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Modă pentru 
sănătate
Modul în care lumea modernă este 
construită, a făcut ca sănătatea să fie la 
modă. Creșterea gradului de conștientizare 
a contribuit la schimbarea nevoilor 
persoanelor care caută din ce în ce mai 
mult produse care să susțină sănătatea 
și starea corespunzătoare a organismului. 
DuoLife vine în întâmpinarea acestor nevoi!

7

Tot mai mulți oameni din întreaga lume sunt conștienți cât de importantă este grija pentru sănătate. 
Acest lucru este influențat de dezvoltarea științei și accesul la informații, mult mai ușor decât în trecut. 
Acești factori creează o nouă tendință - moda pentru sănătate, care devine din ce în ce mai populară. 

DuoLife, care produce suplimente alimentare inovatoare și naturale, produse cosmetice, alimente sănătoase 
și produse de curățare prietenoase cu mediul, contribuie semnificativ la dezvoltarea sa. În plus, în cooperare 
cu World Healthy Livining Foundation, DuoLife organizează o Campanie Socială de Promovare a Sănătății 
„Trăiesc conștient”, și popularizează, de asemenea, Strategia 5S, care are din ce în ce mai mulţi susținători.

Fii la modă - fii sănătos!

Starea fizică Nutriție conștientă

Managementul stresului, 
adică lucrul cu mintea

Curățare 
eficientă

Suplimentare naturală
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Regula nr. 3
Recipiente din sticlă

Produsele DuoLife
Principles of Production

Din produsele noastre sunt  
eliminate nu numai procesarea  
termică la temperaturi ridicate,  
dar și conservanții. De aceea  
produsele Duo Life își mențin  
parametrii biologici naturali.

La elaborarea produselor 
noastre folosim numai materii 
prime naturale, provenite de 
la ferme ecologice, certificate, 
din întreaga lume. Respingem 
în mod ferm orice varietăți 
modificate genetic sau folosirea 
de pesticide sau ierbicide.

Pentru produsele noaste 
utilizăm numai ambalaje din 
sticlă. Este materialul cel mai 
curat și cel mai ecologic și 
în plus nu intră în reacție cu 
produsele cu care are contact. 
Suplimentele alimentare lichide 
DuoLife sunt ambalate în sticle 
maro închis, selectate astfel 
pentru a asigura produsului 
cea mai bună protecție. 

Metoda de sterilizare 
a suplimentelor alimentare prin 
tehnologia IHHPTM se bazează 
pe conceptul de „prelucrare 
minimă”. Procesul tehnologic 
utilizat se bazează pe regula 
sinergiei acțiunilor mai multor 
factori de sterilizare. Permite 
păstrarea celei mai înalte calități 
a produsului fără utilizarea 
conservanților.

Întotdeauna păstrăm în 
produsele noastre fondurile 
biologice complete utilizate 
în medicină ale compușilor 
terapeutici principali. Așadar 
utilizăm numai ingrediente 
organice complet naturale 
împreună cu fondul lor biologic.

Regula nr. 1
Fără conservanți

Regula nr. 2
Zero GMO

Regula nr. 4
Metoda IHHPTM

Regula nr. 5
Ingrediente complete
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Premii 
și distincții
Confirmarea calității suplimentelor 
nutritive DuoLife și o formă unică de 
apreciere a valorilor companiei sunt 
premiile și distincțiile prestigioase. DuoLife 
a fost premiată de mai multe ori pentru 
contribuția sa la dezvoltarea economiei, 
pentru producția de preparate de încredere, 
care sunt fabricate în conformitate cu cele 
mai înalte standarde, precum și pentru 
activitatățile sale moderne și competitive, 
atât pe piața internă, cât și pe cea externă. 
Toate premiile și distincțiile confirmă faptul 
că DuoLife este o companie sigură, stabilă 
și pro-consumatore, în care se respectă 
normele și valorile cheie.

Calitatea Anului 
2013/2015

Eco Calitatea Anului 
2013/2015

Premiul Otis 
de Aur 2016

Certificatul 
Verde

Scanează codul 
QR și vezi mai 
multe informații

23

Laurul Consumatorului 
Descoperirea anului 2015

Semnul Calității 
JCI

Institutul 
de Profilaxie

SPA Prestige 
Awards 2017

Garantarea Europeană 
a Celei mai Înalte Calități

Premiul de Încredere 
Otis de Aur

Fundația pentru Dezvoltarea 
Chirurgiei Cardiace

Marca de Lux 
a Anului 2013

Fără GMO 
Certificat de Calitate

Certificatul Garantarea 
Celei mai Înalte Calități

Camera Poloneză 
de Medicină Naturală

Succesul Anului 
2014 și 2015

Certificat 
de Siguranță

Certificatul Centrului European pentru 
Calitate și Promovare ISO 22000

Certificatul Centrului European pentru 
Calitate și Promovare ISO 9001

Afacere 
din inimă
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Scanează codul 
QR și accesează 
magazinul online

Suplimente nutritive

Forme lichide
DuoLife Liquid Formula este o combinație 
a naturii cu cele mai recente descoperiri 
științifice. Suplimentele nutritive 100% 
naturale sub formă lichidă îmbuteliate într-o 
sticlă unică sunt o garanție a celei mai 
înalte calități și biodisponibilități. Fiecare 
produs din această linie a fost compus din 
cele mai bune ingrediente, atent selectate, 
și respectă principiile sinergismului și 
antagonismului. Preparatele DuoLife 
Liquid Formula sunt răspunsul la toate 
nevoile organismului.

40

Numeroase certificate

Cea mai înaltă calitate

Suport pentru organism

Prelucrarea minimă

Linia DuoLife Liquid Formula combină modernitatea cu proprietățile care promovează sănătatea. 
Preparatele sub forma lichidă sunt îmbuteliate folosind metoda IHHP ™ bazată pe conceptul de prelucrare 
minimă, permițând menținerea purității și calității superioare a ingredientelor. Acestea sunt un sprijin 
pentru sănătate esenţial, care ajută la menținerea unui organism puternic și hrănit în mod corespunzător.

De ce suplimente 
în formă lichidă?

41
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DuoLife Day nu conține conservanți 
sau ingrediente modificate genetic.

DuoLife Day este soluția pentru 
persoanele care doresc să 
activeze calitățile psihomotorii 
ale organismului și să ofere 
corpului lor substanțe esentiale 
pentru o funcționare perfectă în 
fiecare zi.

Noni este o sursă bogată de 
serotonină și melatonină. 
Asigură bunul ritm de 
funcționare al organismului 
precum și o stare de spirit bună. 
Ingredientele active conținute 
de noni stimulează secreția 
sucurilor gastrice și apetitul1.

Fructele de acai – conțin un 
complex de vitamine, minerale 
și polifenoli. Acestea au 
o capacitate de 20 de ori mai 
mare de absorbție a radicalilor 
liberi, care depășește cu mult 
orice sursă cunoscută acum, 
datorită căreia are un efect 
benefic în lupta împotriva 
îmbătrânirii și sprijină buna 
condiție a inimii2.

Rodia – are un efect benefic 
pentru funcționarea sistemului 
cardiovascular. Conține de 

asemenea compuși de tip 
estrogen care ar trebui să 
fie incluse în dieta femeilor 
întrucât ameliorează 
simptomele menopauzei3.

Aloe vera – întărește imunitatea, 
reglează metabolismul și 
îmbunătățește digestia. Este 
un excelent detoxifiant pentru 
organism și conține multe 
componente biologic active: 
aminoacizi, enzime, vitamine și 
compuși minerali4.

Merișorul – sursă de flavonoizi, 
antioxidanți, vitamine și compuși 
minerali. Ajută la menținerea 
unui pH normal al sistemului 
urinar și la buna funcționare a 
sistemului cardiovascular5-6.

Zmeura – sursă bogată de 
vitamine, acid pantotenic, 
macro- și microelemente. 
Conținutul ridicat de fibre și 
ingredientele sale unice sunt 
esențiale pentru funcționarea 
corectă a organismului7.

Socul negru – este una din 
cele mai bogate surse de 

antocianine care stimulează 
sistemul imunitar și sunt 
un mijloc eficient de 
înlăturare din organism 
a rezidurilor metabolice8.

Cătina albă – sursă bogată de 
betacaroten, flavonoizi, acizi 
grași nesaturați, minerale și 
vitamine. Conține substanțe 
active care fortifică sistemul 
cardiovascular, protejează 
celulele împotriva stresului 
oxidativ și încetinesc procesul 
de îmbătrânire9.

Vița de vie – conține substanțe 
regenerative și detoxifiante 
pentru organism. Este bogată 
în micro- și macroelemente, 
compuși minerali de valoare, 
glucoză și fructoză care sunt 
o importantă sursă de energie, 
absorbită rapid de organism10.

Ginseng – conține peste de 200 
de substanțe biologic active. 
Îmbunătățește funcționarea 
sistemului imunitar și a 
sistemului gastrointestinal11.

Măceșul – fortifică organismul 
și influențează pozitiv vitalitatea 
acestuia. Este o sursă 
importantă de vitamine, acizi 
organici, săruri minerale și 
antioxidanți. Sucul din măceș 
are un puternic efect de 
detoxifiere, crește imunitatea 
și echilibrează conținutul 
sistemului gastrointestinal12-13.

