminácii
nežiadúcich metabolických produktov, podporuje
dobrú kondíciu organizmu a mladý vzhľad.

ProSlimer® podporuje zníženie telesnej
hmotnosti a jej udržanie na správnej hodnote.
Dodáva organizmu tiež vitamíny a minerály
potrebné pre jeho optimálnu funkčnosť.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
1-2 kapsuly denne

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
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Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Zlepšuje funkcie
imunitného systému*

Spôsob použitia
1-2 kapsuly denne

Podporuje
antioxidačné procesy*
Podporuje procesy
detoxikácie organizmu*
Podporuje prirodzenú
črevnú bakteriálnu flóru*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 134

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Pomáha redukovať telesnú
hmotnosť a tukové tkanivo*
Podporuje optimálny výkon
pri telesnej aktivite*
Pomáha obmedzovať
množstvo prijatých kategórií*

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.

Podporuje zníženie
chuti na sladké*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 134
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

ProDeacid®
koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

ProRelaxin®

výživový doplnok

výživový doplnok

Podporuje acido-bázickú
rovnováhu

Pomáha udržovať emočnú
rovnováhu a zmierniť stres.
Podporuje kvalitný spánok

ProDeacid® je bohatý zdroj vitamínov, makro
a mikroelementov, ako aj ďalších látok nutných
pre správnu funkciu organizmu. Podporuje jeho
detoxikáciu a regeneráciu.

ProRelaxin® vďaka rovnováhe použitých zložiek účinne pomáha
uspokojiť nervy, podporuje zaspávanie a nastavenie emočnej
rovnováhy. Podporuje tvorbu serotonínu, zlepšuje náladu
a likviduje zlé emócie.

koncentrovaná
formula

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
1-2 kapsuly denne

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Pomáha odstraňovať toxíny
a ťažké kovy z organizmu*

Spôsob použitia
1-2 kapsuly denne

Podporuje udržať optimálnu acido-bázickú
rovnováhu v organizme
Podporuje funkciu
tráviaceho systému*

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
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Zlepšuje funkcie
imunitného systému*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 134

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Pomáha zvyšovať obranyschopnosť organizmu
tým, že obmedzuje stres a podporuje emočnú
rovnováhu*
Podporuje zníženie
napätia a úzkosti*
Podporuje pokojný,
regenerujúci spánok*
Pomáha zvýšiť koncentráciu
serotonínu v mozgu*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 135
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

ProMigren®
koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

ProCholterol®

výživový doplnok

výživový doplnok

Podporuje zníženie citlivosti na
hluk a optimálnu obranyschopnosť
proti negatívnym vonkajším faktorom

Podporuje reguláciu hospodárenia
s lipidmi v organizme

ProMigren® je bohatý zdroj látok podporujúcich funkcie
centrálneho nervového systému. Zlepšuje celkový stav organizmu
a zvyšuje jeho odolnosť proti negatívnym externým vplyvom.

ProCholterol® je bohatý zdroj prírodných látok,
ktoré pôsobia ako ochrana obehového systému
a srdca, napomáhajú udržanie správnej hladiny
cholesterolu v krvi.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
1-2 kapsuly denne

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Podporuje správnu funkciu
nervovej sústavy*

Spôsob použitia
1-2 kapsuly denne

Pričiňuje sa o zníženie citlivosti
na hluk a pomáha eliminovať mdloby*
Pomáha zvýšiť koncentráciu
serotonínu v mozgu*

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
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Napomáha zvýšenie
odolnosti organizmu voči stresu*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 135

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Pomáha regulovať hospodárenie
s lipidmi v organizme*
Pomáha pri udržaní optimálnej hladiny
cholesterolu a triglycerídov v krvi*
Podporuje udržať optimálny stav ciev tým,
že obmedzuje ukladanie cholesterolu v nich*

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.

Pomáha v činnosti
kardiovaskulárneho systému*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 135
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

ProSugar®
koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

ProCardiol®

výživový doplnok

výživový doplnok

Pomáha kontrolovať hladinu cukru
v krvi a regulovať poruchy metabolizmu

Pomáha udržať optimálnu kondíciu
srdcového svalu a ciev

Vysoký obsah biologicky aktívnych látok v prípravku
ProSugar® umožňuje reguláciu metabolizmu
cukrov a pomáha udržiavať vhodné množstvo
glukózy v krvi.

ProCardiol® je cenným zdrojom látok,
ktoré podporujú činnosť srdca a ochraňujú
cievy, pomáhajú udržiavať správnu hladinu
cholesterolu v krvi.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
1-2 kapsuly denne

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Pomáha kontrolovať hladinu cukru
v krvi a regulovať poruchy metabolizmu*

Spôsob použitia
1-2 kapsuly denne

Vplýva na obmedzenie
chuti na sladké*
Podporuje funkcie pečene
a procesy detoxikácie organizmu*

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
64

Pomáha spomaľovať a obmedzovať
trávenie polysacharidov a obmedzuje
vstrebávanie monosacharidov*
*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 135

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Pomáha v činnosti
kardiovaskulárneho systému*
Vplýva na udržanie
správneho krvného tlaku*
Podporuje prevenciu sklerózy,
pomáha redukovať hladinu „zlého“
cholesterolu a udržať optimálnu hladinu
„dobrého“ cholesterolu*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 136
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

ProImmuno®

ProOptical®

Podporuje telo v boji proti vírusovým
infekciám a zápalom

Prírodné,
avšak účinné

ProImmuno® podporuje imunitný a dýchací systém,
pomáha organizmu bojovať proti infekciám typickým
pre jesennú, zimnú či jarnú sezónu, ako sú chrípka alebo
iné vírusové infekcie.

ProOptical® zo série DuoLife Clinical Formula je výživový
doplnok vo forme dvojfázovej kapsuly s modifikovaným,
postupným uvoľňovaním. Inovačná, dvojfázová formula
je výnimočné spojenie dvoch kapsúl – vonkajšej tekutej
a vnútornej pevnej.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

výživový doplnok

výživový doplnok

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
1-2 kapsuly denne

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
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Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Pomáha telu bojovať proti vírusovým
infekciám a zápalom*

Spôsob použitia
1 kapsula denne

Je podporou pri problémoch s opakovanými
vírusovými a bakteriálnymi infekciami
horných a dolných dýchacích ciest*
Pomáha chrániť organizmus v stave
zníženej imunity, najmä v období výskytu
rôznych infekcií*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 139

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Podporuje
zrakové procesy*
Podporuje prevenciu
degenerácie žltej škvrny*
Pomáha redukovať
fotochemické poškodenie*

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.

Napomáha reguláciu
procesov akomodácie očí*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 136
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

ProBactilardii®
koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

optimálna ochrana
kmeňov

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

9 mld
CFU

výživový doplnok

Zdravie z Vašich čriev
DuoLife Clinical Formula ProBactilardii® je inovatívna
kombinácia prebiotika, probiotika a postbiotika v jednom
produkte. Životaschopnosť baktérií a kvasinkových
kultúr je v prípravku zaručená do konca dátumu
trvanlivosti produktu.

koncentrovaná
formula

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

ideálne
na varenie

9 mld
CFU

**

Spôsob použitia
Po 1 kapsule z každého balenia,
1-2 razy denne.
Celkové použitie zahŕňa
2 kapsuly užívané súčasne synbiotikum v prvej kapsule a
postbiotikum v druhej kapsule.
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Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Podporuje optimálnu činnosť
imunitného systému a správnu
funkciu črevnej mikroflóry*
Synergický zdraviu prospešný účinok
na os črevo – mozog*
Podporuje funkcie tráviaceho traktu
u ľudí žijúcich v nadmernom strese*

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 141
**Celkové množstvo mikroorganizmov je 9 miliárd CFU = 9 x 109 CFU (CFU = colony-forming unit, jednotka tvoriaca kolónie)
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SHAPE CODE®
Boj s prebytočnými kilogramami a
práca na dokonalej postave ešte nemusí
znamenať namáhavé cvičenia alebo prísne
stravovanie! SHAPE CODE® podporí vašu
snahu o dosiahnutie vysnívaných efektov
a vtedy sa budete môcť tešiť z najlepšej
verzie seba samého!

