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DuoLife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW természetes anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítő, innovatív, késleltetett felszabadulású kapszulákban, amelyek javítják a hatóanyagok felszívódását.

A DuoLife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW elsősorban kollagén és értékes növényi kivonatok tára, amelyek
támogatják a mozgásszervi készséget, a csontok, ízületi porcok, szalagok, inak és izmok funkcióit, valamint
fenntartják a bőr jó kondícióját, hogy megőrizhesse természetes feszességét és rugalmasságát. Támogatja
a szervezet tisztulásának folyamatait, a sebek és a sérült szövetek gyógyulását, valamint a szív- és érrendszer
megfelelő működését.

Mikor?
A DuoLife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW étrend-kiegészítő az izom- és csontrendszer működését támogató készítményként való alkalmazása:
Ý gyulladásokkal és ízületi degenerációjával küzdő
Ý csonttörésből felépülő vagy ízületi és izom sérüléembereknek;
sek után;
Ý fokozott fizikai aktivitású embereknek; rándulás/
Ý posztmenopauzális nőknek;
túl-edzés esetén is;
Ý túlsúlyos embereknek;
Ý degeneratív és / vagy gerincmenti gyulladások
Ý Idősebbeknek/szenioroknak.
esetén;

Hogyan?
Megnövekedett fizikai aktivitás esetén az amatőr és az élsportot gyakorló, valamint a jelentős ízületi terhelésnek kitett személyeknél (például a túlsúlyos embereknél) a napi étrend kiegészítést igényelhet az izom- és
csontrendszer működését támogató összetevőkkel. Hasonló kiegészítést javasolt postmenopauzális nőknek
és időskorúaknak, a meggyengült csontok és ízületek védelme érdekében. A DuoLife MEDICAL FORMULA
PROSTIK® NEW étrend-kiegészítő értékes aktív összetevőket biztosít a szervezetnek, segítve fenntartani a legjobb fizikai kondíciót. A készítmény elősegíti az ízületek megfelelő működéséhez szükséges folyadék képződését,
és elősegíti a csontok és a fogak megfelelő mineralizációját.
Duolife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW – használati útmutató:
naponta 1-2 kapszula
Összetevők: vadcikória gyökérből származó inulin (FOS), kollagén tengeri halak bőréből, ProStik®
(szabadalmaztatott formula mangosztán gyümölcsből (Garcinia mangostana)), mumio shilajit
(Asphaltum punjabianum) kivonat 10:1 Fűzfakéreg kivonat (Salix alba) 10:1, kivonat ördögcsáklyagyökeréből (Harpagophytum procumbens) 10:1, ázsiai gázló (Centella asiatica) kivonat 10:1,
orvosi angyalgyökér kivonat (Angelica archangelica) 10:1. A bevonat összetevői: tömegnövelő szer:
[E464 (szerves cellulózszármazék (HPMC)], sűrítőanyag: E418 (gellángumi), színezőanyag: klorofillek
és klorofillek réztartalmú vegyületei, Csomósodást gátló anyag: szilícium-dioxid

R

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.
Hatóanyagok a napi adagban

1 kapszula

2 kapszula

Kollagén tengeri halak bőréből

50 mg

100 mg

ProStik (szabadalmaztatott formula mangosztán
gyümölcsből (Garcinia mangostana))

25 mg

50 mg

Shilajit (mumio) kivonat (Asphaltum punjabianum)

25 mg

50 mg

Fűzfakéreg kivonat (Salix alba)

20 mg

40 mg

Ördögcsáklya-gyökér kivonat (Harpagophytum procumbens)

20 mg

40 mg

Centella asiatica kivonat (Centella asiatica)

20 mg

40 mg

Orvosi angyalgyökér kivonat (Angelica archangelica)

20 mg

40 mg

®

A készítményben található gyógynövényi kivonatok nevei mellett felírva az 10:1 arány - ez az úgy
nevezett DER mutató - mit jelent?
DER mutató (angol drug extract ratio) meghatározza a növényi anyag mennyiségét milligrammban,
amely egy milligramm kivonat (extraktum) előállításához szükséges.
Ha a kapszula 20 milligramm fűzfakéreg kivonatot (vagy más kivonatot) tartalmaz, a DER 10:1 azt
jelenti, hogy a kapszula előállításához 200 milligramm nyersanyagot használtak fel. A Medical Formula
NEW sorozat kapszuláinak megemelkedett DER-indexe van, amelynek köszönhetően ugyanaz (vagy
még kisebb) mennyiségű kivonat, nagyobb hatóanyag adagot eredményezhet.

Miért érdemes kollagént használni?
Ý
Ý
Ý

Támogatja az ízületek megfelelő működését1,2.
Az ízületi porc fiziológiai szerepének és regenerációjának nélkülözhetetlen eleme1,2.
Támogatja a bőr gátfunkcióját, növeli sűrűségét, segít megelőzni a kiszáradást és csökkenti az öregedés jeleit3.

A kollagén alacsonyabb molekulatömegű hidrolizátum formájában van jelen. Aminosavak forrása, ideértve az
exogéneket is, valamint di-, tri-peptideket is, amelyek jól felszívódnak az emésztőrendszerből. A vérbe jutás után
az aminosavak és peptidek szétoszlanak a bőrben, a porcban és más kötőszöveti struktúrákban, ahol támogatják ezen struktúrák fiziológiai funkcióit.