Păducelul – îmbunătătește în 
mod semnificativ funcționarea 
inimii și combate insomnia. 
Conține bioflavonoide care 
ajută sistemul cardiovascular. 
Este bogat în acizi organici, 
vitamine și săruri minerale14.

Lucerna este o sursă perfectă 
de proteine, care întărește 
organismul, are un efect 
regenerant asupra mucoaselor 
și detoxifică organismul, 
protejându-l împotriva 
îmbătrânirii premature15.

Bibliografie, p. 79

Află mai multe pe:
DuoLife.eu/na-dzien

Sursa zilnică de sănătate
și vitalitate

DuoLife Day

Doza recomandată
25ml / zi, dimineața

Volum
750 ml

Forma
Lichid
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DuoLife Night nu conține conservanți 
sau ingrediente modificate genetic.

Garantează un somn odihnitor și  
o regenerare totală a organismului.

Doza recomandată
25ml / zi, seara, înainte de culcare

Volum
750 ml

Forma
Lichid

12

DuoLife Night reprezintă soluția 
pentru persoanele care doresc 
să se bucure de viața după un 
somn odihnitor si o regenerare 
completă a forțelor vitale, 
oferind în același timp corpului 
lor substanțele necesare.

Extract din fructe goji – ajută 
la menținerea unui nivel 
normal al glicemiei, asigură 
echilibrul metabolismului și 
îmbunătățește digestia.Conține 
triptofan, stimulent natural 
al secreției de serotonină 
și melatonină1.

Dudul alb – stabilizează 
nivelul glicemiei; contribuie la 
menținerea nivelului normal al 
colesterolului și reduce apetitul2.

Armurariul – conține 
flavonolignani (silimarina), 
vitamine, săruri de zinc, siliciu, 
fier și potasiu. Protejează ficatul 
și ameliorează inflamațiile 
apărute pe fond hepatic. Previne 
apariția pietrei la ficat și sprijină 
buna funcționare a stomacului3.

Frunzele de anghinare - 
sunt adesea utilizate pentru 
ameliorarea problemelor 
digestive si hepatice. Contribuie 
totodată la menținerea unui 
nivel normal al trigliceridelor. 4-5.

Prunele – sursă bogată de 
vitamina C și E, minerale și 
antioxidanți care combat 
radicalii liberi. Conține vitamina 
P, beta caroten, potasiu, fier, 
magneziu, calciu și fosfor6.

Acerola – un singur fruct 
este echivalent cu cantitatea 
de vitamina C dintr-un kg 
de lămâi. Este considerat 
un puternic antioxidant, 
hidrateaza pielea și întârzie 
procesul de îmbătrânire7.

Vița de vie conține substanțe 
regenerative și detoxifiante 
pentru organism. Este bogată 
în micro- și macroelemente, 
compuși minerali de valoare, 
precum și glucoză și fructoză, 
surse importante de energie, 
absorbite rapid de organism8.

Lucerna este o sursă excelentă 
de proteine, contribuind 
la întărirea și detoxifierea 
organismului, are o acțiune 
regenerantă asupra mucoaselor 
și protejează împotriva 
îmbătrânirii premature9.

Sfecla roșie conține 
microelemente, vitamine 
și betanină, sprijină buna 
funcționare a ficatului 
și a stomacului. Ajută la 
detoxifierea organismului și 
îmbunătățește funcționarea 
sistemului gastrointestinal10.

Frunzele de urzică – bogate 
în vitamine, acid pantotenic, 
magneziu, zinc, potasiu, calciu, 
fier, fosfor, siliciu. Au o acțiune 
diuretică și de detoxifiere. 
Contribuie la întărirea sistemului 
imunitar și la îmbunătățirea 
condiției pielii și părului11.

Gheara pisicii (vilcacora) 
contribuie la sporirea imunității, 
detoxifierea organismului și 
accelerează metabolismul. 
Asigură o bună funcționare a 
sistemului gastrointestinal12-13.

Aronia - este o sursă bogată 
de bioflavonoizi și rutină care 
asigură sănătatea vaselor de 
sânge. Datorită conținutului 
ridicat de vitamina C,este una 
din cele mai importante surse 
de antioxidanți, protejând 
organismul împotriva radicalilor 
liberi.Întărește imunitatea, 
combate stările de oboseală 
și epuizare14.

Roinița (Melissa) conține uleiuri 
esențiale, polifenoli, flavonoide, 
acizi organici, vitaminele B și 
C, săruri minerale. Creează 
o stare de relaxare și ajută la 
instalarea unui somn odihnitor, 
prin combaterea stărilor 
de agitație15.

Bibliografie, p. 79

Află mai multe pe:
DuoLife.eu/na-noc

DuoLife Night
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Garantează un somn odihnitor și  
o regenerare totală a organismului.

Doza recomandată
25ml / zi, seara, înainte de culcare

Volum
750 ml

Forma
Lichid

12

DuoLife Night reprezintă soluția 
pentru persoanele care doresc 
să se bucure de viața după un 
somn odihnitor si o regenerare 
completă a forțelor vitale, 
oferind în același timp corpului 
lor substanțele necesare.

Extract din fructe goji – ajută 
la menținerea unui nivel 
normal al glicemiei, asigură 
echilibrul metabolismului și 
îmbunătățește digestia.Conține 
triptofan, stimulent natural 
al secreției de serotonină 
și melatonină1.

Dudul alb – stabilizează 
nivelul glicemiei; contribuie la 
menținerea nivelului normal al 
colesterolului și reduce apetitul2.

Armurariul – conține 
flavonolignani (silimarina), 
vitamine, săruri de zinc, siliciu, 
fier și potasiu. Protejează ficatul 
și ameliorează inflamațiile 
apărute pe fond hepatic. Previne 
apariția pietrei la ficat și sprijină 
buna funcționare a stomacului3.

Frunzele de anghinare - 
sunt adesea utilizate pentru 
ameliorarea problemelor 
digestive si hepatice. Contribuie 
totodată la menținerea unui 
nivel normal al trigliceridelor. 4-5.

Prunele – sursă bogată de 
vitamina C și E, minerale și 
antioxidanți care combat 
radicalii liberi. Conține vitamina 
P, beta caroten, potasiu, fier, 
magneziu, calciu și fosfor6.

Acerola – un singur fruct 
este echivalent cu cantitatea 
de vitamina C dintr-un kg 
de lămâi. Este considerat 
un puternic antioxidant, 
hidrateaza pielea și întârzie 
procesul de îmbătrânire7.

Vița de vie conține substanțe 
regenerative și detoxifiante 
pentru organism. Este bogată 
în micro- și macroelemente, 
compuși minerali de valoare, 
precum și glucoză și fructoză, 
surse importante de energie, 
absorbite rapid de organism8.

Lucerna este o sursă excelentă 
de proteine, contribuind 
la întărirea și detoxifierea 
organismului, are o acțiune 
regenerantă asupra mucoaselor 
și protejează împotriva 
îmbătrânirii premature9.

Sfecla roșie conține 
microelemente, vitamine 
și betanină, sprijină buna 
funcționare a ficatului 
și a stomacului. Ajută la 
detoxifierea organismului și 
îmbunătățește funcționarea 
sistemului gastrointestinal10.

Frunzele de urzică – bogate 
în vitamine, acid pantotenic, 
magneziu, zinc, potasiu, calciu, 
fier, fosfor, siliciu. Au o acțiune 
diuretică și de detoxifiere. 
Contribuie la întărirea sistemului 
imunitar și la îmbunătățirea 
condiției pielii și părului11.

Gheara pisicii (vilcacora) 
contribuie la sporirea imunității, 
detoxifierea organismului și 
accelerează metabolismul. 
Asigură o bună funcționare a 
sistemului gastrointestinal12-13.

Aronia - este o sursă bogată 
de bioflavonoizi și rutină care 
asigură sănătatea vaselor de 
sânge. Datorită conținutului 
ridicat de vitamina C,este una 
din cele mai importante surse 
de antioxidanți, protejând 
organismul împotriva radicalilor 
liberi.Întărește imunitatea, 
combate stările de oboseală 
și epuizare14.

Roinița (Melissa) conține uleiuri 
esențiale, polifenoli, flavonoide, 
acizi organici, vitaminele B și 
C, săruri minerale. Creează 
o stare de relaxare și ajută la 
instalarea unui somn odihnitor, 
prin combaterea stărilor 
de agitație15.

Bibliografie, p. 79

Află mai multe pe:
DuoLife.eu/na-noc

DuoLife Night



InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

44 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 105

Fiind puternic antioxidant - protejează 
împotriva radicalilor liberi*

Ajută la îmbunătățirea stării 
de bine și oferă energie*

Susține corpul în timpul răcelilor 
și poate scurta durata infecției*

Ajută la îmbunătățirea funcțiilor 
sistemului imunitar*

DuoLife Vita C este soluția pentru persoanele care 
caută o modalitate de suplimentare a cantității de 
energie și a aportului de vitamine și minerale, pe 
scurt pentru cei care doresc să se bucure de viață 
cu energie maximă!