Naskenujte QR
kód a choďte do
online obchodu

SHAPE CODE® je tým správnym riešením
pre všetkých, ktorí sa snažia o udržanie
krásnej, štíhlej postavy a hľadajú podporu
pre rozumnú stravu, ktorá vedie k redukcii
hmotnosti a celkovej dobrej kondícii tela.

Prečo
SHAPE CODE®?
SHAPE CODE® je inovatívna značka z kategórie výrobkov podporujúcich zdravý životný štýl. Vďaka
obsiahnutým zložkám podporuje procesy chudnutia a spaľovania prebytočného telesného tuku. Nevytvára
svalovú hmotu, ale podporuje stratu zbytočných kilogramov.

Dvojúčelová formula, ktorá môže
nahradiť jedlo

Neobsahuje lepok, laktózu, sóju

Patentovaná zložka s klinicky
overeným účinkom

Neobsahuje konzervačné látky,
umelé farbivá, umelé sladidlá, umelé
arómy a umelé plnivá

Vhodný pre vegánov a vegetariánov

70

71

Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

SHAPE CODE® Slim Shake

SHAPE CODE® Protein Shake

Podporuje chudnutie
a pomáha znižovať telesný tuk

Podporuje proces budovania
čistej svalovej hmoty

Perfektná voľba pre všetkých, ktorí sa chcú zbaviť prebytočných
kilogramov a chcú sa chcú cítiť dobre. Jedinečný slim shake je
kombináciou prírodných zložiek (94 % prírodný produkt obohatený
iba o vitamínovú a minerálnu zmes), ktoré podporujú proces vedúci
k výnimočným výsledkom.

Ideálne riešenie pre profesionálnych športovcov a
amatérov, ktorých cieľom je budovanie svalovej hmoty
a udržiavanie optimálnej účinnosti cvičení.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Výživový doplnok

Výživový doplnok

koncentrovaná
formula

*

ideálne
na varenie

**

Spôsob použitia
Pridajte celú odmerku prášku
(25 g) do 250 ml rastlinného
nápoja alebo mlieka, pretrepte
alebo premiešajte, aby sa obsah
neusadil na dne. Konzumujte 1-2
krát denne.

*

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Spôsob použitia

Podporuje proces chudnutia
a tiež pomáha znižovať chuť do jedla.

Pridajte dve plné odmerky prášku
(spolu 35 g) do 200 ml studenej
vody alebo do Vášho obľúbeného
rastlinného nápoja, dobre ho
pretrepte, aby sa obsah neusadil
na dne. Konzumujte 1-2 krát
denne. Odporúča sa konzumovať
hneď po tréningu.

Podporuje prácu tráviaceho
systému a črevnej flóry.
Obsahuje až tri
druhy vlákniny.
Vhodný na konzumáciu
pre vegánov a vegetariánov.
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* klinicky testovaná zložka SLENDACOR®
** 94 % prírodné zložky

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Podporuje proces budovania
čistej svalovej hmoty
Podporuje
metabolické procesy
Obsahuje 3 druhy srvátkového proteínu
bez laktózy**(WPC,WPI,WPH)
Vhodný pre vegetariánov

* zložky WATTS’UP®, PALATINÓZA™
** Obsah laktózy <0,01 g/100 ml hotového výrobku pripraveného na základe vody alebo rastlinného nápoja.
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Legenda

SHAPE CODE® Best Flavours

stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

optimálna ochrana
kmeňov

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

9 mld
CFU

Príchute

Pripravte si príchuť výživového
kokteilu podľa svojej chuti
Do klasického vanilkovo-smotanového kokteilu si
môžete pred konzumáciou pridať vybrať prírodnú
arómu a experimentovať.

koncentrovaná
formula

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
Pridajte celý obsah vybraného
vrecka SHAPE CODE® Best Flavors
(3 g) alebo pridajte neúplnú
čajovú lyžičku (3 g) z balenia Best
Flavors 100 g do koktailu SHAPE
CODE® Slim Shake alebo SHAPE
CODE® Protein Shake a pretrepte,
aby sa dobre vymiešal obsah.
Konzumujte 1-2 krát denne.
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Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

10 vrecúšok s 5 príchuťami (2 x mäta,
2 x káva, 2 x čučoriedka, 2 x slaný karamel,
2 x jahodovo-smotanová príchuť) a balenia
DoyPack 100 g dostupné v dvoch rôznych
príchutiach (slaný karamel, káva).
Produkt obsahuje
iba prírodné arómy.
Vhodný na konzumáciu pre
vegánov a vegetariánov.
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Zoznámte sa s aplikáciou SHAPE CODE® App!
SHAPE CODE® App
SHAPE CODE App je bezplatná športová
aplikácia, ktorá pomáha viesť zdravý
životný štýl a podporuje upevňovanie
zdravých návykov. V aplikácii nájdete
viac ako 20 tréningových plánov
prispôsobených Vašej úrovni aktivity.
SHAPE CODE® App je inovatívny nástroj,
ktorý vám umožňuje jednoduchým
a intuitívnym spôsobom sledovať
Váš pokrok, zdieľať efekty s priateľmi
a realizovať ambiciózne tréningové
plány. Chýba vám motivácia? Stiahnite
si aplikáciu SHAPE CODE® App a začnite
svoje dobrodružstvo!
®
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Dodržiavanie pravidelnosti - s našou aplikáciou
nepremeškáte žiadny tréning ani zdravé jedlo. Vďaka
aplikácii nezabudnete na žiadne aktivity, ktoré na žiadne
užitočné činnosti, ktoré sa postupom času premenia na
zvyky a pozitívne ovplyvnia vaše zdravie.
Výživový panel - v databáze produktov si môže
každý používateľ vyhľadávať tie najlepšie ingrediencie
a vypočítať kalorický obsah jedál. Ak sa určitý
produkt nenachádza v databáze, môžete ho tam
kedykoľvek pridať manuálne. Najpoužívanejšie
produkty sú zobrazené vo forme odporúčaní, v poradí
od najčastejšie používaných po najmenej používané.
Starostlivosť o užívateľa - vďaka systému upozornení
na nič nezabudnete! Aplikácia Vám pripomenie
o pridaní jedál, pití vody alebo cvičeniach. Pomôže
vám tiež určiť hladinu hydratácie tela a sledovať Váš
pokrok prostredníctvom zadania aktuálnej hmotnosti
a ďalších parametrov. Za týmto účelom stačí kliknúť na
„+” v hlavnom paneli a potom zvoliť možnosť „Pridať”.
Svoj pokrok môžete navyše zdieľať so svojimi priateľmi
- SHAPE CODE® App vám umožní zdieľať svoje vlastné
materiály na sociálnych sieťach.

