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DuoLife COLLAGEN - 100% -ban természetes étrend-kiegészítő, 
mely olyan emberek számára készült, akik „örök” fiatalosságot akar-
nak biztosítani maguknak. A hatóanyagok egyedi összetétele a bőr, 
a csontok és az ízületek állapotának támogatása érdekében. Továb-
bá növényi kivonatok, amelyek a szilícium-dioxid és az antioxidánsok 
gazdag forrása, az erős haj és a gyönyörű körmök érdekében.

DuoLife étrend-kiegészítő folyékony forma

Collagen

Mikor?

A bőr elasztikussága és rugalmassága a fiatal megjelenés alapja. Sajnos az életkorral a bőr állapota romlik, 
megjelennek az öregedés első jelei, mint például a ráncok és a szárazság, melyek többek között a kollagénro-
stok mennyiségének csökkenésével vannak összefüggésben. A kollagén és más kötőszöveti alkotóelemek, mint 
például a hialuronsav, a glükozamin és a kondroitin nem csak a bőr, hanem a porc és az ízületi folyadék megfe-
lelő működéséhez is nélkülözhetetlenek, és pozitív hatással vannak a haj és a köröm jólétére is.

Érdemes kollagént, hialuronsavat, glükózamint és kondroitint tartalmazó táplálék-kiegészítőért nyúlni, 
amennyiben a bőr első öregedési jeleit tapasztaljuk, valamint a hajak és a körmök állapotának gondjai esetén. 
Az efféle kiegészítés javasolt egyaránt a  lábadozóknak, csonttörések vagy ízületi sérülések után, valamint az 
ízületi porc, szalagok és ínak megfelelő működésének elősegítése érdekében.

Hogyan?

A DuoLife COLLAGEN nemcsak kollagént, glükózamint, chondroitint és hialuronsavat tartalmaz, hanem értékes 
növényi kivonatokat is, amelyek szilícium-dioxidban (zsurló, csalán és bambuszrügy kivonatok) és C-vitaminban 
(acerola gyümölcs kivonat) gazdagok. Ezenkívül a  termékben található összes növényi kivonat és mangó 
természetes antioxidáns források.

Duolife COLLAGEN - használati útmutató: 
25-50 ml/nap, étkezés előtt.

Összetevők: mangó gyümölcspép, tengeri halbőrből származó kollagén (2500 mg/50 ml), glükóza-
min-szulfát rákfélékből (1000 mg/50 ml), C vitamin tartalomra standardizált acerola kivonat, cápából 
nyert kondroitinszulfát (300 mg/50 ml), csalánkivonat (250 mg/50 ml), szilícium dioxid tartalomra 
standardizált bambuszrügy kivonat, (150 mg/50 ml) szilícium dioxid tartalomra standardizált mezei 
zsurló kivonat, hialuronsav (50 mg/50 ml).
Ne haladja meg a napi ajánlott adagot. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. A szervezet 
megfelelő működésének szempontjából elengedhetetlen a kiegyensúlyozott táplálkozás és az egész-
séges életmód.

Összetevők 25 ml 50 ml 100 ml

C Vitamin 101,0 mg (126%*) 202,0 mg (252%*) 404,0 mg (504%*)

Szilícium-dioxid 75 mg 150 mg 300 mg

*INBÉ - Irányadó Napi Beviteli Érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)



Miért érdemes kollagént és hialuronsavat alkalmazni?

 Ý Mindkét vegyület támogatja az ízületek megfelelő működését1,2.
 Ý Az ízületi porc fiziológiai szerepének és regenerációjának nélkülözhetetlen elemei1,2.
 Ý A kollagén támogatja a bőr gátfunkcióját, növeli sűrűségét, megelőzi a kiszáradást és csökkenti  

az öregedés jeleit3.
 Ý A hialuronsav pozitív hatással van a bőr simaságára és megjelenésére, támogatva annak hidratálását4.
 Ý Mind a kollagén, mind a hialuronsav támogatja a látásszervi funkciókat, elősegítve a szem jó állapo-

tának fenntartását5.

Mit ad a kondroitin-szulfát és a glükozamin-szulfát kombinációja?

 Ý A glükózamin fontos szerepet játszik a sejtmembránok, csontok, inak és erek létrehozásában, és jótékony 
hatással van a bőr megjelenésére6.