Susține sistemul imunitar 
al organismului

 Vita C
Supliment alimentar

25ml până la 50ml 
o dată pe zi, înainte de masă.

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

45*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 105

Susține funcțiile barieră ale pielii, 
ajută la prevenirea deshidratării acesteia*

Ajută la reducerea 
semnelor de îmbătrânire*

Ajută la îmbunătățirea 
aspectului părului și a unghiilor*

Sprijin pentru sănătatea pielii, 
articulațiilor, oaselor și a vederii *25ml până la 50ml 

o dată pe zi, înainte de masă.

Colagenul lichid, îmbogățit cu antioxidanți ajută la 
menținerea fermă a pielii, elastică și o protejează 
împotriva îmbătrânirii, și ajută la îmbunătățirea 
aspectului părului și a unghiilor. Colagenul natural 
ajută la regenerarea cartilajului articular și a oaselor.

Sprijin pentru sănătatea pielii, 
oaselor și articulațiilor

 Collagen
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...

Catalogul 
DuoLife

Lansare 2020



InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

44 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 105

Fiind puternic antioxidant - protejează 
împotriva radicalilor liberi*

Ajută la îmbunătățirea stării 
de bine și oferă energie*

Susține corpul în timpul răcelilor 
și poate scurta durata infecției*

Ajută la îmbunătățirea funcțiilor 
sistemului imunitar*

DuoLife Vita C este soluția pentru persoanele care 
caută o modalitate de suplimentare a cantității de 
energie și a aportului de vitamine și minerale, pe 
scurt pentru cei care doresc să se bucure de viață 
cu energie maximă!

Susține sistemul imunitar 
al organismului

 Vita C
Supliment alimentar

25ml până la 50ml 
o dată pe zi, înainte de masă.

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

45*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 105

Susține funcțiile barieră ale pielii, 
ajută la prevenirea deshidratării acesteia*

Ajută la reducerea 
semnelor de îmbătrânire*

Ajută la îmbunătățirea 
aspectului părului și a unghiilor*

Sprijin pentru sănătatea pielii, 
articulațiilor, oaselor și a vederii *25ml până la 50ml 

o dată pe zi, înainte de masă.

Colagenul lichid, îmbogățit cu antioxidanți ajută la 
menținerea fermă a pielii, elastică și o protejează 
împotriva îmbătrânirii, și ajută la îmbunătățirea 
aspectului părului și a unghiilor. Colagenul natural 
ajută la regenerarea cartilajului articular și a oaselor.

Sprijin pentru sănătatea pielii, 
oaselor și articulațiilor

 Collagen
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...

Catalogul 
DuoLife

Lansare 2020



InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

46 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 105

Ajută la menținerea 
colesterolului normal din sânge *

Contribuie la menținerea funcționării 
adecvate a intestinelor și a sistemului digestiv *

Susține activitatea normală 
a sistemului cardiovascular *

Ajută la susținerea sistemului imunitar al organismului 
și la eliminarea infecțiilor bacteriene, virale și fungice *25ml până la 50ml 

o dată pe zi, înainte de masă.

DuoLife Aloes este o sursă naturală de sănătate și 
frumusețe. Este soluția perfectă pentru persoanele 
care doresc să își păstreze cât mai mult tinerețea și 
vitalitatea. Datorită proprietăților sale depurative, DuoLife 
Aloes asigură la regenerarea completă a organismului.

Ajută la menținerea vitalității, aspectului 
tânăr și a unei siluete frumoase

 Aloes
Supliment alimentar

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

Caracteristicile distinctive ale produselor

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

47*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 105

Susține activitatea normală 
a sistemului hematopoietic *

Susține procesele antioxidante 
și funcțiile sistemului imunitar *

Susține activitatea normală 
a sistemului cardiovascular *

Sprijină funcționarea adecvată a sistemului 
imunitar și a tractului gastro-intestinal*10ml până la 20ml 

o dată pe zi, înainte de masă.

Clorofila DuoLife este răspunsul pentru cei care doresc să-și 
păstreze corpul în condiții optime de sănătate cât mai mult timp. 
Datorită efectelor sale benefice, este uneori numită „energie lichidă”.

„Energie lichidă!” Susține funcționarea 
adecvată a sistemului imunitar și digestiv

 Chlorofil
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...

Catalogul 
DuoLife

Lansare 2020



InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

46 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 105

Ajută la menținerea 
colesterolului normal din sânge *

Contribuie la menținerea funcționării 
adecvate a intestinelor și a sistemului digestiv *

Susține activitatea normală 
a sistemului cardiovascular *

Ajută la susținerea sistemului imunitar al organismului 
și la eliminarea infecțiilor bacteriene, virale și fungice *25ml până la 50ml 

o dată pe zi, înainte de masă.

DuoLife Aloes este o sursă naturală de sănătate și 
frumusețe. Este soluția perfectă pentru persoanele 
care doresc să își păstreze cât mai mult tinerețea și 
vitalitatea. Datorită proprietăților sale depurative, DuoLife 
Aloes asigură la regenerarea completă a organismului.

Ajută la menținerea vitalității, aspectului 
tânăr și a unei siluete frumoase

 Aloes
Supliment alimentar

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

Caracteristicile distinctive ale produselor

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

47*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 105

Susține activitatea normală 
a sistemului hematopoietic *

Susține procesele antioxidante 
și funcțiile sistemului imunitar *

Susține activitatea normală 
a sistemului cardiovascular *

Sprijină funcționarea adecvată a sistemului 
imunitar și a tractului gastro-intestinal*10ml până la 20ml 

o dată pe zi, înainte de masă.

Clorofila DuoLife este răspunsul pentru cei care doresc să-și 
păstreze corpul în condiții optime de sănătate cât mai mult timp. 
Datorită efectelor sale benefice, este uneori numită „energie lichidă”.

„Energie lichidă!” Susține funcționarea 
adecvată a sistemului imunitar și digestiv

 Chlorofil
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...

Catalogul 
DuoLife

Lansare 2020



InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

48 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 106

Eficacitatea clinică 
(pentru ingrediente selectate)

Susține creșterea sănătoasă 
a părului și a unghiilor *

Întăreşte părul, contribuind 
la reducerea căderii părului *

Ajută la protejarea și repararea 
părului, a unghiilor și a pielii*25ml până la 50ml 

o dată pe zi, înainte de masă.

Caracteristicile distinctive ale produselor

DuoLife Keratin Hair Complex este un produs pe 
bază de cheratină lichidă și ingrediente naturale 
dezvoltate pe baza brevetelor. Contribuie la 
reducerea căderii părului, ajută la întărirea, netezirea 
și la creșterea densității și elasticității acestuia.

Sănătate și frumusețe pentru 
părul, pielea și unghiile tale

 Keratin Hair Complex
Supliment alimentar

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

49*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 106

Susține procesele antioxidante 
și regenerarea corpului *

Oferă organismului 
vitamine și minerale esențiale

Susține sistemul hematopoietic, contribuind la menținerea 
nivelului și funcției corespunzătoare a globulelor rosii din sânge*

Ajută la menținerea 
rezultatelor normale morfologice *25ml până la 50ml 

o dată pe zi, înainte de masă.

Caracteristicile distinctive ale produselor

DuoLife My Blood este un complex de vitamine, 
minerale, și extracte naturale de fructe și legume. 
Este o morfologie fluidă care ajută la menținerea 
nivelului normal de globule roșii și a producției de sânge.

Sângele 
meu!

 My Blood Moja Krew
Supliment alimentar

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...

Catalogul 
DuoLife
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InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

48 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 106

Eficacitatea clinică 
(pentru ingrediente selectate)

Susține creșterea sănătoasă 
a părului și a unghiilor *

Întăreşte părul, contribuind 
la reducerea căderii părului *

Ajută la protejarea și repararea 
părului, a unghiilor și a pielii*25ml până la 50ml 

o dată pe zi, înainte de masă.

Caracteristicile distinctive ale produselor

DuoLife Keratin Hair Complex este un produs pe 
bază de cheratină lichidă și ingrediente naturale 
dezvoltate pe baza brevetelor. Contribuie la 
reducerea căderii părului, ajută la întărirea, netezirea 
și la creșterea densității și elasticității acestuia.

Sănătate și frumusețe pentru 
părul, pielea și unghiile tale

 Keratin Hair Complex
Supliment alimentar

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

49*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 106

Susține procesele antioxidante 
și regenerarea corpului *

Oferă organismului 
vitamine și minerale esențiale

Susține sistemul hematopoietic, contribuind la menținerea 
nivelului și funcției corespunzătoare a globulelor rosii din sânge*

Ajută la menținerea 
rezultatelor normale morfologice *25ml până la 50ml 

o dată pe zi, înainte de masă.

Caracteristicile distinctive ale produselor

DuoLife My Blood este un complex de vitamine, 
minerale, și extracte naturale de fructe și legume. 
Este o morfologie fluidă care ajută la menținerea 
nivelului normal de globule roșii și a producției de sânge.

Sângele 
meu!

 My Blood Moja Krew
Supliment alimentar

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...

