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DuoLife MY BLOOD ÉN VÉREM - folyékony vitamin- és ásványia-
nyag-kiegészítő, természetes alapanyagok felhasználásával. Kom-
plex, szinergikusan működő termék. A  gyümölcs- és zöldségkivo-
natok kombinációja, valamint vitaminok és ásványi anyagok gazdag 
forrása, amelyek szükségesek a test jó fizikai és mentális állapotának 
megtartásához. A formula energiát és vitalitást garantál, az összes 
szerv munkáját elősegítve.

DuoLife étrend-kiegészítő folyékony forma

My Blood ÉN VÉREM 

Mikor?

DuoLife My Blood Én Vérem kifejezetten az alábbi igényekhez van igazítva:
 Ý akik a normál vérkép fenntartását szeretnék  

fenntartani;
 Ý akik megnövekedett fizikai aktivitásúak;
 Ý akik megnövekedett szellemi erőfeszítéssel járó 

munkát végeznek;
 Ý betegséből lábadozóknak;

 Ý a terhességet tervező nőknek (vastartalma miatt);
 Ý vegánoknak és vegetáriánusoknak (a vastartal-

ma miatt);
 Ý időseknek;
 Ý véradóknak.

A vitaminok és ásványi anyagok hiánya a testben krónikus fáradtsággal, koncentrációcsökkenéssel, a bőr, a haj 
és a  köröm állapotának romlásával, valamint a  fertőzésekkel szembeni érzékenységgel jár. Emiatt érdemes 
különös figyelmet fordítani a megfelelő étrend biztosítására, megfelelő táplálékkal kiegészítve, a vér megfelelő 
állapotának, és ezáltal a test jó állapotának fenntartása érdekében.

Hogyan?

A DuoLife MY BLOOD ÉN VÉREM étrend-kiegészítő vitaminokat és ásványi anyagokat, valamint értékes an-
tioxidánsokat biztosít a  zöldségek és gyümölcsök kivonatainak és gyümölcsleveinek köszönhetően. Értékes 
kiegészítő azon emberek napi étrendjében, akiknek megnövekedett igénye van ezekre a tápanyagokra. Olyan 
embereknek is szól, akiknek különféle okokból nem elegendő a vitaminok és ásványi anyagok ellátása az élel-
miszerekben. Ennek köszönhetően segít fenntartani a normál vérképet, támogatja a szervezet regenerálódását 
és az antioxidációs folyamatokat.

Duolife MY BLOOD ÉN VÉREM – használati utasítás: 
25 - 50 ml naponta egyszer étkezés előtt

Összetevők: céklagumó lé, fekete ribizli lé, vörös szőlő lé, C-vitamin tartalomra (160 mg/50 ml) 
szabványosított acerola gyümölcskivonat, spenótlevél kivonat (50 mg/50 ml), az összetevők 
az alábbi vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazzák: A-vitamin (retinil-acetát), D-vitamin 
(kolekalciferol), E-vitamin (dl-alfa-tokoferil-acetát), C-vitamin (L-aszkorbinsav), B1-vitamin 
(tiamin-hidroklorid), B2-vitamin (riboflavin-5-foszfát), B3-vitamin (nikotinsavamid), B6-vitamin 
(piridoxin-hidroklorid), B9 (folsav), B12 (cianokobalamin), B7 (D-biotin), B5 (pantoténsav), vas 
(vas (II) -fumarát), cink (cink-glükonát), réz (réz (II) -glukonát), mangán (mangán-szulfát), szelén 
(nátrium (IV) -szelenát), molibdén (nátrium (IV) -molibdát) ), jód (kálium-jodid).



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 egészséges életmód.

Összetevők 50 ml  INBÉ*

A-vitamin 400 µg 50%

D-vitamin 2,5 µg 50%

E-vitamin 12 mg 100%

C-vitamin 160 mg 200%

B1-vitamin 1,1 mg 100%

B2-vitamin 1,4 mg 100%

B3-vitamin 1,6 mg 100%

B6-vitamin 1,4 mg 100%

B9-vitamin 400 µg 200%

B12-vitamin 2,5 µg 100%

B7-vitamin 50 µg 100%

B5-vitamin 6 mg 100%

Vas 14 mg 100%

Cink 10 mg 100%

Réz 0,5 mg 50%

Mangán 1 mg 50%

Szelén 30 µg 54%

Molibden 50 µg 100%

Jod 150 µg 100%

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

Milyen hatással vannak az acerola és a spenót leveleiből származó növényi 
kivonatok?

 Ý Értékes C-vitamint szolgáltatnak, amely elősegíti a vas felszívódását a gyomor-bélrendszerből, elősegítve 
a vörösvértestek megfelelő működését1-4.