Prehľadnosť, intuitívnosť, jednoduchosť - SHAPE
CODE® App je veľmi jednoduchý a intuitívny nástroj,
ktorý za Vás určí najlepší tréning a pomôže Vám
vypočítať ideálne množstvo kalórií pre Váš denný
príjem. Všetko, čo musíte urobiť, je zadať o sebe
základné informácie pri registrácii: vek, pohlavie,
váha, výška a dosiahnutú tréningovú úroveň, na
základe čoho Vám virtuálny tréner automaticky
priradí ten najlepší tréningový program.
Vlastné aktivity - naša aplikácia umožňuje pridanie
aktivít, ktoré preferuje daný užívateľ. Je dobré
počasie a chcete si ísť zabehať alebo sa prejsť?
Alebo možno uprednostňujete plávanie či jazdu
na koni? Do aplikácie SHAPE CODE® App môžete
zaznamenať ľubovoľnú aktivitu tak, že ju zadáte
manuálne. Výsledky a spálené kalórie budú uvedené
v tréningovom paneli.
Ďalšie upozornenia - odporúčame ich dôsledne
sledovať. Vďaka malým kartičkám sa dozviete
veľa dôležitých a zaujímavých vecí o zdraví,
zodpovednom životnom štýle a správnej výžive.
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Produktové
balíky
DuoLife balíky tvoria ideálnu kompozíciu
výživových doplnkov prispôsobených
biologickému a dennému rytmu. Každý
z nich podporuje optimálnu činnosť
organizmu, umožňuje udržať ho
v dobrej kondícii.

Na ľavej strane: prezentácia produktov,
ktoré sa nachádzajú v balíku Obranyschopnosť
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Energia

Regenerácia

Srdce

Metabolizmus
úbytok váhy

Metabolizmus
cholesterol

Metabolizmus
sacharidov

Hormonálny
systém

Nervový
systém

Oči

Očista

Krása

Imunita

Pohybová
sústava

Naskenujte QR
kód a choďte do
online obchodu
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Prečo LAZIZAL®?
Kozmetické prípravky

LAZIZAL®
Krása má mnoho rozmerov, pričom jedným
z nich ste Vy vo svojej osobe. LAZIZAL® - je
značka, ktorá sa stará o Vás, Vašu pokožku,
Vašu krásu.

Naskenujte QR
kód a choďte do
online obchodu
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Slovo LAZIZAL® je palindróm – teda výraz,
ktorý sa číta rovnako zľava doprava aj
sprava doľava. V dávnych dobách pripisovali
palindrómom magický význam. Verilo sa, že
vyjadrujú to, čo sa nedá vyjadriť priamo.

LAZIZAL® je jedinečná kombinácia troch produktov (krém, sérum a doplnok výživy), ktorá poskytuje
komplexnú starostlivosť proti starnutiu.
Naslúchame potrebám každej z nás, a preto Vás pozývame do sveta starostlivosti v štýle slow - nenáročnej,
intuitívnej starostlivosti o vlastnú pokožku. Krása v štýle slow je návratom k prírodnej kozmetike, univerzálnej
kráse a nadčasovej, viacrozmernej, prírodnej starostlivosti.
Doprajte svojej pokožke starostlivosť, vďaka ktorej sa budete cítiť výnimočne bez ohľadu na Váš vek!

Ich účinok je potvrdený
vedeckými testami.

Potvrdené
pôsobenie.

Vysoký obsah
prírodných zložiek.

Vysoká
efektivita.

Komplexná starostlivosť
proti starnutiu.

Autorská koncepcia
Supreme LiftAge.
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

optimálna ochrana
kmeňov

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

LAZIZAL® Advanced
Face Lift Capsules

LAZIZAL® Advanced
Face Lift Serum

Pomáha udržiavať optimálny
stav zrelej pokožky.

Koktailový produkt určený pre zrelú pleť,
ktorý poskytuje okamžitý liftingový efekt.

Výživový doplnok podporujúci funkcie a stav pokožky „zvnútra”. Kompozícia
prírodných zložiek v dvojfázových kapsulách s predĺženým uvoľňovaním zlepšuje
vstrebávanie aktívnych zlúčenín.

Odborná starostlivosť s formulou inšpirovanou prírodou. Vytvorená s myšlienkou,
aby vyhovovala potrebám pokožky tváre, krku a dekoltu. Spojenie jedinečných,
inovatívnych aktívnych zložiek s nebývalou prirodzenosťou.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Výživový doplnok

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

9 mld
CFU

Sérum

koncentrovaná
formula

**

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
1 kapsula denne.

LAZIZAL® ADVANCED FACE
LIFT CAPSULES je perfektným
doplnkom k produktom z radu
Lazizal: krému a séra.
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Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Pomáha spomaliť
procesy starnutia.
Efekty sú viditeľné už
po 30 dňoch používania.
Pomáha udržiavať optimálnu
pevnosť a pružnosť pokožky.
Podporuje proces
redukcie vrások.
*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 140

Spôsob použitia
Naneste malé množstvo (asi 0,2 1 ml) na vrásky a/alebo vaky pod
očami. Pred použitím pretrepte.

LAZIZAL® ADVANCED FACE LIFT
SERUM je perfektným doplnkom
k produktom z radu Lazizal:
krému a séra.

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Zlepšenie kontúr tváre.
Efekty sú viditeľné
už po 30 sekundách.
Znížená viditeľnosť tieňov
a vakov pod očami.
Znižuje počet
a veľkosť vrások.

*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 140
** 97 % prírodné zložky
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

optimálna ochrana
kmeňov

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

LAZIZAL® Advanced
Face Lift Cream

LAZIZAL® Advanced
Face Lift Set

Krém proti vráskam z radu Anti-Aging,
určený pre zrelú pleť.

Postarajte sa o seba komplexne
so súpravou produktov.

Spojenie jedinečných aktívnych zložiek s nebývalou prirodzenosťou. LAZIZAL®
Advanced Face Lift Cream je založený na originálnej koncepcii Supreme LiftAge,
ktorý pôsobí proti vráskam a má napínajúce a liftingujúce vlastnosti.

Kompletná odborná starostlivosť inšpirovaná prírodou, obsahujúca
tie najlepšie ingrediencie, ktoré spĺňajú všetky potreby zrelej
pokožky. Zdroj trojitej sily, ktorý pôsobí zvnútra aj zvonka.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Krém na tvár

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

9 mld
CFU

Súprava produktov

koncentrovaná
formula

**

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
Produkt naneste na pokožku
tváre a masírujte, až kým sa
úplne nevstrebe. Krém môže byť
základom pre make-up.
LAZIZAL® ADVANCED FACE LIFT
CREAM je perfektným doplnkom
k produktom z radu LAZIZAL®:
kapsulám a séra.
84

**

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Pevná, hladká pokožka tváre, krku
a dekoltu s efektom liftingu.
Efekty sú viditeľné
už po 30 minútach.

Spôsob použitia
Popísaný na stránkach produktov
82, 83 a 84.

Zlepšenie pružnosti
a pevnosti pokožky.

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Súprava obsahujúca komplex 3 produktov:
Capsules, Serum, Cream.
Komplexná starostlivosť
proti starnutiu.
Určené pre pokožku
zrelých žien.

Zlepšenie rozjasnenia
a hydratácie pokožky.
*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 140
** 97 % prírodné zložky

** do 100% prírodné zložky
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

optimálna ochrana
kmeňov

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

LAZIZAL® Advanced
Face Lift Serum Sample
Sérum

9 mld
CFU

Okamžitý efekt liftingu
pokožky – presvedčte sa.
Odborná starostlivosť s formulou inšpirovanou prírodou. Vytvorená
s myšlienkou, aby vyhovovala potrebám pokožky tváre, krku a výstrihu. Spojenie
jedinečných, inovatívnych aktívnych zložiek s nebývalou prirodzenosťou.

koncentrovaná
formula

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

**

ideálne
na varenie

Spôsob použitia

Informácie

Spôsob použitia nájdete
na strane 83.

