
100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU

Aby każdy dzień był wyjątkowy...

Katalog
DuoLife
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Jeśli trzymasz w ręku ten katalog, 
to znaczy, że wartości, które są 
dla Ciebie ważne, pokrywają się 
z wartościami DuoLife. To także 
znak, że chcesz świadomie dbać o to, 
co najcenniejsze - o zdrowie Twoje 
i Twoich bliskich, oraz stworzyć 
sobie najlepsze warunki do osiągania 
wyznaczonych celów. Świetnie 
trafiłeś, bo w DuoLife to wszystko 
naprawdę jest możliwe. 

Aby każdy dzień 
był wyjątkowy...
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Instrukcja 
QR Code
Korzystając z kodów QR, poznasz wszystkie 
szczegóły dotyczące produktów, historii, misji 
i wartości realizowanych w DuoLife. Kody, 
które zostały dodane do katalogu, pozwolą Ci 
otworzyć specjalne przygotowane zakładki 
z dodatkowymi informacjami na telefonie 
lub innym urządzeniu mobilnym. Aby je 
wyświetlić, pobierz aplikację do sczytywania 
kodów QR, uruchom ją, a następnie zeskanuj 
kod z katalogu i wejdź do fascynującego 
świata DuoLife!

QR

QR

Ke KeratiKeratiK n

1

2

3

Pobierz aplikację

Uruchom aplikację

Zeskanuj kod
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Moda 
na zdrowie
Sposób, w jaki sformatowany jest 
współczesny świat, sprawił, że zdrowie 
stało się modne. Wzrost świadomości 
przyczynił się do zmiany potrzeb ludzi, 
którzy coraz częściej szukają produktów 
wspomagających dbanie o zdrowie 
i prawidłową kondycję organizmu. 
Naprzeciw tym potrzebom wychodzi 
właśnie DuoLife!

Coraz więcej ludzi na całym świecie ma świadomość tego, jak ważne jest dbanie o zdrowie. Wpływ na to 
ma rozwój nauki i zdecydowanie łatwiejszy niż w przeszłości dostęp do informacji. Te czynniki sprawiają, że 
nowy trend, czyli moda na zdrowia, staje się coraz bardziej popularny. 

Do jego rozwoju znacząco przyczynia się firma DuoLife, produkująca innowacyjne i naturalne suplementy 
diety, kosmetyki, zdrową żywność i przyjazne dla środowiska środki czystości. Dodatkowo, we współpracy 
z Fundacją World Healthy Livining Foundation, DuoLife organizuje prozdrowotną Kampanię Społeczną „Żyję 
Świadomie”, a także popularyzuje mającą coraz więcej zwolenników Strategię 5S.

Bądź modny - bądź zdrowy!

Sprawność fizyczna Świadome odżywianie

Stress management 
czyli praca z umysłem

Skuteczne 
oczyszczanie

Suplementacja naturalna
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Zdrowie
Zdrowie, wspierane przy użyciu wyjątkowych 
suplementów diety, to pierwszy z filarów 
DuoLife. Ich jakość, skuteczność oraz 
sposób działania nie zbuduje Twojego 
biznesu, ale stanie się jego fundamentem. 
Zrozumienie potrzeby suplementacji oraz 
płynącej z tego siły pozwoli Ci stworzyć 
wysoką kulturę produktu. Zeskanuj kod QR 

i zobacz więcej 
informacji

W dzisiejszym świecie pełnym wyzwań i realizowanych w nieustannym pośpiechu obowiązków, łatwo 
jest zapomnieć o tak ważnej kwestii, jak dbanie o zdrowie. A przecież to właśnie zdrowie jest największą 
wartością, którą należy pielęgnować każdego dnia, bez względu na okoliczności. 

Firma DuoLife, produkując niezwykle skuteczne suplementy diety, wychodzi naprzeciw potrzebom 
współczesności. Ludzie na całym świecie potrzebują produktów najwyższej jakości, dzięki którym będą 
mogli prawidłowo zadbać o właściwą kondycję organizmu, a wszystko, co niezbędne, znadują właśnie 
w DuoLife. 

Zadbaj o to, co najważniejsze!

ZDROWIE BIZNES ROZWÓJ

Najważniejsze filary w życiu człowieka.
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Biznes
Możliwości finansowe stworzone dzięki 
unikatowemu Planowi Wynagrodzeń to 
drugi z filarów DuoLife. Idea tego systemu 
pozwoli Ci szybko dojść do wniosku, że 
zapraszanie kolejnych osób do Klubu 
DuoLife i jego rozbudowa, to najbardziej 
opłacalna praktyka biznesowa. 

Zeskanuj kod QR 
i zobacz więcej 
informacji

Softmarketing®, czyli innowacyjny model, na którym opiera się sukces i działalność DuoLife, to rewolucja 
w myśleniu biznesowym. To odpowiedź na wymagania dynamicznie zmieniającego się rynku, która stanowi 
najlepszą alternatywę dla innych form działalności i zatrudnienia. 

Funkcjonując w ramach softmarketingu®, firma DuoLife rozwija się w zawrotnym tempie, będąc atrakcyjnym 
miejscem dla osób z innych środowisk biznesowych i o różnym statusie materialnym. Każda z nich 
w innowacyjnym modelu biznesowym ma wielokrotnie większą szansę na osiągnięcie realnych sukcesów. 

Softmarketing®, czyli bezpieczny 
biznes, innowacja i pasja.

Najważniejsze filary w życiu człowieka.

ZDROWIE BIZNES ROZWÓJ
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Rozwój
Rozwój osobisty to trzeci filar DuoLife, który 
jest wspierany przez platformę Personal 
Excellence Network. Wspólne, globalne 
programy rozwojowe są przeznaczone dla 
Liderów Klubu DuoLife i towarzyszą im 
na każdym etapie rozwoju prowadzonego 
biznesu. Dzięki temu Liderzy mogą 
w pełni uwalniać potencjał swój oraz 
Klubowiczów ze swoich struktur. Za 
sprawą systematycznego i planowanego 
rozwoju Liderzy w relatywnie krótkim czasie 
stają się bardzo skuteczni. Cały proces 
przebiega pod czujnym okiem Ekspertów 
odpowiedzialnych za programy PEN: Beaty 
Kapcewicz oraz Joanny Gdaniec. 

Zeskanuj kod QR 
i zobacz więcej 
informacji

Poza wielkimi możliwościami biznesowymi DuoLife daje też szansę podniesienia własnych kompetencji 
i nabycia nowych umiejętności. Stawiając na rozwój osobisty, firma chce edukować i promować osoby 
zrzeszone w Klubie DuoLife, a co za tym idzie - stworzyć im idealne warunki do poprawy jakości życia. 

Klubowicze DuoLife o swój rozwój osobisty mogą zadbać, biorąc udział w wydarzeniach z cyklu Leadership 
Development Seminars i Business Development Seminars. Tam, pod czujnym okiem najlepszych 
specjalistów, poznają tajniki bycia efektywnym Liderem, a przede wszystkim stale pogłębiają swoją wiedzą 
i pozyskują nową dawkę niezbędnej inspiracji oraz motywacji. 

Zmień swoje życie na lepsze!

Najważniejsze filary w życiu człowieka.

