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DuoLife CHLOROFIL - egy természetes étrend-kiegészítő, olyan 
emberek számára, akik jó kondícióban vannak és fiatalos meg-
jelenésűek. „Folyékony energia”, mely támogatja az immunrendszer 
és az emésztőrendszer, a szív és az erek működését. Természetes 
növényi kivonatok egyvelege, klorofillin és borsmentaolaj össze-
tevőkkel, amelyek sok értékes antioxidánst, aminosavat, vitamint és 
ásványi anyagot tartalmaznak a test fizikai és mentális állapotának 
támogatására.

DuoLife étrend-kiegészítő folyékony forma

Chlorofil

Mikor?

Az intenzív munka - fizikai és szellemi erőfeszítések - ideje alatt a  test emelt fordulatszámon működik, és 
tápanyagigénye növekszik. A krónikus stressznek való kitettség eredményeként az immunrendszer gyengülhet, 
ami befolyásolja a vérlelet paramétereit, beleértve állapotát, valamint a fehér és a vörösvértestek számát. A kimerült 
szervezet érzékenyebb a  bakteriális, vírusos és gombás fertőzésekre, sebei nehezebben gyógyulnak, a  bőre 
kevésbé lesz feszes. Gyengülnek a tisztulási folyamatok, beleértve a máj anyagcserét és a vesék kiválasztását is. 
Ilyen helyzetben javasolt fokozni az egészséget segítő és vitalizáló tápanyagok mennyiségét az étrendben, akár 
a test állapotát erősítő és segítő készítmények felhasználásával is.

A DuoLife CHLOROFIL táplálék-kiegészítõ segítő készítményként szolgál azoknak:
 Ý akik szeretnék fenntartani a jó állapotot, az energiát és a vitalitást;
 Ý legyengült embereknek, fizikai és mentális kimerültségi állapotban;
 Ý krónikus stressznek kitett embereknek;
 Ý akik a normál vérkép fenntartását szeretnék fenntartani, vegánoknak és vegetáriánusoknak;
 Ý emésztési problémákkal küzdő embereknek;
 Ý akik ismétlődő fertőzésekben szenvednek, nehezen gyógyuló sebeik vannak;
 Ý betegséből lábadozóknak;
 Ý Idősebbeknek/szenioroknak;

Hogyan?

A DuoLife CHLOROFIL jóhatású növényi kivonatokat tartalmaz lucernából, chlorellaból és árpából. A borsmen-
taolaj és klorofillin adalékok szinergikus alapon támogatják a növényi kivonatok egészséget elősegítő hatásait. 

A DuoLife CHLOROFIL támogatja:
 Ý az antioxidációs folyamatokat; 
 Ý az immunrendszer működését;
 Ý vérképző rendszer működését;
 Ý a szervezet megtisztításával kapcsolatos  

folyamatokat;

 Ý a szív- és érrendszer működését;
 Ý szövetjavító folyamatokat;
 Ý a bőr jó állapotát;
 Ý a bél mikroflóra fiziológiai funkcióit;
 Ý az emésztőrendszer munkáját.

Duolife CHLOROFIL - használati útmutató: 
naponta egyszer 10-20 ml-t.



Összetevők: tisztított víz, 20% nátrium-réz klorofillin, 50% fehérjetartalomra szabványosított klorella, 
25:1 árpalé kivonat, borsmentaolaj, 10:1 lucerna kivonat, növényi glicerin – stabilizátor. Az ajánlott napi 
adagot ne lépje túl! Gyermekek elől elzárva tartandó! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyen-
súlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Mi a klorofillin és hogyan fejti ki hatását? 

A klorofillin a klorofill, a növények zöldfestékének származéka, amely lehetővé teszi számukra a fotoszintézis foly-
amatát. Szerkezete nemcsak a klorofillhez, hanem a hemmolekulához is hasonló - amely a vörösvértestekben talál-
ható, és az oxigént szállító hemoglobin egyik alkotóeleme. A klorofillin egészségmegörző tulajdonságai hasonlóak 
a klorofilléhez, ráadásul jobb stabilitás és vízoldhatóság jellemzi, mint a kiindulási vegyületet1. 