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Súprava obsahuje 5 vzoriek
po 1 ml každá.
Zlepšenie kontúr tváre.
Efekty sú viditeľné
už po 30 sekundách.
Znížená viditeľnosť tieňov
a vakov pod očami.
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*podľa vlastností, ktoré majú zdraviu prospešné zložky. Literatúra na strane 140
** 97 % prírodné zložky
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Kozmetika

Beauty Care

Naskenujte QR
kód a choďte do
online obchodu

88

Najnovšie výsledky vedeckého výskumu
potvrdzujú väzbu medzi zdravím,
psychickým nastavením a kožou, ktorá
je najväčším orgánom nášho tela. Náš
organizmus bude správne fungovať iba
vtedy, keď k otázke starostlivosti o zdravie
budeme pristupovať komplexne. Tento
holistický prístup DuoLife je počiatkom
hľadania foriem, ako dosiahnuť efekt. Týmto
efektom je séria DuoLife Beauty Care –
ideálne doplnenie výživových doplnkov
DuoLife, ktoré využívajú formulu
24/7 Nutri-Form™.

Prečo
Beauty Care?
Produkty zo série DuoLife Beauty Care majú podobné zloženie ako výrobky zo série Liquid Formula, ale
sú obohatené cielene vybranými aktívnymi formulami. Umožňuje to maximalizovať účinok kozmetických
výrobkov, ktoré priaznivo ovplyvňujú stav kože a súčasne priaznivo zvýrazňujú všetky stránky jej krásy.

24/7 Nutri-form™

Ich účinok je potvrdený
vedeckým výskumom

Pôsobenie potvrdené

Vysoká efektivita

Vysoký obsah prírodných zložiek

Zastrešujúca značka podporujúca
efektívnosť perorálnych preparátov
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

Beauty Care Collagen

Beauty Care Collagen

Veľmi pokročilý krém proti vráskam
s 30% obsahom kolagénu.

Jedinečný krém proti vráskam, ktorý je
v súlade s trendom Beauty Sleep.

Technológia GELTRAP umožnila získať krém s 30
% koncentráciou kolagénu. Krém obsahuje 3 druhy
kolagénu a komplex 4 typov kyseliny hyalurónovej, ktorý
preniká do rôznych vrstiev pokožky za účelom hĺbkovej
a viacúrovňovej hydratácie.

Obsahuje až 14% kolagénu. Hĺbkovo hydratuje, vypĺňa
vrásky, napína a zlepšuje elasticitu pokožky. Obsahuje
extrakt z morského feniklu vykazujúci podobnú aktivitu
ako retinol, ale bez sprievodného podráždenia alebo
fotoalergických reakcií.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Denný krém

Nočný krém

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
Spôsob použitia nájdete
na strane 111.
DuoLife Beauty Care Collagen
Day Cream je perfektným
doplnkom k výrobkom z radu
DuoLife Collagen Beauty Care:
nočnému krému, séru a masky
na tvár.
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Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

30% koncentrácia kolagénu,
z toho 18,5% kolagénového hydrátu.
Unikátna a patentovaná
výrobná technológia.
Produkt je prírodný na 98,5%.
Aplikačná stierka na krém
zaručuje bezpečnosť a hygienu.

Spôsob použitia

Informácie

Spôsob použitia nájdete
na strane 111.

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

DuoLife Beauty Care Collagen
Night Cream je perfektným
doplnkom k výrobkom z radu
DuoLife Collagen Beauty Care:
dennému krému, séru a masky
na tvár.

14% koncentrácia kolagénu,
z toho 9% kolagénového hydrátu.
Kolagénový hydrát s patentovanou
stabilizačnou metódou.
Produkt je prírodný na 97,7%.
Aplikačná stierka na krém zaručuje
bezpečnosť a hygienu.
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

Beauty Care Collagen

Beauty Care Collagen

Ultraľahké, koncentrované sérum
na tvár proti starnutiu.

Koncentrovaná nočná maska na tvár
s okamžitým liftingovým efektom.

Hydrolyzovaný rybí kolagén a hydrolyzovaný
kolagén z ježovky viditeľne vyhladzujú jemné vrásky.
Použitý perlový extrakt slúži na spevnenie, regeneráciu
a zvlhčenie pokožky.

Bohatá receptúra je založená na 12 účinných látkach,
ktoré majú liftingové, upokojujúce vlastnosti a účinky
proti starnutiu. Špeciálne vybrané zložky prírodného
pôvodu zlepšujú ovál tváre a poskytujú okamžitý efekt
redukujúci vrásky.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Sérum na tvár

Maska na tvár

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
Spôsob použitia nájdete
na strane 111.
DuoLife Beauty Care Collagen
Day Cream je perfektným
doplnkom k výrobkom z radu
DuoLife Collagen Beauty Care:
dennému krému, séru a masky
na tvár.
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Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Výrazne vyhladzuje vrásky.
Všetky emulgátory sú prírodné,
certifikát ECOCERT.
Produkt je prírodný na 98,4%.
Žiadne potenciálne alergény
z vonných kompozícií.

Spôsob použitia

Informácie

Spôsob použitia nájdete
na strane 111.

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

DuoLife Beauty Care Collagen
Face Mask je perfektným
doplnkom k výrobkom z radu
DuoLife Collagen Beauty Care:
dennému krému, nočnému
krému a séru na tvár.

Výrazne vyhladzuje vrásky.
Zmierňuje podráždenie a začervenanie.
Produkt je prírodný na 96,5%.
Žiadne potenciálne alergény
z vonných kompozícií.
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

Beauty Care Aloes

Beauty Care Aloes

Osvieženie pokožky a zaistenie
primeranej úrovne hydratácie

Regenerácia pokožky a zabezpečenie primeranej
úrovne hydratácie počas spánku

Denný krém na báze adaptogénov a kmeňových buniek aloe vera, určený
na každodennú starostlivosť o mladú pokožku. Jedinečný produkt na
starostlivosť obsahuje zložku, ktorá aktivuje GÉN MLADOSTI. Kmeňové
bunky z aloe obnovujú rovnováhu pokožky a majú tiež upokojujúci,
ochranný a spevňujúci účinok.

Prelomové zloženie so silou opravných zložiek pôsobí celú noc na neutralizáciu
voľných radikálov a na potlačenie starnutia mladej pokožky. Kmeňové bunky
aloe obsiahnuté v kréme stimulujú regeneráciu buniek epidermy a umožňujú
prirodzene a zároveň účinne pôsobiť proti plynutiu času.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Denný krém

Nočný krém

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
Spôsob použitia nájdete
na strane 111.

94

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Predchádza starnutiu
pokožky.
Obnovuje svieži vzhľad
pokožky (okysličuje ju).

Spôsob použitia

Informácie

Spôsob použitia nájdete
na strane 111.

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Urýchľuje syntézu kolagénu.
Má reparačné a regeneračné vlastnosti.

Zabraňuje poškodeniu pokožky.

Redukuje plytké vrásky.

Zlepšuje pružnosť
a pevnosť pokožky.

Bohaté zloženie krému
s výživnými vlastnosťami.

*podľa vlastností zložiek. Literatúra ra strane 140

*podľa vlastností zložiek. Literatúra ra strane 140
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koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

Beauty Care Aloes

Čistenie tváre z nečistôt
a prebytočného kožného mazu.

Osviežuje a obnovuje prirodzené
pH pokožky tváre

Čistiaca starostlivosť s DuoLife Beauty Care Aloes Face
Cleansing Gel dodáva pokožke pocit pohodlia a sviežosti.
Zanecháva pokožku tváre vyčistenú, rozjasnenú a žiarivú.

DuoLife Beauty Care Aloe Face Toner v sebe spája upokojujúcu
silu buniek aloe vera s regulačným účinkom jablčného octu
a výživným účinkom medového extraktu. Prípravok obnovuje
prirodzené pH pokožky po vyčistení micelárnou tekutinou a
čistiacim gélom.