Catalogul 
DuoLife
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InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

50 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 107

Ajută la menținerea sănătăţii 
dinților și a oaselor*

Sprijină sistemul imunitar 
și funcțiile creierului *

Îmbogățit cu vitamina D3 naturală și K2 MK7; 
menținând „proporția de aur” de Omega-3 și Omega-6*

13 uleiuri vegetale 
nerafinate, presate la rece*5ml o dată pe zi, 

de preferat în timpul mesei.

DuoLife RegenOil Liquid Gold® este un adevărat 
„aur lichid” printre uleiurile presate la rece. Este, 
de asemenea, o sursă de acizi grași nesaturați 
esențiali, a căror compoziție se bazează pe 
13 uleiuri vegetale.

„Aur lichid”

 RegenOil®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

51
*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 107
**Acest produs este destinat copiilor cu vârsta de peste 6 ani.

Susține flora 
bacteriană intestinală *

Susține 
funcția cognitivă *

Susține 
funcția respiratorie *

5 ml o dată pe zi, după masă, 
de preferat diluat cu apă.

SunVital® este lansarea gamei DuoLife Kids Formula 
pentru cei mici **. Siropul conține ingrediente 
naturale din plante și zinc organic.

Crește sănătos, 
ca o girafă!

 SunVital®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Susține 
sistemul imunitar *

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...

Catalogul 
DuoLife

Lansare 2020



InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

50 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 107

Ajută la menținerea sănătăţii 
dinților și a oaselor*

Sprijină sistemul imunitar 
și funcțiile creierului *

Îmbogățit cu vitamina D3 naturală și K2 MK7; 
menținând „proporția de aur” de Omega-3 și Omega-6*

13 uleiuri vegetale 
nerafinate, presate la rece*5ml o dată pe zi, 

de preferat în timpul mesei.

DuoLife RegenOil Liquid Gold® este un adevărat 
„aur lichid” printre uleiurile presate la rece. Este, 
de asemenea, o sursă de acizi grași nesaturați 
esențiali, a căror compoziție se bazează pe 
13 uleiuri vegetale.

„Aur lichid”

 RegenOil®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

51
*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 107
**Acest produs este destinat copiilor cu vârsta de peste 6 ani.

Susține flora 
bacteriană intestinală *

Susține 
funcția cognitivă *

Susține 
funcția respiratorie *

5 ml o dată pe zi, după masă, 
de preferat diluat cu apă.

SunVital® este lansarea gamei DuoLife Kids Formula 
pentru cei mici **. Siropul conține ingrediente 
naturale din plante și zinc organic.

Crește sănătos, 
ca o girafă!

 SunVital®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Susține 
sistemul imunitar *

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...
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Scanează codul 
QR și accesează 
magazinul online

Suplimente nutritive

Medical Formula
Produsele DuoLife Medical Formula au fost 
elaborate pentru a sprijini corpul într-un 
mod natural și complet sigur. Folosindu-
se de tot ceea ce este mai bun în natură, 
DuoLife a creat suplimente alimentare foarte 
concentrate, o biodisponibilitate de substanțe 
active crescută și timp de eliberare prelungit. 
Capsulele produselor din gama Medical 
Formula sunt de tip HPMC - ideale pentru 
vegani și vegetarieni, și conțin clorofilină și 
inulină. Nu conțin Bisfenol A (BPA).

52

32%

56%

Medical Formula sunt suplimente alimentare dezvoltate cu grijă, care întăresc organismul și susțin 
funcționarea corectă a acestuia. Forța naturală închisă în capsule, se traduce prin eficacitate confirmată 
de studii. La rândul său, ambalajele personalizate și eticheta multilingvă, fac produsele DuoLife Medical 
Formula perfecte pentru tine.

De ce suplimente 
sub formă de capsule?

Capsulele HPMC pentru vegani 
și vegetarieni

Ambalaj
fără BPA

Capsule cu timp de eliberare 
prelungită, cu studii clinice

Etichete multilingve 
(12 limbi)

Ambalaj personalizat
Medical Formula 

 Biodisponibilitatea 
(digestibilitatea) substanțelor 
active crescută

Capsulele verzi se datorează
100% clorofilinei

Conținut suplimentar 
de inulină (prebiotic)

Concentrație crescută de substanțe 
active obținută în organism

53



Scanează codul 
QR și accesează 
magazinul online

Suplimente nutritive

Medical Formula
Produsele DuoLife Medical Formula au fost 
elaborate pentru a sprijini corpul într-un 
mod natural și complet sigur. Folosindu-
se de tot ceea ce este mai bun în natură, 
DuoLife a creat suplimente alimentare foarte 
concentrate, o biodisponibilitate de substanțe 
active crescută și timp de eliberare prelungit. 
Capsulele produselor din gama Medical 
Formula sunt de tip HPMC - ideale pentru 
vegani și vegetarieni, și conțin clorofilină și 
inulină. Nu conțin Bisfenol A (BPA).

52

32%

56%

Medical Formula sunt suplimente alimentare dezvoltate cu grijă, care întăresc organismul și susțin 
funcționarea corectă a acestuia. Forța naturală închisă în capsule, se traduce prin eficacitate confirmată 
de studii. La rândul său, ambalajele personalizate și eticheta multilingvă, fac produsele DuoLife Medical 
Formula perfecte pentru tine.

De ce suplimente 
sub formă de capsule?

Capsulele HPMC pentru vegani 
și vegetarieni

Ambalaj
fără BPA

Capsule cu timp de eliberare 
prelungită, cu studii clinice

Etichete multilingve 
(12 limbi)

Ambalaj personalizat
Medical Formula 

 Biodisponibilitatea 
(digestibilitatea) substanțelor 
active crescută

Capsulele verzi se datorează
100% clorofilinei

Conținut suplimentar 
de inulină (prebiotic)

Concentrație crescută de substanțe 
active obținută în organism
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InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

54 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 107 

1-2 capsule pe zi.

Susține activitatea 
sistemului cardiovascular*

Susține activitatea 
sistemului osteoarticular*

Ajută la ameliorarea efectelor 
mușcăturilor de căpușă și țânțar*

Susține procesele antioxidante 
și funcțiile sistemului imunitar*

BorelissPro® sprijină nu numai imunitatea 
organismului, ci și activitatea inimii. Ajută la 
menținerea nivelului normal de colesterol, 
funcționarea corespunzătoare a articulațiilor, 
oaselor și aspectul tânăr al pielii.

Susține imunitatea organismului și calmează 
efectele mușcăturilor de căpușă și țânțar

 BorelissPro®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

55*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 107

1-2 capsule pe zi.

Susține 
mobilitatea*

Susține funcțiile oaselor, cartilajului articular, 
ligamentelor, tendoanelor și mușchilor*

Ajută la producerea lichidului sinovial necesar 
pentru buna funcționare a articulațiilor*

Contribuie la mineralizarea 
corespunzătoare a oaselor și a dinților*

ProStik® datorită formulei sale unice, ajută la 
menținerea sănătații mușchilor și articulațiilor. 
Susține flexibilitatea și mobilitatea acestora.

Menține articulațiile și oasele într-o stare 
optimă; sprijină sistemul locomotor

 ProStik®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...
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DuoLife

Lansare 2020



InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

54 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 107 

1-2 capsule pe zi.

Susține activitatea 
sistemului cardiovascular*

Susține activitatea 
sistemului osteoarticular*

Ajută la ameliorarea efectelor 
mușcăturilor de căpușă și țânțar*

Susține procesele antioxidante 
și funcțiile sistemului imunitar*

BorelissPro® sprijină nu numai imunitatea 
organismului, ci și activitatea inimii. Ajută la 
menținerea nivelului normal de colesterol, 
funcționarea corespunzătoare a articulațiilor, 
oaselor și aspectul tânăr al pielii.

Susține imunitatea organismului și calmează 
efectele mușcăturilor de căpușă și țânțar

 BorelissPro®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

55*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 107

1-2 capsule pe zi.

Susține 
mobilitatea*

Susține funcțiile oaselor, cartilajului articular, 
ligamentelor, tendoanelor și mușchilor*

Ajută la producerea lichidului sinovial necesar 
pentru buna funcționare a articulațiilor*

Contribuie la mineralizarea 
corespunzătoare a oaselor și a dinților*

ProStik® datorită formulei sale unice, ajută la 
menținerea sănătații mușchilor și articulațiilor. 
Susține flexibilitatea și mobilitatea acestora.

Menține articulațiile și oasele într-o stare 
optimă; sprijină sistemul locomotor

 ProStik®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...
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InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

56 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 108 

1-2 capsule pe zi.

Susține flora 
bacteriană intestinală*

Susține procesele 
de curățare a corpului*

Susține 
procesele antioxidante*

Ajută la îmbunătățirea funcțiilor 
sistemului imunitar*

ProSelect® ajută la neutralizarea radicalilor liberi 
de oxigen, ajută la eliminarea produselor metabolice 
dăunătoare, susține o stare bună a corpului 
și un aspect tânăr.

Sprijină procesele antioxidante 
și sistemul imunitar

 ProSelect®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

57*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 108 

1-2 capsule pe zi.

Contribuie la reducerea 
poftei de a mânca dulce*

Ajută la 
reducerea caloriilor*

Ajută la o eficiența optimă 
a organismului în timpul exercițiilor*

Susține reducerea 
greutății și a grăsimilor*

ProSlimer® ajută la reducerea greutății și 
apoi menținerea acesteia la nivelul corect. 
Oferă organismului vitamine și minerale necesare 
funcționării corecte.

