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DuoLife REGENOIL LIQUID GOLD® - ban természetes étrend-kie-
gészítő 13 finomítatlan, hidegen sajtolt növényi olajból, amelyek nél-
külözhetetlen telítetlen zsírsavak forrásai. A készítmény természetes 
nattoból nyert K2 MK7 vitaminokkal gazdagítva, valamint zúzmóból 
nyert D3 vitaminnal, mely a vegánok és vegetáriánusok számára is 
megfelelő. Az omega-3 és az omega-6 zsírsavak „aranyarány”-a, 
amelyeket továbbá a feldolgozatlan olajokban és növényi kivonatok-
ban található antioxidánsok is védenek. A terméket a csontok jó álla-
potának fenntartására, az immunrendszer, a szív- és érrendszer, az 
agy és a szem működésének támogatására javasoljuk.

Suplement Diety DuoLife RegenOil

Liquid Gold®

Mikor?

Az ember által fogyasztott zsírok fontos energiaforrást jelentenek az egészséges szervezet számára. Annak ér-
dekében azonban, hogy hosszú ideig élvezhesse a jó egészséget és a jó kondíciót, napi étrendjének főleg több-
szörösen telítetlen zsírsavakat kell tartalmaznia, amelyek értékes, egészséget elősegítő tulajdonságokkal ren-
delkeznek. A telítetlen savak között különös figyelmet érdemes szentelni az esszenciális telítetlen zsírsavaknak 
(EFA-k), amelyeket az emberi test nem képes szintetizálni, és amelyek sok szerv optimális működését biztosítják1,2, 
és amelyek mindegyikünk egészséges táplálkozásában feltétlenül megtalálható kell legyenek. Ezért az EFA-kat 
F-vitaminnak is nevezik, mivel, mint minden más vitamint, ezeket is az embernek kell bevinnie táplálékkal.

Az EFA zsírok két családját különböztetjük meg: a széles egészség-elősegítő hatású omega-3 valamint az omega-6, 
amelyek szintén fontos funkciókat látnak el a testben, de utóbbi bevitelének meg kell őriznie az omega-3-al bevitt 
arányát3. Az ajánlások szerint az omega-6 és az omega-3 aránya nem haladhatja meg az 5:1 arányt; min-
deközben egy átlagos európai akár 20:13 arányban táplálkozik. Az omega-3 és az omega-6 megfelelő bevitelé-
nek fenntartása érdekében érdemes a DuoLife REGENOIL LIQUID GOLD-hoz nyúlni®, mivel a készítményt úgy 
fejlesztették ki, hogy fenntartsa az EFA-k ajánlott „aranyarányát”.

A táplálék kiegészítés azon személyeknek is javasolt, akik étrendjük, életkoruk, életfázisuk vagy az évszak miatt 
a K2 MK7 valamint D3 vitaminok hiányában szenvedhetnek. A készítmény tökéletesen működik támogatásként 
az alábbi esetekben:
 Ý olyan emberek, akik fenn akarják tartani az optimális immunfunkciókat;
 Ý olyan emberek, akik törődnek a csontok egészségével;
 Ý postmenopauzális nők és időskorúak, akik a meggyengült csontok és ízületek, valamint a kardiovaszkuláris 

funkciók védelmének támogatását szeretnék; 
 Ý olyan emberek, akik intenzív szellemi vagy fizikai munkát végeznek;
 Ý olyan lábadozóknak, akik csonttörések után vannak.

Hogyan?

A DuoLife REGENOIL LIQUID GOLD® támogatja:
 Ý az antioxidációs mechanizmusokat;
 Ý az immunrendszer működését;
 Ý az osteoartikuláris rendszer működését és az 

izomfunkciókat;

 Ý a szív- és érrendszer működését;
 Ý agyi munkát - memóriafunkciókat és koncentrációt;
 Ý a zsírban oldódó vitaminok felszívódását: A, D, E, K.



Duolife REGENOIL LIQUID GOLD® - használati útmutató: 
5 ml naponta egyszer, lehetőleg étkezés közben.