Čistiaci gél na tvár

Tonikum na starostlivosť o tvár

koncentrovaná
formula

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
Spôsob použitia nájdete
na strane 110
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Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Neobsahuje dráždivé zložky, ako sú:
SLES, SLS, parabény.
Obsahuje jemné pracie látky, ktoré nespôsobujú
nadmerné vysušenie pokožky.

fot. Ira Hlushchenko

stabilizácia metódou
IHHP™

Beauty Care Aloes

fot. Ira Hlushchenko

Legenda

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Spôsob použitia

Informácie

Spôsob použitia nájdete
na strane 111

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Vysoký index prirodzenosti - až 99 %.
Produkt zaručuje pokožke efekt sviežosti
a komfortu už po prvom použití.

Podporuje regeneráciu kožných buniek.

Sťahuje póry a upokojuje podráždenia.

Jemne a účinne čistí.

Podporuje regeneráciu.
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stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

Beauty Care Aloes

Beauty Care Aloes

Čistenie a starostlivosť
o intímne miesta.

Hydratuje, stará sa o pokožku
hlavy a vlasy

DuoLife Beauty Care Aloes Intimate Wash Foam je jemná
čistiaca pena na starostlivosť o intímne oblasti. Podporuje
prirodzený mikrobióm obzvlášť citlivých intímnych miest
a vykazuje tak probiotický a prebiotický účinok.

Šampón obsahujúci jedinečnú kombináciu rastlinných výťažkov,
prírodného octu a ovsených bielkovín. Jemné umývacie látky
jemne a účinne čistia vlasy a pokožku hlavy. Proteíny hydratujú
a vyživujú a jablčný ocot dodáva vlasom lesk, uľahčuje ich
rozčesávanie a vyhladzuje ich.

Pena na intímnu hygienu

Šampón

fot. Ira Hlushchenko

Legenda

koncentrovaná
formula

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
Spôsob použitia nájdete
na strane 111

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Výrpbok je 97,8% prírodný.
Acid pH - udržuje správne pH
pokožky intímnych partií.
Broad spectrum - široké spektrum
pôsobenia: upokojuje, zvlhčuje, podporuje
prírodný mikrobióm.
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Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Spôsob použitia

Informácie

Spôsob použitia nájdete
na strane 110.

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

85% prírodného
produktu.
Kondicionér na báze ovsených bielkovín
– má silný zvlhčujúci a vyživujúci účinok
Prírodné jablčný ocot - komplexne
sa stará o vlasy

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.

Šampón neobsahuje SLS, SLES,
syntetické kondicionéry a GMO
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

Beauty Care Aloes

Beauty Care Aloes

Čistenie tváre
a odličovanie

Revitalizácia a hydratácia
kože tela

Sila aloe vera umožnila vytvoriť čistiacu micelárnu vodu, ktorá
odstraňuje make-up a nečistoty bez podráždenia pokožky.
DuoLife Beauty Care Aloes Micellar Cleansing Water poskytuje
pocit pohodlia a pôsobí proti tvorbe vrások.

Revitalizačný a hydratačný sprchový gél DuoLife
Beauty Care Aloes revitalizuje Vašu pokožku,
jeho senzuálna vôňa povzbudí Vaše zmysly!

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Micelárna voda

Sprchový gél

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
Spôsob použitia nájdete
na strane 111.

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Jednoduché a prirodzené zloženie
stimulujúce pôsobenie mladých génov.
Obnovuje svieži vzhľad
pokožky (okysličuje ju).

Spôsob použitia

Informácie

Spôsob použitia nájdete
na strane 110.

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Vytvára pocit, že pokožka je hydratovaná,
mierne zjemnená a pružnejšia
Domáce SPA – zvodná vôňa a lahodná
kompozícia čistiacich látok

Účinne odstraňuje make-up.
Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.

Zlepšuje pružnosť
a pevnosť pokožky.
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Zabraňuje transepidermálnej
strate vody*

*podľa vlastností zložiek. Literatúra ra strane 140

*podľa vlastností zložiek. Literatúra ra strane 137

Odporúčame pre každý
druh pokožky, aj citlivú
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

Beauty Care Aloes

Beauty Care Collagen

Zlepšenie elasticity pokožky, eliminácia
drsnosti a popraskania

Spevnenie
a hydratácia kože tela

Výnimočný produkt s vlastnosťami balzamu. Vyznačuje sa
nielen očistným a osviežujúcim, ale aj intenzívne ošetrujúcim
účinkom. Unikátna zmes pre-, pro a postbiotík posilňuje
mikrobióm pokožky a jej imunitnú bariéru.

Spevňujúce bambucké maslo DuoLife Beauty
Care Collagen spája v prípravku tri formy kyseliny
hylaurónovej vo formule HyalTri 24/7 Nutri-Form™.
Pôsobí ako jemná lokálna výplň kože, čím zvyšuje
pružnosť a elasticitu pokožky.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Mydlo na ruky

telové maslo

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
Spôsob použitia nájdete
na strane 110.

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

94% prírodného
produktu
Hlbokomorská voda bohatá
na užitočné minerály

Spôsob použitia

Informácie

Spôsob použitia nájdete
na strane 110.

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

3-stupňový
proces úpravy
Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
102

Komplexne stará
o pokožku dlaní

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.

Pôsobí ako jemná, povrchová výplň kože,
zlepšuje pružnosť a elasticitu pokožky
Zvýšená hydratácia pokožky
až o 85% po troch hodinách,
udržuje sa na úrovni +71%
až 7 hod. od nanesenia
Ideálny prípravok pre dennú
starostlivosť a relaxačnú masáž s
vyživujúcimi a ochrannými účinkami
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

Beauty Care Chlorofil

Beauty Care Vita C

Revitalizácia a hydratácia
kože tela

Hydratácia
a ochrana rúk

Detoxikačný a okysličujúci cukrový telový peeling
DuoLife Chlorofil Beauty Care stimuluje mikroobeh
a zlepšuje vstrebávanie výživných látok cez pokožku.
Formula Ashedo 24/7 Nutri-Form™ (avokádo,
bambucké maslo) regeneruje a zvyšuje elasticitu kože.

Hydratačný ochranný krém na ruky DuoLife Beauty Care
Vita C – Formula ECF 24/7 Nutri-Form™ (vitamíny krásy C,
E a F) vyhladzuje a obnovuje pružnosť pokožky, pomáha
pri jej podráždení a zmenšuje prejavy jej starnutia.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

cukrový telový peeling

krém na ruky

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
Spôsob použitia nájdete
na strane 110.

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
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Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Prípravok je vytvorený na báze
prírodných olejov a prírodných
brúsnych zložiek

Spôsob použitia

Informácie

Spôsob použitia nájdete
na strane 110.

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Zlepšuje absorpčné vlastnosti
pokožky, a preto je ideálnym
základom pre aplikáciu iných
aktívnych kozmetických prípravkov
Príjemná, neopakovateľná
vôňa zvýraznená prírodným
mätovým olejom

Výskumy potvrdzujú dlhodobý hydratačný
účinok, ktorý trvá až 24 hodín
Pomáha zvyšovať množstvo kolagénu v pokožke,
regeneruje a stimuluje aktivitu jej buniek*
Zmenšuje príznaky starnutia pokožky
a vytvára na nej okluzívnu ochrannú vrstvu

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
*podľa vlastností zložiek. Literatúra ra strane 137

Odporúčame pre každý druh pokožky,
aj pre citlivú kožu
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

optimálna ochrana
kmeňov

9 mld
CFU

Body Care Herbal

Beauty Care Day & Night

Bylinná
ochrana na ruky

Svieži dych na dobrý deň,
biely úsmev na dobrú noc

DuoLife Herbal Body Care je gél určený
na starostlivosť a ochranu pokožky rúk.
Jeho antibakteriálny, antivírusový a antiseptický
účinok garantuje päť éterických olejov s dodatkom
mentolu. Pôsobí až 8 hodín a nevysušuje pokožku rúk.