ZDROWIE BIZNES ROZWÓJ
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Współzałożyciele 
oraz Rada 
Nadzorcza
DuoLife S.A.
DuoLife tworzą osoby, dla których firma jest 
prawdziwą pasją. Zawsze powtarzają, że jeśli 
robi się to, co się kocha, nigdy tak naprawdę 
nie jest się w pracy. Współzałożyciele 
połączyli swoje pasje i wspólnie przekuli je 
w biznes oparty na solidnych fundamentach, 
tworząc softmarketing® - innowacyjny 
model biznesowy, który w centrum 
stawia indywidualne marzenia, talenty 
i predyspozycje człowieka. Właśnie dlatego 
tak często można ich spotkać między ludźmi 
- Klubowiczami i pracownikami, z którymi 
budują wspólną przyszłość DuoLife. 

Zeskanuj kod QR 
i zobacz więcej 
informacji

Bartosz Królikowski

Piotr PacygaNorbert Janeczek

Łukasz Godyń

Ludwik Sobolewski

Współzałożyciel,
Prezes Zarządu DuoLife S.A.

Współzałożyciel, Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej DuoLife S.A.

Współzałożyciel, Przewodniczący 
Rady Nadzorczej DuoLife S.A.

Współzałożyciel, 
Wiceprezes Zarządu DuoLife S.A.

Członek Rady Nadzorczej 
DuoLife S.A.
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Rada Naukowa 
DuoLife
W skład Rady Naukowej DuoLife wchodzą 
najlepsi eksperci od medycyny naturalnej 
i akademickiej, pasjonaci zdrowego stylu 
życia oraz osoby z ogromnym dorobkiem 
naukowym, które chcą dzielić się 
zdobywaną przez wiele lat wiedzą.

Wspólny cel, który przyświeca 
Członkom Radu Naukowej DuoLife, to 
tworzenie suplementów diety, które 
łączą dobrodziejstwa i mądrość natury 
z najnowszymi odkryciami medycznymi, 
będąc tym samym odpowiedzią na 
najbardziej aktualne potrzeby człowieka. 

Piotr Kardasz Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

Janusz Solski

Mieczysław Pasowicz

Waldemar Hładki

Przewodniczący Rady Naukowej DuoLife S.A. Członek Rady Naukowej DuoLife S.A.

Członek Rady Naukowej DuoLife S.A.

Członek Rady Naukowej DuoLife S.A.

Biolog, pedagog, dziennikarz, autor
wielu publikacji oraz filmów edukacyjno-
naukowych. Autor pracy naukowej 
na temat fitoremediacji oraz laureat 
nagrody „Eureka 2003”.

Kierownik Katedry Farmakognozji 
i Fitochemii Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego, farmaceutka, specjalista 
farmakolog.

Kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki 
Laboratoryjnej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, biochemik 
kliniczny, profesor zwyczajny UM 
w Lublinie i WSIiZ w Rzeszowie.

Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia 
Dyrektorów Szpitali, w latach 2005-2010 był 
również członkiem Zarządu International 
Forum Gastein. Profesor nadzwyczajny 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego.

Profesor nadzwyczajny Katedry 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Członek Rady Naukowej DuoLife S.A.

dr h.c. prof. dr hab. n. farm

prof. dr hab.

prof. dr hab.

prof. dr hab. n. med.

Zeskanuj kod QR 
i zobacz więcej 
informacji

Witold Furgał
Członek Rady Naukowej DuoLife S.A.

Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, 
medycyny sportowej oraz rehabilitacji 
medycznej. Dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu, profesor Wyższej Szkoły 
Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego 
Pola w Lublinie.

prof. dr n. med.
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prof. dr hab. n. med.

prof. dr hab.

Andrzej Ziemba

Oleg Pokotylo

Członek Rady Naukowej DuoLife S.A.

Dyrektor Instytutu Medycyny 
Doświadczalnej i Klinicznej im. 
Mirosława Mossakowskiego PAN 
w latach 2014-15.

Kierownik Wydziału Biotechnologii 
i Chemii Żywności Ternopil National Ivan 
Pul’uj Technical University, członek Rady 
Ekspertów Nauk Biologicznych i Wyższej 
Komisji Certyfikującej Ministerstwa 
Edukacji i Nauki na Ukrainie.

Członek Rady Naukowej DuoLife S.A.

Maria Bortel-Badura

Specjalista farmakologii klinicznej oraz 
lekarz chorób wewnętrznych Wydziału 
Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej 
w Katowicach. Koordynator Badań 
Klinicznych oraz Dyrektor Medyczny 
największych, międzynarodowych 
koncernów farmaceutycznych.

Członek Rady Naukowej DuoLife S.A.

dr n. med.
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DuoLife stawia 
na najwyższą 
jakość
DuoLife, zdając sobie sprawę z wynikającej 
z tego odpowiedzialności, tworzy produkty, 
które trafiają do tysięcy ludzi na całym 
świecie. Firma każdego dnia dokłada 
starań, aby spełniały one nawet najbardziej 
restrykcyjne normy oraz wymagania unijne. 

Zero konserwantów
Produkty DuoLife nie są poddawane obróbce wysokotermicznej i nie 
zawierają konserwantów, dzięki czemu zachowują naturalne parametry 
biologiczne. 

Zero GMO
W procesie produkcji firma DuoLife wykorzystuje wyłącznie naturalne 
surowce z certyfikowanych upraw na całym świecie, kategorycznie 
odrzucając ich odmiany modyfikowane (GMO) oraz stosowanie 
pestycydów i herbicydów. 

Szklane opakowanie
Produkty DuoLife w formie płynnej przechowywane są wyłącznie 
w szklanych opakowaniach. Szkło jest bowiem najczystszym 
i ekologicznym materiałem, który nie wchodzi w żadne reakcje chemiczne 
z innymi produktami. Płynne suplementy diety DuoLife zamykane są 
wyłącznie w ciemnobrązowym szkle, które zapewnia im najlepszą ochronę. 

Metoda IHHP™
Metoda utrwalania suplementów diety technologią IHHP™ oparta 
została na koncepcji „minimalnego przetwarzania”. Wykorzystany 
proces technologiczny funkcjonuje na zasadzie synergii działania 
wielu czynników utrwalających. Pozwala zachować najwyższą jakość 
produktu bez stosowania substancji konserwujących.

Kompletne składniki
DuoLife w procesie produkcji używa naturalnych składników z zachowaniem 
ich tła biologicznego. Pozwala to na uzyskanie pełnej biodostępności 
składników czynnych, które wykazują największą wchłanialność. 

Zeskanuj kod QR 
i zobacz więcej 
informacji

Marka DuoLife została 
wyróżniona przez:

5 zasad 
produkcji 
DuoLife
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Nagrody 
i wyróżnienia
Potwierdzeniem jakości suplementów diety 
DuoLife oraz wyjątkową formą docenienia 
przyświecających firmie wartości są 
prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Marka 
DuoLife została wielokrotnie nagrodzona 
za wkład w rozwój gospodarki, produkcję 
budzących zaufanie preparatów, które 
są wytwarzane zgodnie z najwyższymi 
standardami oraz nowoczesną 
i konkurencyjną działalność zarówno na 
rynkach krajowych, jak i zagranicznych. 
Wszystkie nagrody i wyróżnienia 
potwierdzają, że DuoLife jest stabilną, 
rzetelną i prokonsumencką firmą, w której 
przestrzegane są kluczowe normy 
i wartości.