 Ý Számos természetes antioxidáns forrása, amelyek védő funkcióval rendelkeznek számos krónikus bete-
gséggel szemben, mint szívbetegség, rákos daganat vagy ateroszklerózis1-4.

Miért olyan értékes a fekete ribiszke, a piros szőlő és a cékla?

 Ý A vitaminok és ásványi anyagok természetes kincstárát képezik. A céklalében található nagy mennyiségű 
magnézium jótékony hatással van a véredények állapotára. A magnézium tisztítja az artériák és vénák 
a koleszterin lerakódásait és megakadályozza a vérrögök kialakulását az érrendszer tekintetében5. Az 
egészséges érrendszer lehetővé teszi a vér számára, hogy fiziológiai funkcióit optimálisan végezze.

 Ý Számos természetes antioxidánst tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak a szív megfelelő működéséhez, az 
erek jó állapotához és a vér normális koleszterinszint fenntartásához6-12.

 Ý A feketeribizli antioxidánsai megvédik a vörösvértesteket a szabad gyököktől, elősegítve a vér egészséges 
állapotának megőrzését13,14.

 Ý A vörös szőlőből származó rezveratrol elősegíti a vérlemezkék megfelelő működését, gátolja azok aggre-
gációját, és elősegíti a normál vérnyomás fenntartását15,16.



**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 test-
ben -> anyagcsere -> kiválasztás

Hogyan befolyásolják a vitaminok és ásványi anyagok a vér működését?

 Ý A-vitamin - elősegíti a vas felszívódását az ételekből, hozzájárulva ezáltal a normális vasszint fenntar-
tásához a testben17.

 Ý D-vitamin - kardioprotektív (szívvédő hatású) hatású, az érrendszerre gyakorolt relaxáló hatása miatt18. 
Ennek köszönhetően a vér akadályok nélkül képes testében ellátni feladatait.

 Ý E-vitamin - erős antioxidáns, védő tulajdonságokkal rendelkezik a vörösvértestek számára, és jótékony 
hatással van a vérnyomásra; az E-vitamin hiány hozzájárulhat a vérszegénységhez19,20.

 Ý C-vitamin - a következő fontos antioxidáns, védi a szívet és az érrendszert, hatással van a koleszterin-szint 
csökkenésre a vérben21.

 Ý A B-vitaminok, beleértve a folsavat is, olyan vérképző vitaminok csoportja, amelyek az eritrociták 
előállításában nélkülözhetetlenek22.

 Ý Vas - nélkülözhetetlen a hemoglobin, vörösvértest pigmentek előállításához, amely felelős az oxigén 
szállításáért a test minden élő sejtjéhez. A vas megfelelő felszívódása segít megelőzni a vérszegénységet23.

 Ý Cink - növeli a termelt antitestek szintjét, támogatva a szervezet immunitását24.
 Ý Réz - részt vesz a hemoglobin szintézisében, megakadályozza a vérszegénységet, a szívbetegségeket és 

növeli az immunitást25.
 Ý Mangán és szelén - antioxidánsok, védő hatással vannak a szív és érrendszerre, emellett támogatják az 

immunrendszer működését26.

Mitől különleges a DuoLife MY BLOOD ÉN VÉREM?

 Ý Véradás támogatása: 15 másodpercenként szükség van vérre! A DuoLife MY BLOOD ÉN VÉREM terméket 
választva és saját magadon segítve a tiszteletbeli véradást, valamint a vércsoportot beazonosító kártyákat 
fejlesztő programot támogatod. Minden eladott DuoLife MY BLOOD ÉN VÉREM termékből a DuoLife cég 
a bevétel egy részét a tiszteletbeli véradás támogatására adományozza, illetve a Vérrokonok alapítványt 
támogatja. Az Én vérem a Tiszteletbeli Véradók Európai Alapítványa által szervezett Vérrokonok kampá-
ny egyik európai lefedettségű, társadalmi-oktatási programja. A program célja annak tudatosítása, hogy 
mennyire fontos az életmentés és az emberi egészség szempontjából a vércsoportunk ismerete és a vér 
megfelelő állapotának fenntartása.

 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 Természetes összetevők, a hatóanyagokra szintén szabványosítva; 100% INBÉ a legtöbb vitamin és ásvá-
nyi anyag tekintetében, amelyet 50 ml készítmény tartalmaz, amely egy átlagos felnőttnél fedezi az ezen 
összetevők napi igényét.

 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 növényekből. 

 Ý Speciális gyógyszerészeti üveg – a sötét üveg véd a fénytől és a hőmérséklet változásoktól, ellenálló az 
oldható ásványi anyagok felszabadításával szemben a belső felületről.

 Ý Koncentrált formula – és ennek köszönhetően kényelmes használatú - naponta egyszer.

 q A DuoLife My Blood Én vérem bibliográfiája, külön irattartóban található. 