Day & Night Beauty Care znamená prevrat v oblasti
starostlivosti o ústnu hygienu. Tieto zubné pasty
obsahujú látky, ktoré sú v súlade s biorytmom tela,
pomáhajú ďasnám, zubom a sliznici ústnej dutiny
zabezpečiť ich celodennú ochranu.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

antibakteriálny gél na na ruky

sada zubných pást

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
Spôsob použitia nájdete
na strane 110.

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Antibakteriálny, antivírusový* a antiseptický
účinok
Efektívne chráni
až 8 hodín*

Spôsob použitia

Informácie

Spôsob použitia nájdete
na strane 110.

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Nevyžaduje
použitie vody
Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
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Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.

Rýchlo sa vstrebáva
a je klinicky testovaný

*podľa vlastností zložiek. Literatúra ra strane 139

*podľa vlastností zložiek. Literatúra ra strane 138

Až 98 % látok
prírodného pôvodu
2 Step Diamond Effect™ poskytuje
24-hodinovú ochranu v súlade
s biorytmom
Bezpečnosť – účinnosť bez rizika
poškodenia skloviny vďaka patentovaným
zložkám (hydroxyapatit, perlit)
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

optimálna ochrana
kmeňov

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

KHC Advanced Formula
Shampoo

KHC Advanced Formula
Conditioner

šampón na vlasy

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

9 mld
CFU

kondicionér na vlasy

Intenzívna regenerácia vlasov

Profesionálna obnova vlasov

Tento prípravok odborníci odporúčajú na vlasy, ktoré
vypadávajú, sú suché, poškodené, majú rozštiepené
konce a sú bez lesku. Elixír pozostávajúci zo šiestich
aktívnych zložiek je intenzívnou terapiou pre Vaše vlasy.

Tento revitalizujúci kondicionér je určený na ošetrenie suchých,
poškodených vlasov s porušenými končekmi a bez lesku.
Tento elixír má 8 aktívnych látok a pri použití plní dve funkcie.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Spôsob použitia
Spôsob použitia nájdete
na strane 110.

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Elixír pozostávajúci zo šiestich aktívnych zložiek je
intenzívnou regeneračnou terapiou pre Vaše vlasy*
Znižuje vypadávanie vlasov, zlepšuje ich stav,
zosilňuje ich, vyhladzuje a dodáva im lesk

Spôsob použitia

Informácie

Spôsob použitia nájdete
na strane 110.

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Nezaťažuje vlasy a nespôsobuje na nich
ukladanie silikónovej vrstvy (tzv. build-up)
Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
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Mierne kyslé pH uzatvára vlasovú kutikulu
a pozitívne ovplyvňuje vzhľad vlasov

*podľa vlastností zložiek. Literatúra ra strane 138

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.
*podľa vlastností zložiek. Literatúra ra strane 138

Odborníci odporúčajú tento
prípravok pre vypadávajúce vlasy,
ktoré sú suché, poškodené, majú
rozštiepené konce a sú bez lesku
Elixír pozostávajúci z 8 aktívnych
zložiek je intenzívnou terapiou pre
Vaše vlasy*
Dve formy použitia: vo forme masky
a súčasne aj kondicionéru
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Kozmetické prípravky a ich použitie
Beauty Care Aloes

Beauty Care Day & Night

Body Care Herbal

Beauty Care Aloes

sprchový gél

sada zubných pást

antibakteriálny gél na na ruky

denný krém

Naneste neveľké množstvo gélu na dlaň alebo
na masážnu špongiu, jemne rozotrite na
pokožke a opláchnite.

Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku čistite
si zuby malým množstvom pasty (veľkosť
hrášku) každý deň ráno hneď po zobudení
(pasta Day) a tesne pred spaním (pasta Night).

Naneste tenkú vrstvu na ruky a dôkladne
rozotrite. Počkajte, až prípravok prenikne do
pokožky. Nezmývajte.

Naneste na očistenú tvár, krk a dekolt,
vyhýbajte sa oblasti očí. Perfektný na líčenie.
Používajte ráno.

KHC Advanced Formula Shampoo

Beauty Care Chlorofil

Naneste malé množstvo mydla na vlhké
dlane, rozotrite a opláchnite vodou. Vhodné
pre každodenné použitie Zanecháva na
pokožke príjemný zápach.

šampón na vlasy

cukrový telový peeling

Naneste malé množstvo šampónu rovnomerne
po celej dĺžke mokrých vlasov a vmasírujte až do
pokožky hlavy.

Naneste peeling na suchú (odporúčané) alebo
mokrú pokožku. Vykonávajte masáž kruhovým
pohybom a pokožku dobre opláchnite.
Používajte 1-2x za týždeň.

Beauty Care Aloes

KHC Advanced Formula Conditioner

Beauty Care Aloes
Mydlo na ruky

šampón

Naneste malé množstvo šampónu na mokré
vlasy, votrite do pokožky hlavy a potom
opláchnite. V prípade potreby opakujte. Tento
produkt je vhodný na každodenné použitie.

Beauty Care Vita C
krém na ruky

Malé množstvo krému rozmasírujte na
pokožke rúk.
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kondicionér na vlasy

Na vlhké vlasy naneste množstvo vo veľkosti
vlašského orecha. Nechajte pôsobiť na vlasy
1-2 minúty a dobre opláchnite vodou.

Beauty Care Collagen
telové maslo

Dajte si malé množstvo telového masla priamo
na pokožku. Roztierajte ho jemne, až sa vstrebe.

Beauty Care Aloes
Čistiaci gél na tvár

Gél nanášajte krúživými pohybmi na
vlhkú tvár, vyhýbajte sa oblasti očí. Potom
dôkladne opláchnite vlažnou vodou.
Používajte ráno a večer.

Beauty Care Aloes
nočný krém

Naneste na očistenú tvár, krk a dekolt,
vyhýbajte sa oblasti očí. Použite večer.

Beauty Care Aloes

Beauty Care Collagen

Tonikum na starostlivosť o tvár

Sérum na tvár

Produkt naneste na kozmetickú vločku a jemne
nanášajte na pokožku tváre, krku a dekoltu,
vyhýbajte sa oblasti očí. Používajte po vyčistení
pokožky na obnovenie jej prirodzeného pH
alebo na osvieženie behom dňa.

Naneste 3-5 kvapiek na ruku a potom rozotrite
tenkú vrstvu na pokožku tváre. Používajte ráno
a/alebo večer. Po aplikácii séra sa odporúča
naniesť vhodný denný alebo nočný krém
z kolagénovej série.

Beauty Care Collagen

Beauty Care Collagen

Denný krém

Naneste tekutinu na vatový tampón a jemne
utrite pokožku tváre, krku a úst. Ak chcete
odstrániť očný make-up, podržte namočený
tampón na zatvorenom viečku a potiahnite ho
smerom k riasam.

Každé ráno naneste tenkú vrstvu krému na
očistenú pokožku tváre a jemne vmasírujte
končekmi prstov. Počkajte asi 15 minút,
kým sa úplne nevstrebe. Jemná lepivosť
produktu bezprostredne po aplikácii je
prirodzeným procesom vyplývajúcim
z vysokého obsahu kolagénu v kréme.
Asi po 10-15 minútach sa výrobok úplne
absorbuje a lepivosť zmizne.

Beauty Care Aloes

Beauty Care Collagen

Beauty Care Aloes
micelárna voda

Pena na intímnu hygienu

Naneste malé množstvo peny na ruku, umyte
intímne miesto a potom opláchnite vodou.
Výrobok na vonkajšie použitie.

Maska na tvár

Maska je posledným krokom vo večernej
starostlivosti o pleť. Po vyčistení pokožky,
aplikácii toniku a séra, naneste tenkú vrstvu
na tvár, krk a dekolt a prebytočné množstvo
vmasírujte končekmi prstov. Nechajte masku
pôsobiť cez noc. Používajte dvakrát týždenne
alebo častejšie v závislosti od potrieb vašej pleti.