Jakość Roku 
2013/2015/2021

Laur Konsumenta 
Odkrycie 2015

Eko Jakość Roku 
2013/2015

Nagroda 
Złoty Otis 2016

Instytut Profilaktyki 
Zdrowia

SPA Prestige 
Awards 2017

Europejska Gwarancja 
Najwyższej Jakości

Zielony 
Certyfikat

Nagroda Zaufania 
Złoty Otis

Fundacja Rozwoju 
Kardiochirurgii

Wyróżnienie
BFH Momentum

Wolne od GMO 
Certyfikat Jakości

Certyfikat Gwarancja 
Najwyższej Jakości

Polska Izba 
Zielarsko-Medyczna

Sukces Roku 
2014 i 2015

Certyfikat 
Bezpieczeństwa

Certyfikat Europejskiego Centrum 
Jakości i Promocji ISO22000

Gazele Biznesu
2020/2021

Certyfikat Europejskiego Centrum 
Jakości i Promocji ISO 9001

Biznes 
z sercem

Zeskanuj kod QR 
i zobacz więcej 
informacji
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Wybrani 
Partnerzy 
Strategiczni
Firma DuoLife, w ramach aktywnej 
współpracy, dostarcza swoje suplementy 
diety czołowym klubom sportowym 
w Polsce i za granicą. Jest to kolejny 
dowód potwierdzający, że produkty 
DuoLife spełniają wszystkie najwyższe 
normy jakości. Wspierając doskonałych 
sportowców, w tym reprezentantów 
swoich krajów w różnych dyscyplinach, 
DuoLife dokłada swoją cegiełkę do ich 
sukcesów. Ten fakt jest dla firmy wielkim 
wyróżnieniem i powodem do dumy.

Zeskanuj kod QR 
i zobacz więcej 
informacji

MŠK 
Žilina

Polski Związek 
Koszykówki

MKS
Cracovia

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej „Iceskater”

PZN 
Polski Związek Narciarski

GKS
Bełchatów

FC Baník 
Ostrava

Piłka Ręczna 
Koszalin



Patryk Dobek
Lekkoatleta, brązowy medalista 

olimpijski z Tokio 2020

Dawid Tomala
Lekkoatleta, złoty medalista 

olimpijski z Tokio 2020olimpijski z Tokio 2020 olimpijski z Tokio 2020

Damian Węglarz Pascal Maubert Lenka Gýnová
Piłkarz, zawodnik Jagiellonii 

Białystok
Trener fitness Trener zdrowego żywienia

Agnieszka Rylik
Wielokrotna mistrzyni świata 

w kick-boxingu, mistrzyni federacji 
IBO i WIBF w boksie zawodowym
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Ambasadorzy
Produktom DuoLife w pełni zaufało 
wiele gwiazd świata sportu i rozrywki. 
Ambasadorami i Partnerami Strategicznymi 
marki są uznane oraz popularne postaci, 
które dzięki suplementom diety DuoLife, 
mogą poprawiać swoje wyniki, pokonywać 
kolejne bariery, a przede wszystkim 
skutecznie dbać o zdrowie. Firma jest 
dumna z faktu, że skutecznie pomaga 
swoim Ambasadorom i Partnerom osiągać 
kolejne cele, a marka DuoLife za sprawą 
współpracy z wybitnymi osobami staje się 
coraz popularniejsza.

Karol „Carlo” Czepiel
Kierowca wyścigowy

Aron Chmielewski
Hokeista, zawodnik klubu Ocelari 

Trzyniec i reprezentacji Polski



Patricia VittekKrzysztof Cegielski

Kamil Kosowski Izabela Błasiak 
i Justyna Łukaszewska

Adam Kuśka

Kristaps Neretnieks
Piosenkarka, Bizneswoman, 

Filantrop
Polski żużlowiec, wielokrotny 

reprezentant Polski

Były piłkarz m.in Wisły Kraków 
i reprezentacji Polski Siatkarki plażowe

Koszykarz, zawodnik MMKS-u 
Rybnik

Jeździec, olimpijczyk 
z Tokio 2020

Krzysztof Drabik
Mistrz Polski w Sztuce Flair, 

Półfinalista programu „Mam Talent”Półfinalista programu „Mam Talent” Filantrop

Wojciech Machnik
Podróżnik, maratończyk, 

rekordzista świata

Vyacheslav Uzelkov
Były bokser, wicemistrz 

świata i Europy, mistrz Europy 
federacji EBU

Wojciech Małecki
Piłkarz, były zawodnik m.in. 

Korony Kielce i Górnika Łęczna
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Michał Buchalik
Piłkarz, zawodnik 

Wisły Kraków

Kamil Sylwestrzak

Aleksandra Ciężka

Olga Lyashchuk
Piłkarz, były zawodnik m.in. 
Korony Kielce i Wisły Płock

Mistrzyni Polski w kick-boxingu

Najsilniejsza kobieta na świecie, 
rekordzistka Księgi Rekordów 

Guinnessa 2016

Ryszard Wolny
Złoty medalista Igrzysk 

Olimpijskich w zapasach w stylu 
klasycznym

Sławomir Zakrzewski
Zawodnik Jiu-jitsu



Evgenia Nikulina Anatoly Skalny Maria das Dores de Jesus

Victoria Kalita Andrei MangraFelix Slovacek Małgorzata Jasińska

Blogerka modowa Naukowiec Mistrzyni Portugalii 
w kolarstwie damskim

Lekkoatletka Tancerz, członek Rumuńskiej 
federacji tańca sportowego

Klarnecista, saksofonista, 
kompozytor i dyrygent.

Wielokrotna Mistrzyni Polski 
w kolarstwie damskimfederacji tańca sportowego

Lilit Shakhbazyan Viktoria Yanochkina Olga Gamanowa

Viktoria Bilan

Lekarz-dietetyk, autorka kursów 
oczyszczających oraz artykułów 

do magazynu „Vegetarian”

Blogerka, przedsiębiorca, twarz 
linii DuoLife Beauty Care Aloes

Kosmetolog, dietetyk

Miss Extreme World 2018, 
certyfikowany dietetyk, twórca 
autorskiej metody hartowania
certyfikowany dietetyk, twórca 
autorskiej metody hartowania

Marcin Kościelski
Żużlowiec

Solomiya Demchishy
Dietetyk, jedna z najlepszych trenerek 

personalnych na Ukrainie w 2020 r.

Piotr Reiss
Były reprezentant Polski i piłkarz 

m.in. Lecha Poznań i Herthy 
Berlin, król strzelców Ekstraklasy 

w sezonie 06/07

Katarzyna Dudek
Mistrzyni Świata w Fitnessie 

Sylwetkowym
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Marian Ťahún
Praktykuje medycynę 

alternatywną od ponad 23 lat.