Összetevők: napraforgóolaj, lenolaj, kukoricaolaj, ezüsttövis-gyümölcs kivonattal dúsított 
napraforgóolaj, kenderolaj, dióolaj, vadrózsagyümölcs-kivonattal dúsított napraforgóolaj, búzacsíra-
-olaj, szőlőmagolaj, szezámmag-olaj, feketegyökérmag-olaj, makadámdió-olaj, cédrusdió-olaj, nattó 
(erjesztett szójabab) kivonatból származó természetes K2 MK7-vitamin (menakinon), zuzmókból 
nyert természetes D3-vitamin (kolekalciferol), napraforgóolajból nyert természetes E-vitamin (D-alfa-
-tokoferol), antioxidáns – napraforgóolajból származó tokoferolok keveréke.

Összetevők 5 ml 50 ml 100 ml

K2 MK7 vitamin
(menakinon)

75 µg
(100% INBÉ*)

750 µg
(1000% INBÉ*)

1500 µg
(2000% INBÉ*)

D3-vitamin 
(kolekalciferol)

37,5 µg (1500 j.m.)
(750% INBÉ*)

375 µg
(7500% INBÉ*)

750 µg
(15000% INBÉ*)

E-vitamina 
(D-alfa-tokoferol)

12 mg
(100% INBÉ*)

120 mg
(1000% INBÉ*)

240 mg
(2000% INBÉ*)

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

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.

A DuoLife REGENOIL LIQUID GOLD® 13 finomítatlan, hidegen sajtolt növényi 
olajat tartalmaz!

A  hidegen sajtolt olajok előállításának alapanyaga az olajos növények magja és termése, amelyeket magas 
zsírtartalom jellemez. A növényi olajok az omega-3 és az omega-6 csoportjának fontos EFA-forrásai1. A készít-
mény kvalitatív összetételét és arányát úgy fejlesztették ki, hogy az omega-3 és az omega-6 aránya kedvező 
legyen („aranyarány”). 1: 1 és 1: 5 közötti, ami megfelel az ajánlásoknak3, és garantálja a készítményben talál-
ható olajok jótékony hatásait.

Az omega-3 egészségét elősegítő tulajdonságai3,4:
 Ý hozzájárulnak a koleszterin optimális szintjének fenntartásához;
 Ý támogatja az erek megfelelő működését, hozzájárulva az érelmeszesedés, a magas vérnyomás, az ischa-

emiás szívbetegség és a koszorúér-betegség elleni védelemhez;
 Ý a véralvadásgátló folyamatok támogatása;
 Ý támogatja a bőr optimális működését;
 Ý hozzájárul a II. típusú cukorbetegség, az elhízás és az oszteoporózis megelőzéséhez;
 Ý segíti az immunrendszer működését,
 Ý jótékony hatással van az agy és a szem retina funkcióira.

Az omega-3 savakkal arányos mennyiségben fogyasztott omega-6 zsírsavak szintén értékesek a test számára: 
hozzájárulnak a bőrgát megerősítéséhez, megakadályozzák a túlzott transzpidermális vízveszteséget, támo-
gatják a bőrt a fertőzésekkel szemben, támogatják a látást és az agy működését1.

Miért jobb a finomítatlan olaj, mint a finomított olaj?

A  finomítatlan olajok olyan feldolgozatlan termék, amelyeket alacsony hőmérsékleten (hidegen) préselnek, 
aminek köszönhetően megtartják az EFA-kat és más bioaktív összetevőket (ideértve az antioxidánsokat is), 
amelyeket finomított olajok esetében részben elpusztítanak vagy eltávolítanak a finomítás során5,6. A finomítatlan 



olajokban található antioxidáns vegyületek megvédik a zsírsavakat az oxidációtól: ami egy kedvezőtlen folyamat, 
mely jelentősen csökkenti az EFA-k egészségének elősegítő hatását és tápértékét7. A  DuoLife REGENOIL 
LIQUID GOLD® ezen hatását a benne található növényi kivonatok - homoktövisből és a csipkebogyóból - adják8,9 
valamint a természetes tokoferolok (beleértve az E-vitamint)10. Az antioxidánsoknak köszönhetően a készítmény 
előállításához felhasznált finomítatlan olajokat magas oxidációs stabilitás jellemzi7.

Az EFA-k működését segíti a természetes natto kivonatból nyert K2  
MK7-vitamin.

A K2 MK7-vitamint a szójababmagok fermentálása során nyerik a Bacillus subtilis Natto11,12 baktériumok hatására. Az 
erjesztett szójabab (natto) sokkal könnyebben felszívódik a testben, és széles körűen van felhasználva a japán konyhában.