Nočný krém

Počas večernej starostlivosti, po
predchádzajúcom vyčistení pokožky, nanesení
tonikum a sérum na tvár, krk a dekolt, naneste
tenkú vrstvu nočného krému.
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Funkčné
potraviny

Naskenujte QR
kód a choďte do
online obchodu
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Ako sa pripraviť na plnenie každodenných
úloh? Jednou z možností sú aj zdravé
potraviny, ktoré dodajú potrebnú dávku
výživy a energie. Chutné a zdravé výrobky
Hi5! – to je najlepšia voľba čo raňajkovať, čo
si vziať ako zdravú desiatu a olovrant každý
deň v týždni. S Hi5! sú každodenné úlohy
jednoduchšie a ľahšie vykonateľné. 100%
prírodné celozrnné potraviny bez dodaného
cukru, obohatené poľským medom – to je
záruka zdravého a silného organizmu.

Prečo
potraviny Hi5!?
Výrobky zo série Hi5! poskytujú to najlepšie z prírody. Ich základom sú suroviny prírodného
charakteru a vysokej kvality. Patria do skupiny superpotravín, čo je v súlade so súčasným trendom
zdravej výživy a stravovania. Okrem zdraviu prospešných vlastností sa vyznačujú aj praktickým,
ekologickým balením.

Funkčné potraviny

Prírodné zložky

Ovocie a zelenina

Zrno, orechy a med

Lyofilizované zložky

Podporujeme včely
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Legenda
stabilizácia metódou
IHHP™

koncentrovaná
formula

patentovaná
formula

neobsahuje žieravé
ani agresívne
chemické látky

bezlepkový
produkt

odolnosť počas
prechodu tráviacim
traktom

energia
z prírody

produkt bez
konzervačných
látok a GMO

optimálna ochrana
kmeňov

zastrešujúca
značka

produkt
neobsahuje BPA

100% prírodné
zložky

produkt
neobsahuje laktózu

špeciálna sklenená
fľaša určená na
farmaceutické účely

bez
dodaného cukru

zdroj vlákniny,
celozrnné

handmade

nepoškodzuje
životné prostredie

bezpečné
pre kožu

pomer luteínu
k zeaxantínu 5:1

klinicky
testované zložky

9 mld
CFU

Hi5! beeCrunchy

Hi5! beeSnap

Plnohodnotná a vyvážená strava

Len to najlepšie na
desiatu každý deň

Hi5! beeCrunchy je 100% prírodná a nutrične
vyvážená zmes ovocia, zeleniny, semien a celých
zŕn bez dodaného cukru. Je to bohatý zdroj vlákniny
a môže výborne chutiť ako jedlo každý deň v týždni.

Hi5! beeSnap svojou energiou pomáha plniť
každodenné úlohy. Ručná výroba, 100% prírodných
látok, poľský med, výborná chuť a vysoká nutričná
kvalita sú jeho benefitmi. S Hi5! Vám nebude chýbať
energia pre Vaše aktivity.

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

Vlastnosti, ktorými sa produkty vyznačujú

koncentrovaná
formula

ideálne
na varenie

Hmotnosť
Balenie 300 g
(7 porcií produktu)

Informácie
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Vysoký obsah vlákniny
49% celozrnný

Hmotnosť
Veľké balenie 14 x 45 g
(2 x 7 druhov špecifických tyčiniek)
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13 zložiek

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Jednoduché, kvalitné zloženie
Bez umelých prísad
Lokálny produkt: poľský med,
ručne vyrábaný v poľskej firme

Bez dodaného cukru
Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.

Informácie

Ceny produktu si môžete
skontrolovať na DuoLife.eu,
alebo naskenovaním QR kódu.

Chutná dobrota pre každý okamih dňa
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O čom informuje aplikácia?
Aktuálnych akciách

Naplánovaných školeniach

DuoLife
Messages
DuoLife Messages je moderný, intuitívny
a ľahko použiteľný komunikačný
a obchodný nástroj. Umožňuje nepretržitý
prístup k najnovším informáciám zo života
DuoLife.

Naplánovaných podujatiach

Dôležitých pripomenutiach a upozorneniach

Operáciách vo Virtuálnej peňaženke

Implementáciách

Počte nových Club Members vo vašom tíme

Noviknách

Do aplikácie sa prihlásite rovnakým spôsobom ako na stránku MyDuoLife.com.
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Ako to funguje?
Virtual
Presenter

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií
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Virtual Presenter je systém, ktorý
predstavuje prelom v rozvoji podnikania
v rámci Klubu DuoLife. Je to absolútna
novinka, ktorá prináša konkrétne výsledky
a pozitívne efekty nielen v podnikaní, ale aj
v osobnom rozvoji a zdraví.

Je to jeden z mála systémov na
svete, ktorý vykonáva viac ako
80% práce za používateľa.
Systém Vám pomôže organizovať čas - má
zabudovaný panel aktivít, ktoré si sami
plánujete v kalendári a o ktorých včas
dostanete systémové oznámenia.
Virtual Presenter obsahuje presné informácie
o tom, ako používať účet DuoLife. Systém tiež
vysvetľuje, ako zaregistrovať nového záujemcu,
ako vyplatiť peniaze, atď.
Má tiež možnosť náboru a overovania, vďaka
čomu môžete získavať nových ľudí pre
svoj biznis odoslaním sprostredkujúceho
odkazu. Je len treba, aby člen Klubu
odoslal potenciálnemu kandidátovi správu
s hotovou pozvánkou.

Systém Vám ukáže od úplného začiatku, krok za
krokom, čo musíte urobiť, aby ste dosiahli svoje
ciele, bez ohľadu na pozíciu v kariérnej štruktúre.
Virtual Presenter je vybavený nástrojom na
efektívnu správu tímu, ktorý je možné použiť
na počítači, tablete alebo chytrom telefóne.
Tento nástroj poskytuje prehľad o činnostiach
osôb vo Vašej štruktúre a overuje kroky, ktoré
podnikli v rámci systému. Tým sa optimalizuje
čas a činnosti, ktoré by ste museli vynaložiť na
podporu svojho tímu.
Vzdelávanie v systéme je skutočne
jednoduché a príjemné. Nemusíte
analyzovať stovky strán textu. Získavanie
vedomostí spočíva najmä v sledovaní
filmového materiálu.
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softmarketing®,
čiže človek
v centre
pozornosti

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

„Softmarketing®, čiže človek v centre
pozornosti” Joanny Gdaniec a Norberta
Janeczka je prvá, dlho očakávaná kniha
s inovačným podnikateľským modelom,
ktorý zaistil úspech DuoLife. Je to
publikácia určená tým, ktorí očakávajú
od života čo najviac a chcú sa neustále
rozvíjať. Predstavuje novátorský pohľad na
podnikanie vychádzajúce zo základných
hodnôt a aplikujúce efektívne stratégie,
ktoré umožňujú ísť stále dopredu
a realizovať svoje najtajnejšie sny.

Prečo
softmarketing®?
Ak sa chcete dozvedieť, čo je softmarketing® a ako využiť to, čo ponúka, mali by ste si zobrať do rúk
knihu Joanny Gdaniec a Norberta Janeczka. Je to mimoriadna kniha:






je to dlho očakávaná kniha o softmarketingu®,
je inšpirovaná človekom a jeho potrebami,
inovatívna a strategická,
uvádza podnikateľské riešenia,
napísali ju experti v svojom odbore.