Svetlana Reveruk
Ekspertka w dziedzinie 

gimnastyki twarzy i tapingugimnastyki twarzy i tapingu

Paweł Baraszkiewicz Michał Majchrzak
Kajakarz, medalista igrzysk 

olimpijskich
Lekkoatleta

Beata Klimek
Lekkoatletka

32 33
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Partnerzy 
strategiczni 
ze świata 
motoryzacji
DuoLife jako jedna z nielicznych firm ściśle 
współpracuje z prestiżowymi markami 
samochodowymi, które słyną z najwyższej 
jakości: Jaguar Car-Master, BMW 
Sikora oraz Mercedes-Benz Sobiesław 
Zasada Automotive. Ekskluzywnymi 
samochodami na co dzień może cieszyć 
się wielu Członków Klubu DuoLife, którzy 
korzystają z firmowych Programów 
Flotowych. Ponadto DuoLife we współpracy 
z wymienionymi markami organizuje 
cieszące się olbrzymią popularnością 
programy, takie jak „Paliwo dla Twojego 
organizmu” (razem z Mercedes-Benz 
Sobiesław Zasada Automotive), „Zostań 
Gwiazdą Biznesu” czy „Zostań Jaguarem 
Biznesu” (razem z Jaguar Car-Master).

Mercedes-Benz 
Sobiesław Zasada Automotive

Dealer Audi 
Porsche Rybnik

Jaguar
Car-MasterZeskanuj kod QR 

i zobacz więcej 
informacji
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Zakłady 
produkcyjne 
DuoLife S.A.
Skład produktów DuoLife został 
skomponowany przez zespół ekspertów, 
praktyków i profesjonalistów, m.in. 
z dziedziny medycyny, medycyny naturalnej, 
dietetyki oraz fitoterapii, a także z udziałem 
Rady Naukowej. Przy zachowaniu 
najwyższych światowych norm jakości oraz 
wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań, 
powstały suplementy diety o niespotykanej 
dotąd skuteczności.

Fabryka suplementów 
w Kozach

Fabryka kosmetyków 
w Łodzi

Zakład produkcyjny DuoLife w Kozach 
koło Bielska-Białej o powierzchni 5500 m2

to przedsięwzięcie w pełni zgodne z normami 
jakościowymi i wymaganiami Unii Europejskiej. 
To właśnie tam produkowane są suplementy diety 
DuoLife, a cały proces odbywa się pod czujną 
kontrolą uznanych i doświadczonych ekspertów. 
Poza funkcjami produkcyjnymi, zakład w Kozach jest 
także naszym centrum logistycznym połączonym 
z magazynem oraz zapleczem logistycznym. 

Suplementy diety tworzone w zakładzie 
produkcyjnym DuoLife charakteryzuje najwyższa 
jakość potwierdzona licznymi badanami, które 
są wykonywane wyłącznie w akredytowanych 
laboratoriach oraz pod nadzorem Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego. 

Fabryka w Łodzi to nowoczesny zakład produkcyjny, 
w którym pod okiem ekspertów i Członków Rady 
Naukowej, powstają kosmetyki DuoLife. Posiada 
własne laboratoria, które pozwalają przeprowadzać 
specjalistyczne badania i tworzyć unikalne 
kompozycje spełniające najwyższe standardy 
i normy unijne. Przy produkcji kosmetyków DuoLife 
korzysta z najnowszych technologii i rozwiązań, 
dzięki czemu produkty powstające w łódzkiej 
fabryce charakteryzuje najwyższa jakość.
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System 
Prokonsumencki
Poziom cen za produkty DuoLife jest 
zależny od tego, czy osoba kupująca 
jest Członkiem Klubu DuoLife, czy nie. 
Ceny ulegają zmianie w zależności od 
statusu konkretnego klienta. Po prawej 
stronie prezentujemy listę statusów wraz 
z przypisanymi do nich cenami.

Gość

Klient Preferowany

Członek Klubu DuoLife (Klubowicz)

Osoba, której przedstawiono zasady członkostwa w Klubie DuoLife, ale nie przeszła 
procesu rejestracji. 

W takim przypadku obowiązują ceny detaliczne.

Osoba, która rejestrując się w Klubie DuoLife, dokonała zamówienia o wartości punktowej 
niższej od tej zdefiniowanej w Planie Kompensacyjnym jako poziom aktywności 
konsumenckiej, uzyskując tym samym prawo do nabywania produktów DuoLife w cenach 
preferencyjnych.

W takim przypadku obowiązują ceny będące średnią pomiędzy ceną detaliczną a Klubową.

Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub 
podmiot gospodarczy, który nie jest osobą fizyczną, a dokonał rejestracji w Klubie DuoLife.

W takim przypadku obowiązuje cena Klubowa.

Zarejestruj 
się w Klubie 
DuoLife:



Suplementy diety DuoLife to preparaty najwyższej jakości komponowane z naturalnych składników z niezwykłą dbałością 
o detale. Spełniają nawet najbardziej restrykcyjne normy i wymagania, co potwierdzają liczne certyfikaty. Każdego dnia tysiące 
ludzi na całym świecie zmienia swoje życie na lepsze dzięki unikalnym produktom DuoLife!

Utrata wartości odżywczych (w mg na 100 g suchej masy* lub w mg/100 g porcji jadalnej**)

UK - Wielka Brytania USA - Stany Zjednoczone Ameryki N/A - nie analizowano

1. WHITE,P. J.; BROADLEY, M. R. Historical variation in the mineral composition 
of edible horticultural products. The Journal of Horticultural Science and 
Biotechnology, 2005, 80.6: 660-667.
2. DAVIS, R. et al. Changes in USDA food composition data for 43 garden crops, 
1950 to 1999. Journal of the american College of nutrition, 2004, 23.6: 669-682.

Dlaczego suplementy?

Zeskanuj kod QR 
i zobacz więcej 
informacji

4140

19381 UK* 20021 UK* Spadek % 19411 USA* 20041 USA* Spadek %

Ziemniaki Wapń
Magnez

32
100

24
81

-25%
-19%

49
130

55
112 -14%

Marchew Wapń
Magnez

455
113

245
29

-46%
-74%

400
170

282
102

-29%
-36%

Banan Magnez 142 137 -4% N/A 108

19502 USA** 19992 USA** Spadek %

Szpinak Witamina C 59 28 -53%

Brokuły Wapń 130 48 -63%

Suplementy 
Diety
Odpowiednia dawka mikroskładników 
jest niezbędna dla prawidłowego 
funkcjonowania każdej komórki organizmu. 
W uzyskaniu oczekiwanego efektu 
pomaga dobrze dobrana suplementacja 
wspierająca organizm na wszystkich 
poziomach. Suplementy diety DuoLife, 
czyli skoncentrowane dawki substancji 
odżywczych (m.in. witamin, minerałów, 
aminokwasów czy dobroczynnych 
ekstraktów roślinnych), to odpowiedź 
na zapotrzebowania organizmu, będąca 
idealnym uzupełnieniem codziennej diety. 
Z ich pomocą dbanie o zdrowie i organizm 
jest zdecydowanie prostsze!



Zeskanuj kod 
QR i przejdź do 
sklepu online Liczne certyfikaty

Najwyższa jakość

Wsparcie dla organizmu

Minimalne przetwarzanie

Linia DuoLife Liquid Formula łączy nowoczesność z właściwościami prozdrowotnymi. Preparaty 
w formie płynnej są utrwalane przy użyciu metody IHHP™ opartej na koncepcji minimalnego 
przetwarzania, pozwalającej zachować czystość i najwyższą jakość składników. To niezbędne wsparcie 
dla zdrowia, które przekłada się na silny i prawidłowo odżywiony organizm.