 Ý A glükózamin a természetes porckomponensek felépítésében nélkülözhetetlen, úgy mint a kondroitin-szul-
fát vagy a hialuronsav6.

 Ý A glükozamin és a kondroitin kombinált alkalmazása adja a legjobb eredményt, biztosítva a csontok és 
ízületek megfelelő funkcióinak támogatását7-9.

Milyen hatással van a csalánban, bambuszrügyben és a mezei zsurlóban 
található szilícium?

 Ý Részt vesz a kollagén bioszintézisében, ezért védi a körmöket a repedezéstől, előnyösen hat a bőrre, 
hozzájárul a rugalmasságához és a finom ráncok likvidálásához10.

 Ý A szervezetben a szintje az életkorral csökken, ami a haj őszülését és gyengülését okozza, valamint a kör-
mök és a haj törékenységét11.

Mitől különleges a DuoLife COLLAGEN?

 Ý A készítmény folyékony formája, megőrizve az összetevők biológiai hátterét, megkönnyíti a hatóanyagok 
felszabadulását és a véráramba történő felszívódását, a megnövekedett felszívódás hatékonyabb eloszlást 
jelent a hatás kifejtésének helyén (kedvező hatás a LADME folyamatokra*).

 Ý A készítmény IHHP™ by DuoLife – (Innovation High Hydrostatic Process™ by DuoLife) módszerrel tör-
ténő tartósítása a „minimális feldolgozás” elvére alapul. A módszer előnye a magas egészségügyi érték, 
a készítmény tartóssága, valamint az összetevők természetes táplálkozási és szenzorikus tulajdonsága-
inak megőrzése, a hagyományos módon tartósított termékekkel ellentétben. A felhasznált technológiai 
folyamat alacsony hőmérsékleten történik, (a hatóanyagok védelme érdekében) több tartósítószer szinergi-
kus működésére alapul, ami lehetővé teszi a termék legmagasabb minőségének megőrzését tartósítósze-
rek alkalmazása nélkül.

 Ý 100% természetes összetevők, a hatóanyag-tartalom is szabványosított; a készítményben található kolla-
gén vízben oldódó, kis molekulatömegű (átlagosan 2000 Da) polipeptid-hidrolizátum formájában van jelen 
Aminosavak forrása, ideértve az exogéneket is, valamint di-, tri-peptideket is, amelyek nagyon jól felszívód-
nak az emésztőrendszerből. A vérbe jutást követően az aminosavak és a peptidek szétoszlanak a bőrben, 
a porcokban és egyéb kötőszöveti struktúrákban, ahol szubsztrátként szolgálnak az I. és II. típusú ter-
mészetes kollagén szintézisében, indukálják a hialuronsav szintézist, serkentik a fibroblasztok növekedését 
és migrálását. A termékben található összetevők szinergiája is értékes: úgy mint a kollagén és a C-vitamin 
- a C-vitamin nélkülözhetetlen a szervezetben lévő kollagén szintéziséhez5, ezért ezen vegyületek kom-
binált kiegészítése előnyös. 

 Ý A termék összetételét képző nyersanyagok a szinergia és az antagonizmus elvének figyelembe vételével 
kerültek kiválasztásra.

 Ý A termék NEM tartalmaz tartósítószereket és GMO-MENTES – a kiegészítő készítéséhez felhasznált ala-
panyagok NEM SZÁRMAZNAK genetikailag módosított szervezetekből.



*LADME - az angol kifejezések rövidítése, amelyek leírják azokat a folyamatokat, amelyeknek a hatóanyag ki van 
téve a szervezetben: felszabadulás a készítmény formájából -> felszívódás a véráramba -> eloszlás a testben 
-> anyagcsere -> kiválasztás

 Ý A termék NEM tartalmaz glutént – alkalmas a glutén intoleranciájú emberek számára.
 Ý Speciális gyógyszerészeti üveg – a színezett üveg véd a fénytől és a hőmérséklet változásoktól, ellenálló 

az oldható ásványi anyagok felszabadításával szemben a belső felületről.
 Ý Esernyő márka –a folyékony forma hatását kiegészíti a magas természetes indexű DuoLife Beauty Care – 

TESTÁPOLÓ - hidratáló, simító, regeneráló és bőr-állapot javító.

 q A DuoLife Folyékony Collagen Forma bibliográfiája, külön irattartóban található. 