Susține reducerea greutății și 
menținerea acesteia la nivelul corect

 ProSlimer®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...
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DuoLife

Lansare 2020



InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

56 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 108 

1-2 capsule pe zi.

Susține flora 
bacteriană intestinală*

Susține procesele 
de curățare a corpului*

Susține 
procesele antioxidante*

Ajută la îmbunătățirea funcțiilor 
sistemului imunitar*

ProSelect® ajută la neutralizarea radicalilor liberi 
de oxigen, ajută la eliminarea produselor metabolice 
dăunătoare, susține o stare bună a corpului 
și un aspect tânăr.

Sprijină procesele antioxidante 
și sistemul imunitar

 ProSelect®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

57*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 108 

1-2 capsule pe zi.

Contribuie la reducerea 
poftei de a mânca dulce*

Ajută la 
reducerea caloriilor*

Ajută la o eficiența optimă 
a organismului în timpul exercițiilor*

Susține reducerea 
greutății și a grăsimilor*

ProSlimer® ajută la reducerea greutății și 
apoi menținerea acesteia la nivelul corect. 
Oferă organismului vitamine și minerale necesare 
funcționării corecte.

Susține reducerea greutății și 
menținerea acesteia la nivelul corect

 ProSlimer®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...
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DuoLife
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InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

58 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 108 

Ajută la îmbunătățirea 
funcției imunitare*

Susține 
funcțiile digestive*

Ajută la menținerea echilibrului 
acido-bazic al fluidelor corporale*

Ajută la eliminarea toxinelor 
și a metalelor grele din corp*1-2 capsule pe zi.

ProDeacid® este o sursă bogată de vitamine, 
micro- și macroelemente, precum și elemente 
necesare pentru o bună funcționare a organismului. 
Facilitează purificarea și regenerarea acestuia.

Susține echilibrul 
acido-bazic

 ProDeacid®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

59*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 109

Ajută la creșterea producției 
de serotonină și dopamină din creier*

Susține somnul 
adecvat, regenerativ*

Ajută la reducerea 
tensiunii și anxietății*

Ajută la creșterea rezistenței organismului 
la stres și restabilește echilibrul emoțional*1-2 capsule pe zi.

ProRelaxin® datorită compoziției perfect echilibrate, ajută eficient 
la calmarea stărilor nervoase, facilitează adormirea și restabilește 
echilibrul emoțional. Prin creșterea producției de serotonină și 
dopamină, îmbunătățește starea de spirit și reduce starea de rău.

Ajută la menținerea echilibrului 
emoțional și la ameliorarea stresului. 
Ajută la obținerea unui somn bun

 ProRelaxin®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...
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DuoLife
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InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

58 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 108 

Ajută la îmbunătățirea 
funcției imunitare*

Susține 
funcțiile digestive*

Ajută la menținerea echilibrului 
acido-bazic al fluidelor corporale*

Ajută la eliminarea toxinelor 
și a metalelor grele din corp*1-2 capsule pe zi.

ProDeacid® este o sursă bogată de vitamine, 
micro- și macroelemente, precum și elemente 
necesare pentru o bună funcționare a organismului. 
Facilitează purificarea și regenerarea acestuia.

Susține echilibrul 
acido-bazic

 ProDeacid®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

59*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 109

Ajută la creșterea producției 
de serotonină și dopamină din creier*

Susține somnul 
adecvat, regenerativ*

Ajută la reducerea 
tensiunii și anxietății*

Ajută la creșterea rezistenței organismului 
la stres și restabilește echilibrul emoțional*1-2 capsule pe zi.

ProRelaxin® datorită compoziției perfect echilibrate, ajută eficient 
la calmarea stărilor nervoase, facilitează adormirea și restabilește 
echilibrul emoțional. Prin creșterea producției de serotonină și 
dopamină, îmbunătățește starea de spirit și reduce starea de rău.

Ajută la menținerea echilibrului 
emoțional și la ameliorarea stresului. 
Ajută la obținerea unui somn bun

 ProRelaxin®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...

Catalogul 
DuoLife

Lansare 2020



InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

60 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 109 

Ajută la creșterea rezistenței 
organismului la stres*

Ajută la creșterea nivelului 
de serotonină și dopamină în creier*

Ajută la reducerea sensibilității la zgomot 
și la eliminarea stării de greaţă*

Susține buna funcționare 
a sistemului nervos*1-2 capsule pe zi.

ProMigren® conține o sursă de substanțe excelente 
care susțin buna funcționare a sistemului nervos. 
Prin îmbunătățirea stării generale a corpului, crește 
rezistența la factorii externi negativi.

Ajută la reducerea sensibilității 
la zgomot și asigură o rezistență 
optimă la factorii negativi externi 

 ProMigren®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

61*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 109

Susține activitatea sistemului 
cardiovascular*

Susține starea optimă a venelor și arterelor, 
prevenind acumularea de colesterol*

Ajută la menținerea nivelului normal al 
colesterolului din sânge și al trigliceridelor*

Ajută la reglarea metabolismului 
lipidic al organismului*1-2 capsule pe zi.

ProCholterol® este o sursă bogată de substanțe 
naturale care au un efect protector asupra sistemului 
cardiovascular și a inimii, contribuind la menținerea 
nivelului normal al colesterolului din sânge.

Susține reglarea metabolismului 
lipidic din organism

 ProCholterol®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...

Catalogul 
DuoLife

Lansare 2020



InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

60 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 109 

Ajută la creșterea rezistenței 
organismului la stres*

Ajută la creșterea nivelului 
de serotonină și dopamină în creier*

Ajută la reducerea sensibilității la zgomot 
și la eliminarea stării de greaţă*

Susține buna funcționare 
a sistemului nervos*1-2 capsule pe zi.

ProMigren® conține o sursă de substanțe excelente 
care susțin buna funcționare a sistemului nervos. 
Prin îmbunătățirea stării generale a corpului, crește 
rezistența la factorii externi negativi.

Ajută la reducerea sensibilității 
la zgomot și asigură o rezistență 
optimă la factorii negativi externi 

 ProMigren®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

61*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 109

Susține activitatea sistemului 
cardiovascular*

Susține starea optimă a venelor și arterelor, 
prevenind acumularea de colesterol*

Ajută la menținerea nivelului normal al 
colesterolului din sânge și al trigliceridelor*

Ajută la reglarea metabolismului 
lipidic al organismului*1-2 capsule pe zi.

ProCholterol® este o sursă bogată de substanțe 
naturale care au un efect protector asupra sistemului 
cardiovascular și a inimii, contribuind la menținerea 
nivelului normal al colesterolului din sânge.

Susține reglarea metabolismului 
lipidic din organism

 ProCholterol®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...

Catalogul 
DuoLife

Lansare 2020



InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

62 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 109

Susține funcțiile hepatice și procesele 
de curățare a corpului*

Ajută la încetinirea și reducerea digestiei zaharurilor 
complexe și limitează absorbția zaharurilor simple*

Contribuie la reducerea dorinței 
de a mânca ceva dulce*

Ajută la controlul nivelului de zahăr din sânge 
și la reglarea tulburărilor de metabolism*1-2 capsule pe zi.

Datorită conținutului ridicat de ingrediente 
biologic active, ProSugar® reglează 
metabolismul zahărului, contribuind la 
menținerea nivelului normal al glicemiei.

Ajută la controlarea nivelul zahărului din 
sânge și echilibrarea metabolismului acestuia

 ProSugar®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

63*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 110

Ajută la prevenirea aterosclerozei, 
contribuind la reducerea colesterolului 
„rău” și la menținerea nivelului optim 
de colesterol „bun”*

Contribuie la menținerea 
tensiunii arteriale normale*

Susține activitatea 
sistemului cardiovascular*1-2 capsule pe zi.

ProCardiol® este o sursă valoroasă de substanțe 
naturale care sprijină activitatea inimii și protejează 
vasele de sânge, contribuind la menținerea 
nivelului normal al colesterolului din sânge.

Ajută la menținerea stării optime de sănătate 
a mușchiului inimii și a vaselor de sânge

 ProCardiol®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...

Catalogul 
DuoLife

Lansare 2020



InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

62 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 109

Susține funcțiile hepatice și procesele 
de curățare a corpului*

Ajută la încetinirea și reducerea digestiei zaharurilor 
complexe și limitează absorbția zaharurilor simple*

Contribuie la reducerea dorinței 
de a mânca ceva dulce*

Ajută la controlul nivelului de zahăr din sânge 
și la reglarea tulburărilor de metabolism*1-2 capsule pe zi.

Datorită conținutului ridicat de ingrediente 
biologic active, ProSugar® reglează 
metabolismul zahărului, contribuind la 
menținerea nivelului normal al glicemiei.

Ajută la controlarea nivelul zahărului din 
sânge și echilibrarea metabolismului acestuia

 ProSugar®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

63*Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 110

Ajută la prevenirea aterosclerozei, 
contribuind la reducerea colesterolului 
„rău” și la menținerea nivelului optim 
de colesterol „bun”*

Contribuie la menținerea 
tensiunii arteriale normale*

Susține activitatea 
sistemului cardiovascular*1-2 capsule pe zi.