Suplementy Diety

Formy Płynne
DuoLife Liquid Formula to połączenie 
natury z najnowszymi odkryciami 
naukowymi. W 100% naturalne suplementy 
diety w formie płynnej zamknięte 
w unikalnej szklanej butelce są gwarancją 
najlepszej jakości i przyswajalności. Każdy 
produkt z tej linii został skomponowany na 
bazie najlepszych, odpowiednio dobranych 
składników w oparciu o zasady synergizmu 
i antagonizmu. Preparaty DuoLife Liquid 
Formula to odpowiedź na wszystkie 
potrzeby organizmu.

Dlaczego suplementy 
w formie płynnej?

4342



Produkty sprzedawane 
tylko w zestawie łącznym 
DuoLife Dzień i Noc (2 x 750ml)

44 45

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

InformacjeSposób użycia Sposób użycia
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Informacje

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 148

DuoLife Dzień:
25 ml dziennie rano, najlepiej podczas posiłku.

Ceny podane za zestaw 2 butelek (DuoLife Dzień i Noc).

DuoLife Noc:
25 ml dziennie wieczorem, 
najlepiej podczas posiłku.

DuoLife Dzień to najlepsza propozycja 
dla wszystkich, którzy chcą aktywować 
psychomotorykę swojego organizmu oraz 
dostarczyć mu substancji potrzebnych do 
prawidłowego funkcjonowania każdego dnia.

DuoLife Noc to propozycja dla tych, którzy pragną, 
aby po spokojnej nocy i pełnej regeneracji sił, 
cieszyć się życiem, dostarczając organizmowi 
potrzebnych substancji.

Twoje codzienne 
źródło zdrowia

Wsparcie dla spokojnego snu 
i pełnej regeneracji organizmu

 DuoLife Dzień  DuoLife Noc
suplement diety suplement diety

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 148

Pomaga oczyścić organizm 
i utrzymać prawidłową wagę ciała*

Wspiera funkcje 
układu immunologicznego*

Wspomaga pracę układu 
sercowo-naczyniowego*

Wspiera procesy 
antyoksydacyjne*

Wspomaga serce 
i naczynia krwionośne*

Wspiera pracę przewodu 
pokarmowego i funkcje wątroby*

Pomaga usprawnić funkcje 
układu immunologicznego*

Wspiera regenerację organizmu 
i umożliwia spokojny sen*

Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 149

Jako silny przeciwutleniacz 
– chroni przed wolnymi rodnikami*

Wspomaga poprawę samopoczucia 
i dostarcza energii*

Wspomaga organizm w trakcie przeziębienia 
i może skracać czas trwania infekcji*

Pomaga usprawnić funkcje
układu immunologicznego*

DuoLife Vita C to rozwiązanie dla wszystkich, którzy 
poszukują niezawodnego sposobu na poprawę 
samopoczucia oraz uzupełnienie niedoborów 
witamin i minerałów – czyli po prostu na 
korzystanie z życia z pełną energią!

Wsparcie układu 
odpornościowego organizmu

 Vita C
suplement diety

25 do 50 ml raz dziennie przed 
posiłkiem.

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 149

Wspiera funkcje barierowe skóry, 
pomaga zapobiegać jej odwodnieniu*

Sprzyja redukcji 
oznak starzenia*

Przyczynia się do poprawy 
kondycji włosów i paznokci*

Wspiera kondycję skóry, stawów, kości 
oraz narządu wzroku*25 do 50 ml raz dziennie przed 

posiłkiem.

Płynny Collagen wzbogacony o antyoksydanty pomaga 
skórze zachować jędrność i elastyczność, chroni ją przed 
wczesnym starzeniem oraz przyczynia się do utrzymania 
zdrowych włosów i paznokci. Naturalny Collagen zapewnia 
optymalne funkcjonowanie chrząstki stawowej oraz kości.

Wparcie kondycji skóry, 
kości i stawów

 Collagen
suplement diety

Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 149

Pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
poziomu cholesterolu we krwi*

Przyczynia się do utrzymania prawidłowej 
pracy jelit i układu trawiennego*

Wspomaga pracę układu 
sercowo-naczyniowego*

Pomaga wspierać odporność organizmu i eliminować 
infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze*25 do 50 ml raz dziennie, przed 

posiłkiem.

DuoLife Aloes to naturalne źródło zdrowia i urody. Jest 
doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących sposobu 
na jak najdłuższe zachowanie młodego wyglądu oraz 
witalności. Dzięki właściwościom oczyszczającym zapewnia 
pełną regenerację organizmu.

Pomaga utrzymać witalność, 
młody wygląd i piękną sylwetkę

 Aloes
suplement diety

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 149

Wspiera pracę 
układu krwiotwórczego*

Wspomaga procesy antyoksydacyjne 
i funkcje układu immunologicznego*

Wspomaga pracę układu 
sercowo-naczyniowego*

Wspomaga funkcjonowanie układu 
odpornościowego i przewodu pokarmowego*10 do 20 ml raz dziennie przed 

posiłkiem.

DuoLife Chlorofil to odpowiedź dla tych, którzy chcą możliwie 
najdłużej utrzymać swój organizm w optymalnym stanie. 
Dzięki swojemu dobroczynnemu działaniu nazywany bywa 
nawet „płynną energią”.

„Płynna energia” wspomagająca 
funkcjonowanie układu odpornościowego 
i pokarmowego

 Chlorofil
suplement diety

Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 150 *W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 150

Wspiera procesy antyoksydacyjne 
i regenerację organizmu*

Dostarcza do organizmu niezbędnych 
witamin i minerałów

Wspiera układ krwiotwórczy, pomagając w utrzymaniu 
prawidłowego poziomu i funkcji krwinek*

Pomaga w utrzymywaniu 
prawidłowych wyników morfologii*

Kliniczna skuteczność 
(dotyczy wybranych składników)

Wspiera wzrost zdrowych 
włosów i paznokci*

Wzmacnia włosy, pomagając 
redukować ich wypadanie*

Pomaga w ochronie i naprawie 
uszkodzonych włosów, paznokci i skóry* 25 do 50 ml raz dziennie przed 

posiłkiem.
25 do 50 ml raz dziennie, przed 
posiłkiem.

DuoLife Keratin Hair Complex to produkt na 
bazie płynnej keratyny i naturalnych składników 
opracowanych na bazie patentów. Przyczynia się do 
redukcji wypadania włosów, pomaga je wzmocnić 
i wygładzić oraz dodać im gęstości i sprężystości.

DuoLife Moja Krew to kompleks witamin, minerałów, 
oraz naturalnych ekstraktów owocowych i warzywnych. 
To płynna morfologia, która pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego poziomu czerwonych krwinek oraz 
produkcji krwi. 

Zdrowie i piękno w jednym dla 
Twoich włosów, skóry i paznokci

Płynne wsparcie 
Twojej morfologii

 Keratin Hair Complex  My Blood Moja Krew
suplement diety suplement diety

Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Zeskanuj kod 
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Zeskanuj kod 
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia

Wspomaga kontrolę masy ciała 
pomagając obniżyć apetyt i dając 
przedłużone uczucie sytości*

Wspiera przyswajanie innych składników 
odżywczych z diety*

Wspomaga prawidłową pracę przewodu 
pokarmowego*

Sprzyja walce ze stanami zapalnymi 
w obrębie jelita*

Wspiera optymalne funkcje przewodu 
pokarmowego oraz układu odpornościowego*

DuoLife Fiber to gotowa do spożycia, płynna forma 
rozpuszczalnego błonnika pokarmowego, pochodzącego 
z aż 4 źródeł. Działanie prozdrowotne zawartych 
w produkcie składników zostało udokumentowane 
badaniami klinicznymi.