Milyen hatása van a DuoLife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW? szabadalmaztatott összetétele mangosztán gyümölcsből (Garcinia mangostana)?
A mangosztán gyümölcs a Q10 koenzim és antioxidánsok kincstára; A mangosztánt a környezetben a leggazdagabb antioxidáns forrásnak tekintik, amely megvédi a sejteket a szabad gyökök hatásaitól4. A magas antioxidáns
tartalom miatt a mangostán gyümölcskivonat hozzájárulhat a test öregedési folyamatának lelassításához, támogatja a test regenerálódását a gyógyulási időszakban, és támogatja a fogyási folyamatot is. A szabadalmaztatott
formula segít az ízületek normál működésének fenntartásában az ízületi porc támogatásával4,5.

Mi a mumio shilajit és hogyan támogatja a fizikai erőnlétet?
A Mumio általában kis fekete kristályok formájában van jelen, amelyek a gyantára emlékeztetnek. Eredete nincs
teljesen meghatározva, valószínűleg a mumio a szerves anyagok elhalálozásának eredményeként keletkezik:

növényi maradványokból, algákból vagy zuzmókból, melyek a hegyi kőzet mélyedéseibe kerülnek. Ugyanakkor
e nyersanyag állati vagy geológiai eredetét sem zárják ki. A mumio összetétele nagyon bonyolult és változatos,
többek között, több mint 40 makro- és mikroelemet tartalmaz6!
Ý Támogatni tudja a csontok összeforrását és a sebgyógyulást.
Ý Segít erősíteni a szervezetet, és növeli a fizikai terheléssel és stresszel szembeni ellenállóképességet.
Ý Hozzájárul a szív, és a keringési rendszer megfelelő működéséhez.
Ý Segíti a memóriát és a koncentrációt.
Ezért ez a nyersanyag rendkívül értékes a sportolók, az idősebb, fáradt, gyenge és kimerült emberek számára7.
Mi köti össze a fűzfa kéreg (Salix alba), az ördögcsáklya (Harpagophytum procumbens), az ázsiai gázló
gyógynövény (Centella asiatica) és az angelica gyökér (Angelicaarchanlica) kivonatait?
Ezeknek a növényeknek az egészségét elősegítő tulajdonságai támogatják a csontok, porcok és izmok jó állapotának megőrzését, elősegítve a szervezet reumatikus és degeneratív betegségekkel járó gyulladás elleni küzdelmét, leggyakrabban az ízületekben és a gerincben. Támogatják a rándult vagy túlterhelt izmok regenerálódását
is, segítve az ezekkel kapcsolatos tünetek enyhítését8-17.
Továbbá:
Ý a fűzfa kérgében található szalicin elősegítheti a megfelelő vérlemezke-aggregációt, ami pozitívan befolyásolhatja a vérkeringést és támogathatja az infarktus megelőzését18,19;
Ý Az ázsiai gázló serkenti a kollagén szintézist, hozzájárulva ezzel a bőr jó állapotának fenntartásához és
a striák csökkentéséhez; támogatja a sérült szövetek gyógyulási folyamatait is. Befolyásolhatja a zsír felhalmozását is a zsírszövetben, ezzel segítve a fogyást, valamint javítva a bőr mikrocirkulációját, hozzájárulva a cellulit eltüntetéséhez11-13;
Ý az ördögcsáklya és az angelica stimulálják az emésztőfolyadékok szekrécióját, elősegítve az emésztőrendszer munkáját, mindkét növény támogatja a test tisztító folyamatait is11,16,17;
Ý mind a négy növény értékes antioxidáns forrás, aminek köszönhetően elősegítik a szív és az erek megfelelő
működését, pozitív hatással vannak a vér koleszterinszintjére és segítenek a krónikus betegségek megelőzését8-17;
Ý A gázló és az angelica hozzájárulnak az elalvási problémák enyhítéséhez, segítve a szervezet stressz és
fokozott idegi feszültség elleni küzdelmét13-17.

Mitől különleges a Duolife MEDICAL FORMULA PROSTIK® NEW?
Ý

Ý
Ý

Ý
Ý
Ý
Ý
Ý

Szerves cellulózszármazék (HPMC) kapszulák, amelyek klorofillszármazékokat is tartalmaznak, tartósítószerek,
glutén és zselatin nélkül, késleltetett felszabadulási idővel, klinikai vizsgálatokkal alátámasztva* - javítja a kapszulában
található aktív vegyületek felszívódását, ami növeli a hatóanyag-koncentrációt a testben.
(BPA) mentes csomagolás, amely az egészségre tekintettel vitatott hatású vegyület20.
100% természetes összetevők, további prebiotikus tartalommal - utazó cikóriagyökér inulinnal; az inulin
stimulálja a természetes bél mikroflóra növekedését, támogatva ezzel az emésztőrendszer munkáját21;
alacsony glikémiás indexe van.
A termék összetételét képző nyersanyagok a szinergia és az antagonizmus elvének figyelembe vételével
kerültek kiválasztásra.
Összes összetevője - megtartva biológiai hátterét, javítva biohasznosulást.
A termék NEM tartalmaz tartósítószereket, mesterséges adalékokat és GMO-MENTES - a kiegészítő
készítéséhez felhasznált alapanyagok NEM SZÁRMAZNAK genetikailag módosított szervezetekből.
A termék NEM tartalmaz glutént – alkalmas a glutén intoleranciájú emberek számára.
Koncentrált formula – és ennek köszönhetően kényelmes használatú - naponta egyszer vagy kétszer.

q A DuoLife Medical Formula ProStik® NEW bibliográfiája, külön irattartóban található.

*Bio-Images Research Glasgow-i laboratóriumában (Skócia), 2013-ban végzett kutatás készítette