ProCardiol® este o sursă valoroasă de substanțe 
naturale care sprijină activitatea inimii și protejează 
vasele de sânge, contribuind la menținerea 
nivelului normal al colesterolului din sânge.

Ajută la menținerea stării optime de sănătate 
a mușchiului inimii și a vaselor de sânge

 ProCardiol®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...
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InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

64 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 110

Ajută la reglarea 
acomodării ochilor *

Contribuie la reducerea 
deteriorăriilor fotochimice*

Susține prevenirea 
degenerarii maculare *

Ajută la 
îmbunătățirea vederii*1 o capsulă pe zi.

ProOptical® din linia DuoLife Clinical Formula este un 
supliment alimentar sub formă de capsulă bifazică cu 
eliberare prelungită. Formula inovatoare, de sănătate 
a mușchiului , este o combinație unică de două capsule - cea 
externa sub formă lichidă și cea intrenă sub formă solidă.

Natural, 
dar eficient.

 ProOptical®
Supliment alimentar

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

6565

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...

Catalogul 
DuoLife

Lansare 2020



ENERGIE

METABOLISM 
SCĂDEREA ÎN 

GREUTATE

IMUNITATE

SISTEMUL 
LOCOMOTOR

METABOLISM 
COLESTEROL

OCHII

REGENERARE

SISTEMUL 
ENDOCRIN

METABOLISM 
GLUCIDE

PURIFICARE

INIMA

SISTEMUL 
NERVOS

FRUMUSEȚE

0807

13 Seturi de  
produse DuoLife

Pentru ca organismul tău 
să funcționeze ca un ceas

cu indicații specificate
cu modul de utilizare recomandat
cu interval de suplimentare 
recomandat
cu recomandări dietetice 
și dieta pentru 7 zile
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IMUNITATE
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METABOLISM 
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METABOLISM 
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FRUMUSEȚE

0807

13 Seturi de  
produse DuoLife

Pentru ca organismul tău 
să funcționeze ca un ceas

cu indicații specificate
cu modul de utilizare recomandat
cu interval de suplimentare 
recomandat
cu recomandări dietetice 
și dieta pentru 7 zile



Scanează codul 
QR și accesează 
magazinul online

Cosmetice

Beauty Care
Ultimele rapoarte științifice confirmă relația 
dintre sănătate, bunăstare și piele, cel 
mai mare organ al corpului nostru. Doar 
o abordare complexă a modului de îngrijire 
a sănătății și a organismului este o garanție 
a funcționării corecte a acestuia. Acest 
cadru holistic a dat naștere începutului 
căutărilor conduse de DuoLife. Rezultatul 
lor este gama DuoLife Beauty Care - 
complementarea perfectă la suplimentarea 
cu produsele DuoLife, bazate pe formula 
24/7 Nutri-Form™.

68

Eficacitate dovedită

Conținut ridicat 
de ingrediente naturale

Performanță eficientă

O marca „umbrelă” care sprijină 
acțiunea suplimentelor orale

Acțiune confirmată de studii24/7 Nutri-form™

De ce 
Beauty Care?
Produsele din gama DuoLife Beauty Care sunt o cartografiere a compoziției produselor Liquid Formula, care 
a fost îmbogățită în continuare cu formule active proprii. La rândul său, acest lucru a permis maximizarea 
efectului produselor cosmetice, care reflectă perfect starea generală și condiţia pielii, subliniind în același 
timp fiecare aspect al frumuseții.

69



Scanează codul 
QR și accesează 
magazinul online

Cosmetice

Beauty Care
Ultimele rapoarte științifice confirmă relația 
dintre sănătate, bunăstare și piele, cel 
mai mare organ al corpului nostru. Doar 
o abordare complexă a modului de îngrijire 
a sănătății și a organismului este o garanție 
a funcționării corecte a acestuia. Acest 
cadru holistic a dat naștere începutului 
căutărilor conduse de DuoLife. Rezultatul 
lor este gama DuoLife Beauty Care - 
complementarea perfectă la suplimentarea 
cu produsele DuoLife, bazate pe formula 
24/7 Nutri-Form™.

68

Eficacitate dovedită

Conținut ridicat 
de ingrediente naturale

Performanță eficientă

O marca „umbrelă” care sprijină 
acțiunea suplimentelor orale

Acțiune confirmată de studii24/7 Nutri-form™

De ce 
Beauty Care?
Produsele din gama DuoLife Beauty Care sunt o cartografiere a compoziției produselor Liquid Formula, care 
a fost îmbogățită în continuare cu formule active proprii. La rândul său, acest lucru a permis maximizarea 
efectului produselor cosmetice, care reflectă perfect starea generală și condiţia pielii, subliniind în același 
timp fiecare aspect al frumuseții.

69



70 *Pe baza proprietăților ingredientului. Bibliografie la pagina 111 

Parfum seducător și compoziție 
ușoară a substanțelor de spălare

Recomandat pentru orice tip 
de piele, inclusiv pielea sensibilă

Senzație de piele hidratată, 
moale și mai elastică

Limitează pierderea 
transepidermică de apă *

Scanează codul 
QR și vezi mai 

multe informații

Informaţii
Modul de utilizare este 
descris la pagina 78

Mod de utilizare

Gel de duș DuoLife Beauty Care Aloes -revitalizant 
și hidratant. Revitalizează-ți pielea cu un gel de duș 
unic al cărui parfum senzual îți va trezi simțurile!

Revitalizarea și hidratarea 
pielii corpului

 Beauty Care Aloes
Gel de duș

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

71

Parfum plăcut, unic, îmbunătățit 
cu ulei natural de mentă

Îmbunătățește proprietățile 
absorbante ale pielii, motiv pentru 
care este o bază ideală pentru 
aplicarea altor preparate active

Compus pe baza de uleiuri 
naturale și abrazive naturale

Scanează codul 
QR și vezi mai 

multe informații

Informaţii
Modul de utilizare este 
descris la pagina 78

Mod de utilizare

Detoxifierea și oxigenarea pielii corpului cu ajutorul 
scrubului pe bază de zahăr Chlorofil Beauty Care, care 
stimulează microcirculația și îmbunătățește absorbția, 
în timp ce Formula Ashedo 24/7 Nutri-Form ™ (avocado, 
unt de shea) hrănește și îmbunătățește elasticitatea.

Detoxifierea și oxigenarea 
pielii corpului

 Beauty Care Chlorofil
Exfoliant pe bază de zahăr pentru corp

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...

Catalogul 
DuoLife

Lansare 2020



70 *Pe baza proprietăților ingredientului. Bibliografie la pagina 111 

Parfum seducător și compoziție 
ușoară a substanțelor de spălare

Recomandat pentru orice tip 
de piele, inclusiv pielea sensibilă

Senzație de piele hidratată, 
moale și mai elastică

Limitează pierderea 
transepidermică de apă *

Scanează codul 
QR și vezi mai 

multe informații

Informaţii
Modul de utilizare este 
descris la pagina 78

Mod de utilizare

Gel de duș DuoLife Beauty Care Aloes -revitalizant 
și hidratant. Revitalizează-ți pielea cu un gel de duș 
unic al cărui parfum senzual îți va trezi simțurile!

Revitalizarea și hidratarea 
pielii corpului

 Beauty Care Aloes
Gel de duș

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

71

Parfum plăcut, unic, îmbunătățit 
cu ulei natural de mentă

Îmbunătățește proprietățile 
absorbante ale pielii, motiv pentru 
care este o bază ideală pentru 
aplicarea altor preparate active

Compus pe baza de uleiuri 
naturale și abrazive naturale

Scanează codul 
QR și vezi mai 

multe informații

Informaţii
Modul de utilizare este 
descris la pagina 78

Mod de utilizare

Detoxifierea și oxigenarea pielii corpului cu ajutorul 
scrubului pe bază de zahăr Chlorofil Beauty Care, care 
stimulează microcirculația și îmbunătățește absorbția, 
în timp ce Formula Ashedo 24/7 Nutri-Form ™ (avocado, 
unt de shea) hrănește și îmbunătățește elasticitatea.

Detoxifierea și oxigenarea 
pielii corpului

 Beauty Care Chlorofil
Exfoliant pe bază de zahăr pentru corp

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...

Catalogul 
DuoLife

Lansare 2020



72 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 112 

Reduce semnele precoce ale îmbătrânirii 
pielii și creează un strat protector ocluziv

Recomandat pentru orice tip de piele, 
inclusiv pentru pielea sensibilă

Ajută la stimularea creșterii cantității de colagen din piele, 
regenerează și stimulează celulele sale să se reproducă*

Studiile confirmă efectul hidratant pe termen 
lung, cu o durată de până la 24 de ore

Scanează codul 
QR și vezi mai 

multe informații

Informaţii
Modul de utilizare este 
descris la pagina 78

Mod de utilizare

Caracteristicile distinctive ale produselor

Cremă hidratantă și protectoare de mâini DuoLife Beauty 
Care Vita C – Formula ECF 24/7 Nutri-Form™ (vitamine: 
C, E și F) netezește și restabilește elasticitatea pielii, 
luptă împotriva iritației și reduce semnele îmbătrânirii.