Wsparcie procesów trawiennych i przewodu 
pokarmowego, także w stanach zapalnych

 Fiber
suplement diety

50 ml dziennie wraz z posiłkiem. 
Zaleca się popić dodatkową 
szklanką wody lub innego 
napoju.

Sprzyja łagodzeniu zgagi 
i niestrawności*

Sprzyja diecie LOW FODMAP*

Wspomaga prawidłowe funkcje 
pęcherzyka żółciowego*

1–2 saszetki dziennie wsypać 
do pokarmu lub napoju. Spożyć 
bezpośrednio po przygotowaniu. 
Zaleca się popić dodatkową 
szklanką wody lub innego 
napoju.

DuoLife Fiber Powder to bardzo bogate źródło 
rozpuszczalnego błonnika pokarmowego o działaniu 
prebiotycznym. Wygodna forma saszetek idealnie 
sprawdzi się w każdej kuchni jako dodatek do zup, 
sosów i wypieków.

Wsparcie dla przewodu pokarmowego 
i procesów trawiennych

 Fiber Powder
suplement diety

Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 159 *W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 160

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Zeskanuj kod 
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więcej informacji

Zeskanuj kod 
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 160

Wspomaga funkcje układu nerwowego, 
optymalny nastrój i równowagę emocjonalną*

Wspiera procesy antyoksydacyjne*

Wspomaga procesy pamięciowe, 
poznawcze i koncentrację*

Wspomaga jakość i szybkość pamięci, 
zwłaszcza długoterminowej*25-50 ml rano podczas posiłku.

DuoLife My Mind to składniki naturalnego pochodzenia, 
w tym aż 3 zastrzeżone formuły, wspierające pamięć 
oraz koncentrację u osób młodych i starszych. Działanie 
składników zostało potwierdzone badaniami.

Pamiętaj o tym, co ważne. 
Skup się, skoncentruj, działaj!

 My Mind
suplement diety

Cechy wyróżniające produkt

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 161
**Formuła Asafin® jest otrzymywana w opatentowanej technologii FenuMAT™. Asafin® i FenuMAT™ są znakami towarowymi Akay Natural Ingredients Private Limited.

Wspiera prawidłowe procesy trawienne 
i wydzielanie soków trawiennych*

Sprzyja utrzymaniu prawidłowego 
poziomu cholesterolu we krwi*

Wspiera prawidłowe wypróżnianie, pomaga 
zmniejszyć zaparcia, wzdęcia, nudności*

Wspiera prawidłową pracę jelit i wątroby, wspomaga 
procesy oczyszczania organizmu z toksyn*

Osoby powyżej 12 lat: 25 do 
50 ml raz dziennie, przed lub po 
głównym posiłku. Można także 
stosować dwa razy dziennie po 
25 ml – przed lub po posiłkach. 
Nie przekraczać zalecanej 
maksymalnej porcji do spożycia 
w ciągu dnia.

DuoLife My Gastrin jest suplementem diety w formie płynnej, 
zawierającym wyłącznie naturalne składniki pochodzenia 
roślinnego, w tym zastrzeżoną formułę Asafin®**, 
otrzymywaną w opatentowanej technologii FenuMAT™**.

W trosce o Twój 
komfort trawienny

 My Gastrin
suplement diety

Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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więcej informacji

Zeskanuj kod 
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 151

Przyczynia się do utrzymania 
zdrowych zębów i kości*

Wspiera układ odpornościowy 
i funkcje mózgu*

Wzbogacone o naturalną witaminę D3 i K2 MK7; 
„złota proporcja” kwasów Omega-3 i Omega-6*

13 nierafinowanych olejów roślinnych 
tłoczonych na zimno*5 ml raz dziennie, najlepiej 

podczas posiłku.

DuoLife RegenOil Liquid Gold® to „płynne złoto” 
wśród olejów tłoczonych na zimno. To także źródło 
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
którego skład oparto na 13 olejach roślinnych. 

Płynne złoto 
wśród olejów

 RegenOil®
suplement diety

Cechy wyróżniające produkt

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 151
**Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 6-go roku życia.

Wspiera naturalną florę bakteryjną jelit*

Wspomaga funkcje poznawcze*

Wspiera funkcje 
układu oddechowego*

5 ml raz dziennie, po posiłku, 
najlepiej po rozcieńczeniu z wodą.

SunVital® to zapoczątkowanie linii DuoLife Kids 
Formula dla najmłodszych**. Syrop zawiera 
naturalne składniki roślinne oraz cynk organiczny.

Rośnij zdrowo 
żyraffowo

 SunVital®
suplement diety

Wspiera pracę 
układu odpornościowego*

Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU



32%

56%

Zeskanuj kod 
QR i przejdź do 
sklepu online

Linia Medical Formula to starannie opracowane suplementy diety wzmacniające organizm i wspierające 
jego prawidłowe funkcjonowanie. Naturalna siła zamknięta w kapsułkach przekłada się na skuteczność 
potwierdzoną badaniami. Z kolei spersonalizowane opakowanie i wielojęzyczna etykieta sprawiają, że 
produkty DuoLife Medical Formula są idealne dla Ciebie. 

Dlaczego suplementy
w formie kapsułek?

Suplementy Diety

Medical Formula
Produkty DuoLife Medical Formula zostały 
skomponowane, by wspierać organizm 
w naturalny i całkowicie bezpieczny 
sposób. Czerpiąc z natury to, co najlepsze 
firma DuoLife stworzyła suplementy diety 
o zwiększonym stężeniu i przyswajalności 
substancji aktywnych oraz opóźnionym 
czasie ich uwalniania. Produkty z linii 
Medical Formula zawierają chlorofilinię 
i inulinę, są wolne od bisfenolu A (BPA), 
a ich siła została zamknięta w kaps ułkach 
HPMC - idealnych dla wegan i wegetarian.

Kapsułki HPMC 
dla wegan i wegetarian

Opakowania 
wolne od BPA

Kapsułki o opóźnionym czasie 
uwalniania z badaniami klinicznymi 

Etykiety wielojęzyczne 
(12 języków)

Opakowania z personalizacją 
linii Medical Formula

Zwiększona biodostępność 
(przyswajalność) substancji 
aktywnych

Kapsułki zielone za sprawą 
100% chlorofiliny

Dodatkowa zawartość 
inuliny (prebiotyku)

Zwiększone stężenie substancji 
aktywnych osiągane w organizmie

5958
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Zeskanuj kod 
QR i zobacz 
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 151*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 151 

1-2 kapsułki dziennie.1-2 kapsułki dziennie.
Wspomaga sprawność ruchową*

Wspiera funkcje kości, chrząstki 
stawowej, wiązadeł, ścięgien i mięśni*

Sprzyja wytwarzaniu mazi stawowej potrzebnej 
do prawidłowego funkcjonowania stawów*

Przyczynia się do zapewnienia 
odpowiedniej mineralizacji kości i zębów*

Wspomaga pracę układu 
sercowo-naczyniowego*

Wspiera pracę układu 
kostno-stawowego*

Pomaga łagodzić skutki ukąszeń 
kleszczy i komarów*

Wspomaga procesy antyoksydacyjne 
i funkcje układu immunologicznego*

BorelissPro® wspiera nie tylko odporność 
organizmu, ale również pracę serca. Pozwala 
utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu, 
prawidłowe funkcje stawów i kości oraz młody 
wygląd skóry.