Kniha „Softmarketing®, čiže človek v centre pozornosti” je určená všetkým tým, ktorí chcú spojiť
úspech v podnikaní s úspechom v súkromnom živote. Autori vedú čitateľa postupne cez jednotlivé
oblasti softmarketingu® a vysvetľujú jeho zásady a pravidlá, ktorými sa riadi. Predstavujú tiež
hodnotový rebríček DuoLife, ktorý je každému dostupný, ak sa rešpektujú pravidlá a pristupuje
sa k nemu strategicky.
Pamätajte na to, že na svete je len jedna osoba, ktorej naozaj záleží na tom, aby sa Váš život
a súčasná situácia zlepšovali – a to ste Vy! S knihou „Softmarketing®, čiže človek v centre pozornosti”
to bude jednoduchšie.
Prečítajte si knihu a plávajte s prúdom softmarketingu®!
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Pozrieť
takisto:

Leadership
Development Seminars

Business
Development Seminars

Leadership Development Seminars – to je nová kvalita! Tento unikátny program bol
vytvorený s myšlienkou podporiť tých, ktorí si chcú uvedomelo zvyšovať kvalifikácie
a dosahovať stanovené ciele. LDS je podujatie plánované takmer 14 týždňov pred
termínom uskutočnenia využívajúc skúsenosti a znalosti odborného expertného tímu.
Semináre, ktoré sa konajú každé tri mesiace, patria k najdôležitejším v kalendári každého
skutočného lídra a tých, pre ktorých je neustály rozvoj jednou z najdôležitejších hodnôt.

Business Development Seminars je podujatie poriadané na území celého Poľska, na
ktorom sa pravidelne zhromažďuje niekoľko stoviek osôb, ktoré sa rozhodujú, či sa vydať
na cestu uvedomelého života, ktorý vedie k ozajstnému úspechu. BDS je celodenný
seminár umožňujúci stretnúť sa s expertmi z oblasti starostlivosti o zdravie, osobného
rozvoja a podnikania.

Na podujatiach z cyklu LDS
 získate poznatky a nástroje podporujúce ich uplatnenie od ľudí z praxe,
 naučíte sa lepšie komunikovať s okolím,
 naučíte sa budovať trvalé, solídne vzťahy,
 spoznáte svoje slabé a silné stránky,
 naučíte sa čo najlepšie využívať svoje silné stránky,
 podporíte si svoju sebaistotu,
 naučíte sa ovládať svoje emócie.
*Každý LDS má rôzne tématické zameranie a vedomosti vo vyššie uvedených oblastiach.
Môžete ich získavať po celý čas trvania série týchto školení.
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Na podujatiach z cyklu BDS
 poznáte moderné trendy v podnikaní,
 hotový podnikateľský plán,
 dozviete sa, čo je to a ako funguje pasívny príjem,
 ukážeme Vám, ako využiť čas vo Vašom živote,
 naučíte sa, ako pracovať menej a zarábať viac.

Kúpiť
vstupenky:

*Každý BDS má rôzne tématické zameranie a vedomosti vo vyššie uvedených oblastiach.
Môžete ich získavať po celý čas trvania série školení.
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DuoLife Yacht
DuoLife Yacht je jeden z najluxusnejších
19-metrových plachetnicových katamaránov
svojho druhu (62 stôp).

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií
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Jachta je určená pre 10 hostí a 3-člennú
posádku, ktorá dbá na pohodlie počas
týždennej plavby po najkrajších miestach
Karibiku a Grécka. Výnimkou v počte
zúčastnených sú jednodenné plavby, na
ktorých sa môže zúčastniť do 30 osôb.
Design DuoLife Yacht bol vylepšený verziou
Essense, kde sa použili čierne okenné rámy,
stožiar, výložník a striešky na druhej palube.
Jemná šeď lodných bokov zvýrazňuje
estetiku katamaránu, čím sa odlišuje od
menej luxusných jednotiek.
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Európska sociálna kampaň „Žijem uvedomelo“

Nadácia
WHLF

Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Táto nadácia vznikla v roku 2015 na popud
Bartosza Królikowského, Piotra Pacygy,
Norberta Janeczka a Łukasza Godyńa.
Zakladateľov nadácie viedla myšlienka
vytvoriť aktívnu organizáciu, ktorá
propaguje činnosti na podporu zdravia
ľudí, popularizáciu aktívneho životného
štýlu a zmenu reality tak, aby vyhovovala
ľuďom, ktorým záleží na ich zdraví a zdraví
ich blízkych a ktorí túžia uskutočňovať
svoje sny.

Európska sociálna kampaň „Žijem uvedomelo“ je hnutie realizované nadáciou World Healthy
Living Foundation za aktívnej účasti špecialistov z rôznych oblastí života. Cieľom tejto
kampane je rozširovať poznatky, vzdelávať, propagovať zdravý životný štýl a hľadať optimálne
riešenia, ktoré sú v súlade s prírodou, holistickým prístupom k ľudskému životu.

Stratégia 5S
Stratégia 5S predpokladá starostlivosť o zdravie a vyváženú kvalitu života realizáciou piatich
základných prvkov. Je to uvedomelé stravovanie, fyzická kondícia, doplnky výživy, účinná
detoxikácia organizmu a Stress Management, čiže zvládanie stresu.

Healthy Day
Healthy Day je cyklus výnimočných podujatí, ktoré organizuje World Healthy Living
Foundation. Na týchto podujatiach sa stretávajú nadšenci pre zdravý životný štýl, správnu
výživu a zodpovedné udržanie fyzickej kondície s aktívnym poradenstvom expertov sociálnej
kampane „Žijem uvedomelo“.

Kluby zdravého života
Nadácia World Healthy Living Foundation má patronát nad sociálnou iniciatívou „Kluby
zdravého života”. V ich rámci sa na území celého Poľska organizujú podujatia formou prednášok
a praktických cvičení, ktoré sú venované zodpovednému životnému štýlu.
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Projekt „Podaj mi ruku”
Prispievajte (100 PLN mesačne) na rehabilitáciu vybranému dieťaťu z nadácie Help
Furaha v Meru, Keňa.

Nadácia
Help Furaha
Nadácia Help Furaha je organizácia
podporujúca dielo Furaha Day Centre
v Keni (furahacentre.org), ktorá vedie
Centrum dennej starostlivosti o deti
s mozgovou obrnou, autizmom
a Downovým syndrómom.
Naskenujte QR
kód a pozrite si
viac informácií

Furaha Centre ponúka deťom kvalifikovanú
dennú opateru, zábavu, stravovanie, terapiu
senzorickej integrácie a ergoterapiu. Furaha
Day Centre je príspevková organizácia,
ktorá podporuje realizáciu programov
dennej opatery.

PLN: Bank ING 96 1050 1445 1000 0090 3179 6551
EUR: Bank ING 96 1050 1445 1000 0090 3179 6569
USD: Bank ING 83 1050 1445 1000 0090 8056 3050

Projekt „Kúpte pozemok”
Jeho cieľom je kúpa pozemku pre nadáciu Help Furaha v Meru v Keni, na ktorom vyrastie
moderné rehabilitačné centrum. „Kúpte pozemok“ – Buy the Land“ je projekt s výrazným
sociálno-spoločenským významom.
PLN: Bank ING 73 1050 1445 1000 0090 3179 6577
EUR: Bank ING 95 1050 1445 1000 0090 3179 6569
USD: Bank ING 83 1050 1445 1000 0090 8056 3050

Projekt „Build the Furaha Centre”
Pomôžte spoločne s nami vybudovať rehabilitačné centrum pre deti
s autizmom a detskou obrnou v Keni.
PLN: Bank ING 96 1050 1445 1000 0090 3179 6551
EUR: Bank ING 95 1050 1445 1000 0090 3179 6569
USD: Bank ING 83 1050 1445 1000 0090 8056 3050
BIC kód SWIFT: INGPLPW

www.helpfuraha.org
V názve platobnej operácie uveďte názov projektu, na ktorý chcete prispieť.
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