Hidratarea 
și protejarea mâinilor

 Beauty Care Vita C
Cremă de mâini

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

73

Perfect pentru îngrijirea zilnică și 
pentru masaj relaxant, cu efect de 
îngrijire și protecție

Crește hidratarea pielii cu până 
la 85% după 3 ore, rămânând la + 
71% după 7 ore de la aplicare

Acționează ca o „umplutură” 
de piele locală, crescându-i 
elasticitatea și flexibilitatea.*Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

Informaţii
Modul de utilizare este 
descris la pagina 78

Mod de utilizare

Caracteristicile distinctive ale produselor

Dă fermitate și modelează pielea cu ajutorul untului 
de corp DuoLife Beauty Care Colagen care combină 
3 forme de acid hialuronic în HyalTri Formula 
24 / 7 Nutri-Form™. Acționează ca o „umplutură ” de 
piele locală , crescându-i elasicitatea și flexibilitatea.

Dă fermitate și modelează 
pielea corpului

 Beauty Care Collagen
Unt de corp 

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...

Catalogul 
DuoLife

Lansare 2020



72 *Pe baza proprietăților care promovează ingrediente pentru sănătate. Bibliografie la pagina 112 

Reduce semnele precoce ale îmbătrânirii 
pielii și creează un strat protector ocluziv

Recomandat pentru orice tip de piele, 
inclusiv pentru pielea sensibilă

Ajută la stimularea creșterii cantității de colagen din piele, 
regenerează și stimulează celulele sale să se reproducă*

Studiile confirmă efectul hidratant pe termen 
lung, cu o durată de până la 24 de ore

Scanează codul 
QR și vezi mai 

multe informații

Informaţii
Modul de utilizare este 
descris la pagina 78

Mod de utilizare

Caracteristicile distinctive ale produselor

Cremă hidratantă și protectoare de mâini DuoLife Beauty 
Care Vita C – Formula ECF 24/7 Nutri-Form™ (vitamine: 
C, E și F) netezește și restabilește elasticitatea pielii, 
luptă împotriva iritației și reduce semnele îmbătrânirii.

Hidratarea 
și protejarea mâinilor

 Beauty Care Vita C
Cremă de mâini

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

73

Perfect pentru îngrijirea zilnică și 
pentru masaj relaxant, cu efect de 
îngrijire și protecție

Crește hidratarea pielii cu până 
la 85% după 3 ore, rămânând la + 
71% după 7 ore de la aplicare

Acționează ca o „umplutură” 
de piele locală, crescându-i 
elasticitatea și flexibilitatea.*Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

Informaţii
Modul de utilizare este 
descris la pagina 78

Mod de utilizare

Caracteristicile distinctive ale produselor

Dă fermitate și modelează pielea cu ajutorul untului 
de corp DuoLife Beauty Care Colagen care combină 
3 forme de acid hialuronic în HyalTri Formula 
24 / 7 Nutri-Form™. Acționează ca o „umplutură ” de 
piele locală , crescându-i elasicitatea și flexibilitatea.

Dă fermitate și modelează 
pielea corpului

 Beauty Care Collagen
Unt de corp 

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...
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Caracteristicile distinctive ale produselor

74 *Pe baza proprietăților ingredientului. Bibliografie la pagina 112 

Siguranță – eficacitate fără 
riscul de deteriorare a smalțului 
datorită ingredientelor brevetate 
(hidroxiapatită, perlit)

Până la 98% substanțe 
de origine naturală

2 Step Diamond Effect™ –
protecție 24 de ore adaptată 
la ceasul biologic*

Scanează codul 
QR și vezi mai 

multe informații

Informaţii
Modul de utilizare este 
descris la pagina 78

Mod de utilizare

Day & Night Beauty Care este o revoluție 
în domeniul igienei și îngrijirii orale. Setul 
adaptat ceasului biologic, ajută la asigurarea 
unei protecții complete a dinților, gingiilor și 
a mucoasei bucale, pe întreaga zi.

Respirație proaspătă dimineața, 
zâmbet strălucitor noaptea!

 Beauty Care Day & Night
Set pastă de dinți

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

Caracteristicile distinctive ale produselor

75*Pe baza proprietăților ingredientului. Bibliografie la pagina 113 

Absorbție rapidă 
şi testat dermatologic

Nu necesită 
utiizarea apei

Protecție eficientă, 
până la 8 ore*

Efect antibacterian, 
antiviral * și antiseptic

Scanează codul 
QR și vezi mai 

multe informații

Informaţii
Modul de utilizare este 
descris la pagina 78

Mod de utilizare

DuoLife Herbal Body Care este un gel de îngrijire a 
pielii mâinilor cu proprietăți antibacteriene, antivirale 
și antiseptice, furnizate de 5 uleiuri esențiale cu 
adaos de mentol. Funcţionează până la 8 ore şi nu 
usucă pielea mâinilor.

Protecție pe 
bază de plante 

Body Care Herbal
Gel antibacterian pentru îngrijirea pielii mâinilor 

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...
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Caracteristicile distinctive ale produselor

74 *Pe baza proprietăților ingredientului. Bibliografie la pagina 112 

Siguranță – eficacitate fără 
riscul de deteriorare a smalțului 
datorită ingredientelor brevetate 
(hidroxiapatită, perlit)

Până la 98% substanțe 
de origine naturală

2 Step Diamond Effect™ –
protecție 24 de ore adaptată 
la ceasul biologic*

Scanează codul 
QR și vezi mai 

multe informații

Informaţii
Modul de utilizare este 
descris la pagina 78

Mod de utilizare

Day & Night Beauty Care este o revoluție 
în domeniul igienei și îngrijirii orale. Setul 
adaptat ceasului biologic, ajută la asigurarea 
unei protecții complete a dinților, gingiilor și 
a mucoasei bucale, pe întreaga zi.

Respirație proaspătă dimineața, 
zâmbet strălucitor noaptea!

 Beauty Care Day & Night
Set pastă de dinți

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

Caracteristicile distinctive ale produselor

75*Pe baza proprietăților ingredientului. Bibliografie la pagina 113 

Absorbție rapidă 
şi testat dermatologic

Nu necesită 
utiizarea apei

Protecție eficientă, 
până la 8 ore*

Efect antibacterian, 
antiviral * și antiseptic

Scanează codul 
QR și vezi mai 

multe informații

Informaţii
Modul de utilizare este 
descris la pagina 78

Mod de utilizare

DuoLife Herbal Body Care este un gel de îngrijire a 
pielii mâinilor cu proprietăți antibacteriene, antivirale 
și antiseptice, furnizate de 5 uleiuri esențiale cu 
adaos de mentol. Funcţionează până la 8 ore şi nu 
usucă pielea mâinilor.

Protecție pe 
bază de plante 

Body Care Herbal
Gel antibacterian pentru îngrijirea pielii mâinilor 

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...
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76 *Pe baza proprietăților ingredientului. Bibliografie la pagina 112 

PH-ul acid închide cuticula părului și îi oferă un 
aspect plăcut

Reduce căderea părului, îmbunătățește starea 
firelor de păr, îngroașă, netezește și oferă strălucire

Nu îngreunează părul și nu provoacă acumularea 
stratului de silicon (așa-numitul build-up)

Elixir format din 6 ingrediente active - 
o regenerare intensă pentru părul tău*

Scanează codul 
QR și vezi mai 

multe informații

Informaţii
Modul de utilizare este 
descris la pagina 78

Mod de utilizare

Formula cu keratină este o recomandare a experţilor pentru 
părul care cade, uscat, deteriorat, cu vârfuri despicate și 
lipsit de strălucire. Preparatul format din 6 ingrediente 
active, reprezintă regeneraea intensă a părului tău.

Regenerare intensivă a părului

 KHC Advanced Formula 
Shampoo
Șampon pentru păr

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

77*Pe baza proprietăților ingredientului. Bibliografie la pagina 112 

Recomandarea experţilor pentru 
părul care cade, uscat, deteriorat, cu 
vârfuri despicate și lipsit de strălucire

Elixir format din 8 ingrediente active 
- este o reconstrucție intensă pentru 
părul tău *

Funcționalitate dublă: sub formă de 
mască sau balsam

Modul de utilizare este 
descris la pagina 78

Scanează codul 
QR și vezi mai 

multe informații

InformaţiiMod de utilizare

Este un SOS revitalizant pentru căderea părului uscat, 
deteriorat, cu vârfurile despicate și lipsit de strălucire. Elixir 
compus din 8 ingrediente active și bifuncțional în utilizare.

Reconstrucție expertă a părului

 KHC Advanced Formula
Conditioner
Balsam de păr

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...
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DuoLife

Lansare 2020



76 *Pe baza proprietăților ingredientului. Bibliografie la pagina 112 

PH-ul acid închide cuticula părului și îi oferă un 
aspect plăcut

Reduce căderea părului, îmbunătățește starea 
firelor de păr, îngroașă, netezește și oferă strălucire

Nu îngreunează părul și nu provoacă acumularea 
stratului de silicon (așa-numitul build-up)

Elixir format din 6 ingrediente active - 
o regenerare intensă pentru părul tău*

Scanează codul 
QR și vezi mai 

multe informații

Informaţii
Modul de utilizare este 
descris la pagina 78

Mod de utilizare

Formula cu keratină este o recomandare a experţilor pentru 
părul care cade, uscat, deteriorat, cu vârfuri despicate și 
lipsit de strălucire. Preparatul format din 6 ingrediente 
active, reprezintă regeneraea intensă a părului tău.