ProStik® dzięki swej wyjątkowej formule pomaga 
utrzymać we właściwej kondycji mięśnie i stawy. 
Wspiera ich elastyczność oraz sprawność ruchową.

Wspiera odporność organizmu oraz łagodzi 
skutki ukąszeń kleszczy i komarów

Utrzymuje w optymalnej kondycji stawy 
i kości oraz wspomaga układ ruchu

 BorelissPro®  ProStik®
suplement diety suplement diety

Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 152 *W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 152 

1-2 kapsułki dziennie.1-2 kapsułki dziennie.

Przyczynia się do ograniczenia 
ochoty na słodycze*

Pomaga ograniczać liczbę 
spożywanych kalorii*

Sprzyja optymalnej wydolności 
organizmu w trakcie ćwiczeń*

Wspomaga redukcję wagi 
i tkanki tłuszczowej*

Wspiera naturalną 
florę bakteryjną jelit*

Wspiera procesy 
oczyszczania organizmu*

Wspomaga procesy 
antyoksydacyjne*

Pomaga usprawnić funkcje 
układu immunologicznego*

ProSelect® pomaga neutralizować wolne rodniki 
tlenowe, sprzyja usuwaniu szkodliwych produktów 
przemiany materii, wspiera dobrą kondycję 
organizmu i młody wygląd.

ProSlimer® wspomaga redukcję wagi, a następnie 
utrzymanie jej na prawidłowym poziomie. Doposaża 
organizm w witaminy i minerały konieczne do jego 
prawidłowego funkcjonowania.

Wspiera procesy antyoksydacyjne 
i układ odpornościowy

Wspiera redukcję wagi oraz utrzymanie 
jej na prawidłowym poziomie

 ProSelect®  ProSlimer®
suplement diety suplement diety

Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 153*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 152 

Pomaga zwiększyć stężenie 
serotoniny w mózgu*

Wspiera prawidłowy, 
regenerujący sen*

Sprzyja redukcji napięcia i lęku*

Pomaga zwiększyć odporność organizmu na 
stres i przywraca równowagę emocjonalną*

Pomaga usprawnić funkcje 
układu immunologicznego*

Wspiera funkcje 
przewodu pokarmowego*

Sprzyja utrzymaniu równowagi 
kwasowo-zasadowej płynów ustrojowych*

Pomaga eliminować toksyny 
i metale ciężkie z organizmu* 1-2 kapsułki dziennie.1-2 kapsułki dziennie.

ProDeacid® to bogate źródło witamin, mikro- 
i makroelementów, a także pierwiastków 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Ułatwia jego oczyszczanie i regenerację. 

ProRelaxin® dzięki doskonale zbilansowanemu składowi, 
skutecznie pomaga ukoić nerwy, ułatwia zasypianie 
oraz przywraca równowagę emocjonalną. Wpływając na 
zwiększenie produkcji serotoniny, poprawia nastrój oraz 
niweluje złe samopoczucie.

Wspiera równowagę 
kwasowo-zasadową

Pomaga utrzymać równowagę 
emocjonalną i łagodzić stres. 
Wspiera dobry sen

 ProDeacid®  ProRelaxin®
suplement diety suplement diety

Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 153*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 153 

Wspomaga pracę układu 
sercowo-naczyniowego*

Wspiera optymalną kondycję żył i tętnic, 
zapobiegając odkładaniu w nich cholesterolu*

Sprzyja utrzymaniu prawidłowego poziomu 
cholesterolu i trójglicerydów we krwi*

Pomaga regulować gospodarkę 
lipidową organizmu*

Przyczynia się do zwiększenia 
wytrzymałości organizmu na stres*

Pomaga zwiększyć stężenie 
serotoniny w mózgu*

Przyczynia się do obniżenia wrażliwości 
na hałas i likwidacji nudności*

Wspiera prawidłową pracę 
układu nerwowego* 1-2 kapsułki dziennie.1-2 kapsułki dziennie.

ProMigren® to doskonałe źródło substancji wspomagających 
prawidłowe funkcjonowanie centralnego układu nerwowego. 
Poprawiając ogólny stan organizmu, zwiększa jego odporność na 
negatywne czynniki zewnętrzne.

ProCholterol® to bogate źródło naturalnych substancji 
wykazujących działanie ochronne na układ krążenia 
oraz serce, przyczyniających się do utrzymania 
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Przyczynia się do obniżenia wrażliwości 
na hałas i zapewnia optymalną odporność 
na negatywne czynniki zewnętrzne

Wspiera regulację gospodarki 
lipidowej w organizmie

 ProMigren®  ProCholterol®
suplement diety suplement diety

Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 153 *W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 154

Sprzyja profilaktyce miażdżycy, 
przyczyniając się do redukcji poziomu 
„złego” cholesterolu i utrzymania 
optymalnego poziomu „dobrego” 
cholesterolu*

Przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi*

Wspomaga pracę układu 
sercowo-naczyniowego*

Wspiera funkcje wątroby 
i procesy oczyszczania organizmu*

Sprzyja spowolnieniu i ograniczeniu trawienia cukrów 
złożonych i ogranicza wchłanianie cukrów prostych*

Przyczynia się do ograniczenia 
ochoty na słodycze*

Pomaga kontrolować poziom cukru we 
krwi i regulować zaburzenia metabolizmu* 1-2 kapsułki dziennie.1-2 kapsułki dziennie.

Dzięki wysokiej zawartości biologicznie aktywnych 
składników ProSugar® reguluje metabolizm cukrów, 
pomagając utrzymać prawidłowy poziom glukozy 
we krwi.

ProCardiol® to cenne źródło naturalnych substancji 
wspomagających pracę serca oraz chroniących 
naczynia krwionośne, sprzyjających utrzymaniu 
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Pomaga kontrolować poziom cukru we krwi 
oraz regulować zaburzenia metabolizmu

Pomaga utrzymać optymalną kondycję 
mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych

 ProSugar®  ProCardiol®
suplement diety suplement diety

Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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ProOptical® z linii DuoLife Clinical Formula to suplement 
diety w postaci dwufazowej kapsułki o zmodyfikowanym, 
przedłużonym uwalnianiu. Innowacyjna, dwufazowa 
formuła to wyjątkowe połączenie dwóch kapsułek – 
zewnętrznej płynnej oraz wewnętrznej w postaci stałej.

 ProOptical®
suplement diety

Naturalnie, 
lecz skutecznie

1 kapsułka dziennie.

Pomaga regulować 
procesy akomodacji oczu*

Przyczynia się do redukcji 
uszkodzeń fotochemicznych*

Sprzyja profilaktyce 
zwyrodnienia plamki żółtej*

Wspomaga procesy widzenia*

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 154*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 157

Pomaga chronić organizm w stanach 
obniżonej odporności, zwłaszcza 
w sezonie sprzyjającym infekcjom*

Stanowi wsparcie przy nawracających 
infekcjach wirusowych i bakteryjnych 
górnych oraz dolnych dróg oddechowych*

Sprzyja walce organizmu z infekcjami 
wirusowymi i stanami zapalnymi*1-2 kapsułki dziennie.