A K2 MK7 vitamin támogatja az optimális véralvadást, az osteoporosis és a szív- és érrendszeri betegségek 
megelőzését11. Kimutatták, hogy a K2 elengedhetetlen az osteocalcin - egy olyan fehérje, amely a csontokban 
a kalcium megkötéséért felelős - bioszintézisében; A vér K2-vitaminhiánya hozzájárul az oszteoporózis kiala-
kulásához12. A K2 MK7 elősegíti a kalcium lerakódásának megakadályozását az erekben, 2004-ben közzétet-
ték az úgynevezett Rotterdam-tanulmányok eredményeit, amelyekbe közel 8000 embert vontak be. Ezek bi-
zonyítják, hogy a K2-vitamin (de nem a K1-vitamin!) hozzájárul az érrendszer meszesedés elleni védelmében, 
támogatva a megelőzését a betegségeknek, úgy mint a szívkoszorúér betegségeket13.

A D3-vitamin kiegészíti a K2-MK7-vitamin hatását, a csontok legjobb állapo-
tának támogatását.

A készítményben található D3-vitamin (kolekalciferol) zuzmóból származik; A zuzmók szimbiotikus szervezetek 
- gombák és algák kombinációja. A  zuzmó D3-vitamin tartalma különösen értékes, mivel a  D-vitamin ilyen 
formájának leggyakoribb forrása a  hal és a  halolaj, míg a  növények és gombák elsősorban a  D2-vitamint 
(ergokalciferolt) szolgáltatják, amely az emberek számára kevésbé hatékonyak14. Ezért a  DuoLife RegenOil 
Liquid Gold® vegánok és vegetáriánusok számára is megfelelő, az optimális D3-vitamin-ellátást is biztosítja.

A D3-vitamin több szempontból is egészségmegőrző hatással rendelkezik - hatással van a csontokra, izmokra, 
vesékre, belekre, a szívre, az erekre, az agyra, a mellékvesére és az agyalapi mirigyre15. Ez a vitamin egy kulcsfon-
tosságú vegyület, amely felelős a szervezet megfelelő kalcium- és foszforszintjének szabályozásáért; jelentősen 
befolyásolja a csont-vázrendszer jólétét és támogatja az immunrendszert. Kétségtelen, hogy a D-vitamin hiány 
növeli az oszteoporózis kockázatát és csontgyengeséghez vezet; a D3-vitamin hiánya a hipertónia, az autoimmun 
betegségek (beleértve az asztma, a rheumatoid arthritis), a cukorbetegség, a rákos daganatok és a szívbetegsé-
gek fokozott kockázatával jár14-20.

Az ember képes szintetizálni a D3-vitamint, miért  
van hát szüksége kiegészítésre?

A D3-vitamint a D3 provitaminból a napfény (UVB-sugárzás) hatására szintetizáljuk a bőrben, kizárólag igény 
esetén; a test nem tárolja az általa szintetizált D3-vitamint. Télen korlátozott a napfényellátás (rövid expozíciós 
idő, fedett test), ezért csökken a D3-vitamin szintézise a bőrben, és előfordulhat annak hiánya (a testnek nincs 
saját tartaléka). Ebben az időszakban a kiegészítés különösen ajánlott14,20. Azoknak a nőknek, akik kevés nap-
fénynek vannak kitéve, hajlamosak a fertőzésekre, továbbá az idős embereknek és a menopauza utáni nőknek 
egész évben szükségük lehet D3-vitamin kiegészítésre21,22.

Mitől kiemelkedő a DuoLife REGENOIL LIQUID GOLD®?

 Ý A telítetlen omega 6 és omega 3 zsírsavak „aranyaránya” az optimális egészségmegörző hatás feltétele.
 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*).



*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 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 alapanyagtartalom és azok 100%-os tartalma a készítményben; beleértve a fi-
nomítatlan, hidegen sajtolt olajokat és a természetes K2 MK7 és D3 vitaminokat; a D3-vitamin zúzmóból 
származik, így a termék vegánok és vegetáriánusok számára is megfelelő.

 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/gombákból.

 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 homogén formula - 13 növényi olaj keveréke – kényelmes alkalmazás: naponta csak egyszer.

 q A DuoLife RegenOil Liquid Gold® bibliográfiája, külön irattartóban található. 