A klorofillin értékes antioxidáns, mely védi a sejteket az oxidatív stressztől és az idő előtti elöregedéstől, támogatja 
a kardiovaszkuláris rendszer működését és a szervezet tisztító folyamatait1,2. Képes megkötni (komplexesíteni) a kar-
cinogéneket (rákkeltő hatás)3, továbbá megvédi a szervezetet a4,5 fertőzésekkel szemben és hozzájárul a nemfriss 
szájszag eltávolításához6.

Az árpa, a chlorella és a lucerna növényi kivonatok szinergikusan támogatják 
egymás egészséget támogató tulajdonságait.

 Ý Mindhárom növényben megtalálható vas szubsztrátként szolgál a hemoglobin szintézisében, ezáltal támo-
gatja az immunitást és a normál vérképző funkciókat, és segít megelőzni a7-10 vérszegénységet. 1g lucernában 
csaknem kétszer annyi vas van, mint a spenótban7!

 Ý Ezek a növények egyúttal aminosav források is, azon belül exogéneket is értve, amelyek értékes építőkövei 
a fehérjéknek; ennek köszönhetően támogatják a bőr jó kondícióját, segítik a sérült szövetek rege-
nerálódását és a sebgyógyulást is7-9.

 Ý Mindhárom növénynek antioxidáns jellemzői vannak, eltávolítják a káros szabad gyököket, támogatva ezzel 
a szív és az érrendszer működését; segítenek fenntartani a normál koleszterin- és vércukorszintet is2,7-9,11.

 Ý Segítő hatással vannak az emésztőrendszer működésére: hozzájárulnak a jobb emésztéshez7,9,11; a chlo-
rella és az árpa prebiotikumként működik, serkentve a jótékony bélflóra növekedését9,11. Az árpa az élelmi 
rostnak fontos forrása, amely felgyorsítja a bélen történő átáramlást és segíti az egészséges testtömeg 
fenntartását - a rost úgynevezett ballaszt alkotóelem - nem emészthető, de kitölti az emésztőrendszert, 
meghosszabbítva ezáltal telítettségérzétet11.

 Ý Mindhárom növény támogatja az immunrendszer megfelelő működését, támogatja a testet a fertőzések 
leküzdésében, hozzájárul a szervezet tisztító folyamataihoz7-9,11.

 Ý A lucerna és a chlorella értékes klorofill-források, amelyek egészségügyi tulajdonságai hasonlóak a klorofil-
linéhez; mindkét növény tartalmaz K-vitamint is, amely elősegíti az optimális véralvadást7,9.

A borsmentaolaj csak frissít és aromát ad?

Nemcsak! A borsmentaolaj támogatja a szervezet küzdelmét a bakteriális, vírusos és gombás fertőzések ellen. 
Antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik, befolyásolja a szív- és érrendszer megfelelő működését és támogatja 
a krónikus betegségek megelőzését. Egyúttal hozzájárul a megfelelő gyomor és bélrendszer működéshez, segít 
harcolni az emésztési zavarokkal, hányingerrel és görcsökkel szemben12-14.

Mitől különleges a DuoLife CHLOROFIL?

 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, 



*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

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% -ban természetes összetevők, beleértve a növényi kivonatokat, amelyek szinergikusan támogatják 
egymás hatását. 

 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 készítmény elkészítéséhez felhasznált 
alapanyagok NEM SZÁRMAZNAK géntechnológiával módosított szervezetekből; a készítmény nem tartal-
maz mesterséges ízesítőket és illatosítókat. 

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

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

Care – TEST-PEELING kozmetikum, melynek bőrtisztító, vérgkeringés stimuláló, balzsam/krém bőr-
-beszívóképesség növelő hatása van.

 q A DuoLife Folyékony Chlorofil Forma Keratin bibliográfiája, külön irattartóban található. 


