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DuoLife KERATIN HAIR COMPLEX 100% -ban természetes étrend-
-kiegészítő, amelyet a haj, a bőr és a köröm lehető legjobb állapo-
tának fenntartására fejlesztettek ki. Az antioxidánsokban, vitaminok-
ban és aminosavakban gazdag, szabadalmaztatott, szabványosított 
és klinikailag tesztelt alapanyagok összetétele hozzájárul a  haj és 
a  köröm növekedésének serkentéséhez és támogatja a  bőr ter-
mészetes funkcióit.

DuoLife étrend-kiegészítő folyékony forma

Keratin Hair Complex

Mikor?

A hajunk minden nap hullik, és ez egy természetes élettani folyamat. Ha azonban az elvesztett hajszálak száma 
meghaladja a napi 100 darabos mennyiséget, és a túlzott hajhullás több héten keresztül fennáll, azt jelenti, hogy 
a haj állapota romlott. A hajhullásnak számos oka van: nem megfelelő étrend, stressz, dohányzás, korábbi és 
jelenlegi betegségek, hormonális rendellenességek, vérszegénység, gyógyszeres kezelés - ezek a kopaszodás 
leggyakoribb okai. A körmök és a bőr szintén szenvednek a fenti okok miatt; a körömlemezek elvékonyodnak, 
porózusak és törékenyek lesznek, és a bőr elveszíti feszességét, illetve ellenállóképességét - megjelennek a rán-
cok, súlyosbodnak a pattanások, a sebek kevésbé gyógyulnak1.

Ezen esetek mindegyikében a megfelelő, kiegyensúlyozott étrend és a táplálék-kiegészítők elősegíthetik a haj, 
a bőr és a köröm állapotának javulását. 

A DuoLife KERATIN HAIR COMPLEX étrend-kiegészítő az optimális, segítő készítmény választás történő fel-
használásra, ha:
 Ý a hajat, a bőrt és a körmöt jó állapotban akarja tartani;
 Ý hajhullással küzd, férfiak és nők egyaránt;
 Ý vékony, gyenge haj, töredezett hajvég jellemzi;
 Ý porózus, törékeny körmökkel küzd;
 Ý bőrproblémákkal küzd, például akne, nehezen gyógyítható sebek

Hogyan?

A DuoLife KERATIN HAIR COMPLEX antioxidánsokban és szolubilizált keratinben gazdag növényi kivonatokat 
és gyümölcsleveket tartalmaz, és értékes aminosavakkal látja el a  szervezetet. A  termék segíti a  sérült haj, 
köröm és bőr védelmét és helyreállítását.

Duolife KERATIN HAIR COMPLEX - használati útmutató: 
25-50 ml naponta egyszer, étkezés előtt

Összetevők: guava gyümölcspüré, málnalé, antocianin tartalomra (250 mg/50 ml) standardizált fek-
ete rizs és fügekaktuszvirág kivonat, C-vitamin tartalomra standardizált amla gyümölcskivonat, orga-
nikus borsóhajtás kivonat (100 mg/50 ml), szolubilizált keratin (100 mg/50 ml), csalánlevél-kivonat 
(70 mg/50 ml), polifenol tartalomra standardizált szőlőmag kivonat (50 mg/50 ml), mezei zsurló kivo-
nat (50 mg/50 ml).



C-vitamin tartalma 50 ml termékben 100 mg, ami egy átlagos felnőtt fogyasztási referenciaértékének 
125% -a (8400kJ / 2000kcal).

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.

Tudja, hogyan nő a haj?

A haj az epidermisz terméke. A növési képességét a bőrbe süllyesztett hajhagymának köszönheti, mely az egy-
etlen élő eleme a hajnak. A hagyma a szőrtüsző alján található, mátrix sejtekből épül fel, melyek körülölelik a pa-
pillát (ford.: hajszemölcs); a papilla beidegzett és vérárammal ellátott. A helyesen működő mátrixsejtek hajat 
képező keratinocitákat termelnek. A hajnövekedés ciklikus, az egyes szőrtüszők 3-tól tízen-pár évig működnek, 
majd ezt követően pihennek; a szőrtüsző életciklusa 3 fázisból áll1, amik a következőek:

ANAGEN - aktív hajnövekedési fázis. Ezen folyamat során a szőrtüsző mátrixsejtjei intenzíven osztódnak, hogy 
új szőrt képezzenek.
CATAGEN - a hajnövekedés átmeneti fázisa. A hagyma elhal, a haj reproduktív folyamata leáll, és mátrixa eltű-
nik. A hajszálakat a bőr felületének irányába tolják.
TELOGEN - pihenő fázis. A szőrtüsző megpihen, a haj lassan kicsúszik a bőrből. Leggyakrabban a hajhagyma 
spontán módon hagyja el a szőrtüszőt, de néha az anagen fázisban lévő új haj kitolja. 

Egészséges hajú embereknél a haj kb. 80% -a anagen fázisban, 1% a katagén fázisban és 19% a telogén fázis-
ban van. A túlzott hajhullás a növekedés különféle fázisai közötti egyensúlyhiánnyal van kapcsolatban1.

A DuoLife KERATIN HAIR COMPLEX borsófélékből származó szerves kivonat 
jótékony hatását a hajra és a körömre vizsgálatok, klinikai vizsgálatok  
is igazolják.

 Ý egy hónap alatt 34%-kal csökkenti a hajhullást, két alatt pedig 37%-kal, 100 mg* napi adagolás esetén.  
A vizsgálatok során felhasznált nyersanyag napi adagja megegyezik a termék 50 ml-ével!

 Ý hozzájárul a hajnövekedés stimulálásához azáltal, hogy aktiválja a haj papilla sejteket; ennek köszönhetően 
helyreállítja a szőrtüszők életciklusának anagen és telogén fázisai közötti természetes egyensúlyt - ennek 
eredményeként nő az anagen haj sűrűsége;

 Ý támogatja a haj jó állapotát - hogy azok kevésbé legyenek törékenyek és fényesek;
 Ý hozzájárul a körömlemez gyorsabb növekedéséhez és állapotának javulásához.

Miért szolubilizálódik a készítmény keratinje?

A keratin egy olyan fehérje, amely a haj és a köröm fő építőeleme. Fiziológiai szempontból azonban vízben nem 
oldódik, és nem szívódik fel az emésztőrendszerből. Ezért szájon át történő alkalmazása során a vízben oldódó bo-
mlástermékeit, melyeket szolubilizált vagy hidrolizált keratinnek nevezik. Az ilyen keratin fenntartja a kiindulási fehérje 
aminosavprofilját, beleértve a nagy mennyiségű, értékes kéntartalmú aminosavat. Szájon át történő adagolás során 
az összes aminosav felszívódik és természetes építőköve lesz a haj és a köröm keratinjének2,3.

A DuoLife KERATIN HAIR COMPLEX receptjében alkalmazott szolubilizált keratin juhgyapjából származik, és tesztekkel, 
közte klinikai tesztekkel igazolják, hogy a hajra, a bőrre és a körömre gyakorolt jótékony hatásai a következőek:
 Ý erősíti a hajat, segítve a hajhullás csökkentését;
 Ý támogatja az egészséges haj és a köröm növekedését;
 Ý segít visszaállítani az anagen és a telogén fázisok közötti természetes egyensúlyt a haj életciklusában;
 Ý növeli az aminosavak (cisztin, szerin, metionin és glutaminsav) tartalmát a hajban, pozitívan befolyásolva azok 

szerkezetét és erejét;



 Ý csillogást ad a hajnak;
 Ý támogatja az optimális hidratációt és a bőr rugalmasságát, segíti a ráncok csökkentését;
 Ý hozzájárul a körmök törékenységének csökkentéséhez.

Hogyan hat a fekete rizs kivonat és a fügekaktuszvirág szabadalmaztatott 
összetétele?

Mindkét nyersanyag által tartalmazott antocianinok erős antioxidáns hatásúak, védik a bőrsejteket a szabad 
gyökök hatásai ellen (melyek többek között az UV sugárzás során alakulnak ki) és az ehhez kapcsolódó 
oxidatív stressztől4-6.