Regenerare intensivă a părului

 KHC Advanced Formula 
Shampoo
Șampon pentru păr

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

77*Pe baza proprietăților ingredientului. Bibliografie la pagina 112 

Recomandarea experţilor pentru 
părul care cade, uscat, deteriorat, cu 
vârfuri despicate și lipsit de strălucire

Elixir format din 8 ingrediente active 
- este o reconstrucție intensă pentru 
părul tău *

Funcționalitate dublă: sub formă de 
mască sau balsam

Modul de utilizare este 
descris la pagina 78

Scanează codul 
QR și vezi mai 

multe informații

InformaţiiMod de utilizare

Este un SOS revitalizant pentru căderea părului uscat, 
deteriorat, cu vârfurile despicate și lipsit de strălucire. Elixir 
compus din 8 ingrediente active și bifuncțional în utilizare.

Reconstrucție expertă a părului

 KHC Advanced Formula
Conditioner
Balsam de păr

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...
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Scanează codul 
QR și accesează 
magazinul online

80

Alimente 
funcționale
Cum să te pregătești pentru provocările 
cotidiene? Alege o alimentație sănătosă și 
funcțională, care să vă ofere doza necesară de 
energie. Produse Hi5!, gustoase și sănătoase 
sunt cea mai bună alegere pentru micul dejun 
sau gustarea din timpul zilei, perfecte pentru 
cele 7 zile ale săptămânii. Cu Hi5! provocările 
zilei vor deveni mai simple, iar obiectivele 
realizabile. Alimentația 100% naturală fără 
adaos de zahăr, dar îmbogățită cu miere 
poloneză și cereale integrale, este o garanție a 
sănătății și a performanței organismului nostru.

Fructe si legume

Ingrediente liofilizate

Boabe, nuci si miere

Susținem albinele

Ingrediente naturaleAlimente funcționale

De ce 
Hi5!?
Produsele din gama Hi5! provin direct din natură, bazate pe o compoziție simplă și calitativă. Datorită 
funcționalității ingredientelor, acestea aparțin grupului „Superfoods”, ceea ce le face să se potrivească 
perfect cu tendințele nutriționale actuale. Pe lângă proprietățile care promovează sănătatea, ele se 
remarcă și prin ambalaje practice, ecologice.

81



Scanează codul 
QR și accesează 
magazinul online

80

Alimente 
funcționale
Cum să te pregătești pentru provocările 
cotidiene? Alege o alimentație sănătosă și 
funcțională, care să vă ofere doza necesară de 
energie. Produse Hi5!, gustoase și sănătoase 
sunt cea mai bună alegere pentru micul dejun 
sau gustarea din timpul zilei, perfecte pentru 
cele 7 zile ale săptămânii. Cu Hi5! provocările 
zilei vor deveni mai simple, iar obiectivele 
realizabile. Alimentația 100% naturală fără 
adaos de zahăr, dar îmbogățită cu miere 
poloneză și cereale integrale, este o garanție a 
sănătății și a performanței organismului nostru.

Fructe si legume

Ingrediente liofilizate

Boabe, nuci si miere

Susținem albinele

Ingrediente naturaleAlimente funcționale

De ce 
Hi5!?
Produsele din gama Hi5! provin direct din natură, bazate pe o compoziție simplă și calitativă. Datorită 
funcționalității ingredientelor, acestea aparțin grupului „Superfoods”, ceea ce le face să se potrivească 
perfect cu tendințele nutriționale actuale. Pe lângă proprietățile care promovează sănătatea, ele se 
remarcă și prin ambalaje practice, ecologice.
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Informaţii
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

82

Greutate

13 ingrediente

Fără adaos de zahăr

49% cereale integrale

Conținut ridicat de fibre

Hi5! beeCrunchy este un amestec selectat cu 
atenție 100% natural, compus din fructe, legume și 
cereale integrale, fără adaos de zahăr. Este o sursă 
bogată de fibre și semințe - o masă unică pentru 
fiecare din cele 7 zile ale săptămânii.

Un mic dejun 
bogat și echilibrat!

Hi5! beeCrunchy

Ambalaj 300 g 
(produsul conține 7 porții)

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

Informaţii
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

83

Greutate

O gustare delicioasă 
pentru orice moment al zilei

Produs local: din miere 
poloneză, realizat manual

Fără aditivi 
artificiali

Compoziție simplă, 
calitativă

Hi5! beeSnap este răspunsul funcțional la 
provocările cotidiene. Lucrate manual, 100% 
naturale, cu adaos de miere poloneză se 
caracterizează printr-un gust fantastic și valori 
nutriționale excelente. Cu Hi5! beeSnap nu vei 
rămâne fără energie pentru a acționa!

O gustare delicioasă 
pentru fiecare zi!

Hi5! beeSnap

Pachet multiplu: 14 x 45 g 
(2x7 tipuri de batoane nutritive)

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...

Catalogul 
DuoLife
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Scanează codul 
QR și accesează 
magazinul online

Produse de curățenie

Piurif
Piurif este o gamă de produse unice care 
sunt sigure pentru oameni și pentru mediu. 
Bazate pe tehnologia patentată, inteligentă 
MicroAdvanced ™, face ca treburile casnice 
să devină mai plăcute, și, în același timp, 
mai rapide. Consolidate cu microorganisme 
active, produsele Piurif se vor ocupa de 
orice tip de calcar și murdărie, funcționând 
chiar și atunci când curățenia este 
deja terminată!

Produse brevetate 
cu tehnologia MicroAdvanced™

Formulă concentrată

Nu irită pielea mâinilor 

Inofensiv pentru mediu

De ce 
Piurif?

Produse de 
curățenie biotehnologice

Produsele Piurif garantează o curățenie impecabilă. Formulele A, B, C și D își datorează unicitatea 
enzimelor produse de bacteriile active care descompune murdaria. Sunt complet sigure pentru 
mediu și necesită o utilizare minimă a apei, ceea ce - având în vedere problema din ce în ce mai 
mare a deficitului său global - este de o importanță deosebită. Alegând Piurif, alegi eficacitatea și 
responsabilitatea pentru planeta noastră! Depinde de tine, ce lume vrei să lași copilului tău!
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InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

86

Extrem de 
eficient în baia ta

Parfum revigorant 
de mentă

Îngrijire completă 
pentru casa ta

Formula A pentru curățarea oricărui tip de 
suprafață. Ideal pentru podele, closete, pisuare, 
chiuvete, duşuri și sticlă.

Curăță toate suprafețele, sticla și 
obiectele sanitare

Formula A

Vezi tabelul de la pagina 90

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

87

La fel de eficient 
și pentru baia ta

Extrem de eficient 
în bucătăria ta

Un parfum incredibil 
de răcoritor

Formula B intensivă se va ocupa de cel mai 
rezistent tip de murdărie.

Cea mai bună în lupta împotriva 
calcarului!

Formula B

Vezi tabelul de la pagina 90

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
conservanți și OMG-uri

alimente 
din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...
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InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

88

Extrem de eficient 
în bucătăria ta

Cel mai eficient în lupta 
cu petele de grăsime

Puterea citricelor 
profund revigorantă

Protejeză suprafețele care vin în contact cu 
alimentele împotriva efectelor nocive ale 
microorganismelor. Formula C este un produs ideal 
pentru bucătăria, cămara și sufrageria ta.

Ideală pentru bucătărie.

Formula C

Vezi tabelul de la pagina 91

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

InformaţiiMod de utilizare
Scanează codul 

QR și vezi mai 
multe informații

89

Miros calmant 
de mentă proaspătă

Reîmprospătează 
perfect culorile

Protecție eficientă 
a țesăturilor tale

Formula D își datorează unicitatea enzimelor 
produse de bacteriile active care descompun 
murdăria supărătoare. Acesta asigură puritatea 
și prospețimea hainelor, materialelor și 
covoarelor, având grijă de culorile vii ale acestora.

Curățarea perfectă a țesăturilor, 
mochetelor și materialelor.

Formula D

Vezi tabelul de la pagina 91

Caracteristicile distinctive ale produselor

Prețurile produsului trebuie 
verificate pe DuoLife.eu sau după 
scanarea codului QR.

ingrediente 
100% naturale

eficient - cantitatea 
de suprafețe curățate

Produs fără 
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din natură

fără adaos de zahăr
sticlă specială 
destinată pentru 
uz farmaceutic

sursă de fibre și 
cereale integrale handmade

Îmbutelierea prin 
metoda IHHP™

Formulă 
concentrată

inofensive 
pentru mediu

sigure 
pentru piele

raportul luteină - 
zeaxantină 5:1

ingrediente 
testate clinic

Produs 
fără gluten

Nu conțin agenți 
corozivi și substanțe 
chimice agresive

Marcă 
”umbrelă” 

Produs 
fără BPA

Legendă

Pentru ca fiecare zi să 
fie una extraordinară...
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