 Ý A fügekaktusz elősegíti a bőr immunitását, serkenti a megújulását, támogatja a sebgyógyulást, és ránctalanító 
tulajdonságokkal rendelkezik. És egyben a tesztoszteron 5-alfa-reduktázának természetes inhibitora4. 
Ez az enzim hozzájárulhat a haj életciklusának anagen szakaszának lerövidítéséhez és az abból fakadó 
kopaszodáshoz. Növényi eredetű 5-alfa-reduktáz-gátlók, például a fügekaktusz és a fekete rizs, melyek 
támogathatják a kopaszodás, a pattanások és a seborrhoeás dermatitis kezelését4-7. A két kivonat 
kombinációja szinergetikus hatással rendelkezik, és az enzim blokkoló hatása sokkal erősebb, mint az 
egyes kivonatok esetében külön-külön. Ez a formula szabadalom tárgyát képezi7.

 Ý A fekete rizs olyan rizsfajta, amelynek antioxidáns hatása a legmagasabb5,6; segíti a fügekaktuszvirág 
hatását a bőrsejtek, valamint a szőrtüszők védelmében és antioxidáns hatásában.

Az olyan gyümölcsök, mint az amla, a guajava és a málna, valamint 
a szőlőmag is, antioxidáns tulajdonságaiknak köszönhetően támogatják a haj, 
a bőr és a köröm állapotát.

 Ý Az Amla (más néven indiai egres) értékes C-vitamin forrás8; ez a vitamin nélkülözhetetlen a kollagén 
szintéziséhez a bőrben, és erős antioxidánsként természetes védelmet nyújt a bőrnek az UV-sugarak 
káros hatásaival szemben9,10; az amla szintén javítja a haj állapotát, segítve az őszülés és a hajhullás 
megakadályozását8; továbbá elősegíti a kalcium felszívódását, befolyásolva ezzel a köröm, a csontok és 
a fogak jó állapotát11.

 Ý A szőlőmag sok antioxidáns polifenolt tartalmaz, amely többek között megvédi a hajat és a bőrt a napsu-
gárzás által okozott idő előtti öregedéstől12,13; ezen felül támogatják az anagen hajnövekedést14 és védő 
hatással vannak a C-vitaminra12.

 Ý A Guava és a málna az értékes polifenolok és a C-vitamin tartalmának köszönhetően támogatja más 
növények antioxidáns hatását; hozzájárulnak a haj és a bőr jó állapotának fenntartásához, hozzájárulva 
a fertőzések és gyulladások megelőzéséhez15-18.

Milyen szerepet játszik a szilícium a csalánlevél és a zsurló gyógynövény 
kivonatában?

 Ý A szilícium részt vesz a kollagén bioszintézisében, ezért védi a körmöket a repedezéstől, előnyösen hat 
a bőrre, hozzájárul a rugalmasságához és a finom ráncok likvidálásához19.

 Ý Ezenkívül erősíti az érrendszer falát, amely rugalmasabbá válik, csökkenti a hajszálerek permeabilitását és 
támogatja a sebgyógyulást19.

 Ý A test szilíciumszintje az életkorral csökken, ami a haj őszülését, a körmök és a haj törékenységét, valamint 
a fertőzéssel szembeni ellenállóképesség csökkenését okozza19.

Mitől különleges a DuoLife KERATIN HAIR COMPLEX?

 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**).



*A vizsgálatot 21 önkéntesből álló csoporton végezték enyhe vagy közepes mértékű hajhullással, napi 100 mg 
dózis szájon át történő bevételével

**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

 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 alapanyagok, beleértve az olyan alapanyagokat, melyek szabványosítottak és klinika-
ilag vizsgáltak

 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 – kiegészítő készítéséhez felhasznált alapa-
nyagok NEM SZÁRMAZNAK genetikailag módosított szervezetekből.

 Ý A termék NEM tartalmaz glutént – alkalmas 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 felületről.
 Ý Koncentrált formula – és ennek köszönhetően kényelmes használatú - naponta egyszer.
 Ý Esernyő márka – a folyékony formula hatását kiegészíti a DuoLife Advanced Formula sorozat magas 

természetes mutatószámú kozmetikuma - SAMPON ÉS HAJKONDÍCIONÁLÓ, amelyeket a hulló, száraz, 
sérült, töredezett végű és fénytelen hajra fejlesztettek ki.

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