ProImmuno® wspiera układ odpornościowy 
i oddechowy, sprzyjając walce organizmu z infekcjami 
typowymi dla sezonu jesienno-zimowo-wiosennego, 
takimi jak grypa czy inne infekcje wirusowe. 

Wspomaga organizm w walce z infekcjami 
wirusowymi i stanami zapalnymi

 ProImmuno®
suplement diety

Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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DuoLife Clinical Formula ProBactilardii® to innowacyjne 
połączenie prebiotyku, probiotyku i postbiotyku 
w jednym produkcie. Żywotność kultur bakterii i drożdży 
jest gwarantowana w preparacie na koniec daty  
ważności produktu.

 ProBactilardii®
suplement diety

Zdrowie z Twoich jelit

Po 1 kapsułce z każdego 
pojemnika, 1-2 razy dziennie. 
Łączne stosowanie obejmuje 
2 kapsułki przyjmowane 
jednocześnie – synbiotyk 
w pierwszej kapsułce oraz 
postbiotyk w drugiej kapsułce.

Wspiera funkcje przewodu 
pokarmowego u osób żyjących 
w nadmiernym stresie*

Synergistyczne działanie prozdrowotne 
na osi jelita – mózg – jelita*

Wspomaga optymalne funkcje układu 
odpornościowego i prawidłowe funkcje 
mikroflory jelitowej*

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 159
**Łączna liczba drobnoustrojów to 9 miliardów CFU = 9 x 109 CFU (CFU = colony-forming unit, jednostka tworząca kolonię) 73

**
Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU



*BioPerine® jest składnikiem Sabinsa chronionym 
prawem własności intelektualnej (IP).

Zeskanuj kod 
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DuoLife Boost Formula FIZZY EASY to 
linia suplementów diety w formie tabletek 
musujących, opartych na witaminach, 
składnikach mineralnych oraz związkach 
aktywnych. Receptury DuoLife Boost 
Formula FIZZY EASY zostały dodatkowo 
wzbogacone w BioPerine®* - zastrzeżoną, 
opatentowaną formułę pochodzenia 
naturalnego o udowodnionym badaniami 
działaniu sprzyjającym poprawie 
przyswajania składników odżywczych 
zawartych w suplementach diety.

Tabletki Musujące 
Suplementy Diety

Synergistycznie skomponowane składy poszczególnych produktów DuoLife Boost Formula 
FIZZY EASY stanowią wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Każdy z produktów 
FIZZY EASY wyróżnia się wielokierunkowym działaniem, co oznacza, że równocześnie wspiera wiele 
ważnych procesów i funkcji organizmu.

Tabletki musujące do 
przygotowania napoju 
o owocowym smaku

Równoczesne wsparcie wielu 
ważnych procesów i funkcji 

organizmu

Synergistycznie 
skomponowane 

receptury

Dlaczego DuoLife Boost Formula 
FIZZY EASY?
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767676

Rozpuścić 1 tabletkę w szklance 
(200 ml) chłodnej wody. 
Stosować 1 tabletkę dziennie. 
Spożyć bezpośrednio po 
przygotowaniu. Nie przekraczać 
zalecanej maksymalnej porcji 
w ciągu dnia.

Cechy wyróżniające produkt

**W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 161
*BioPerine® jest składnikiem Sabinsa chronionym prawem własności intelektualnej (IP).   

Suplement diety w formie tabletek musujących, oparty na 
składnikach wspomagających utrzymanie optymalnej kondycji 
układu odpornościowego, układu ruchu i układu nerwowego1-3. 
Smak: cytryna-ananas.

Wsparcie układu odpornościowego oraz utrzymania 
kości, zębów i mięśni w dobrej kondycji**

 FIZZY EASY
Ca + D3 COMPLEX
suplement diety

BioPerine®* „booster” przyswajania 
składników aktywnych4. 

Wielokierunkowe działanie.

Synergizm działania.

Wygodna forma stosowania.

BioPerine®* „booster” przyswajania 
składników aktywnych4. Rozpuścić 1 tabletkę w szklance 

(200 ml) chłodnej wody. 
Stosować 1 tabletkę dziennie. 
Spożyć bezpośrednio po 
przygotowaniu. Nie przekraczać 
zalecanej maksymalnej porcji 
w ciągu dnia. 

Wielokierunkowe działanie.

Synergizm działania.

Wygodna forma stosowania.

Cechy wyróżniające produkt

Suplement diety w formie tabletek musujących, oparty na 
składnikach wspomagających prawidłowe funkcjonowanie mięśni, 
układu nerwowego i układu krążenia1-3. 
Smak: malina-cytryna. 

Wsparcie zachowania optymalnej kondycji 
fizycznej i psychicznej organizmu**

 FIZZY EASY
Mg + K + B COMPLEX
suplement diety

**W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 161
*BioPerine® jest składnikiem Sabinsa chronionym prawem własności intelektualnej (IP).   

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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797979

BioPerine®* „booster” przyswajania 
składników aktywnych4. 

Wielokierunkowe działanie.

Synergizm działania.

Wygodna forma stosowania.

Rozpuścić 1 tabletkę w szklance 
(200 ml) chłodnej wody. 
Stosować 3 tabletki dziennie. 
Spożyć bezpośrednio po 
przygotowaniu. Nie przekraczać 
zalecanej maksymalnej porcji 
w ciągu dnia. w ciągu dnia. 

Cechy wyróżniające produkt

Suplement diety w formie tabletek musujących, oparty na pierwiastkach 
oraz związkach aktywnych wspomagających utrzymywanie odpowiedniej 
gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu1-3. 
Smak: pomarańcza-brzoskwinia. 

Wsparcie utrzymania odpowiedniej gospodarki 
wodno-elektrolitowej organizmu**

 FIZZY EASY
ELECTROLYTE COMPLEX
suplement diety

**W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 162
*BioPerine® jest składnikiem Sabinsa chronionym prawem własności intelektualnej (IP).   

Rozpuścić 1 tabletkę w szklance 
(200 ml) chłodnej wody. 
Stosować 2 tabletki dziennie. 
Spożyć bezpośrednio po 
przygotowaniu. Nie przekraczać 
zalecanej maksymalnej porcji 
w ciągu dnia. 

Cechy wyróżniające produkt

**W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 162
*BioPerine® jest składnikiem Sabinsa chronionym prawem własności intelektualnej (IP).   

Suplement diety w formie tabletek musujących, oparty 
na kompozycji 14 najwyższej jakości składników 
wspomagających energię, koncentrację i witalność1-3.
Smak: marakuja-pomarańcza. 

Wsparcie energii, koncentracji 
i witalności organizmu**

 FIZZY EASY
ENERGY COMPLEX
suplement diety

BioPerine®* „booster” przyswajania 
składników aktywnych4. 

Wielokierunkowe działanie.

Synergizm działania.

Wygodna forma stosowania.

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Opatentowany składnik, 
z udokumentowanym 
klinicznie działaniem

Odpowiedni dla wegan i wegetarian

Nie zawiera konserwantów, 
sztucznych barwników, sztucznych 
słodzików, sztucznych aromatów, 
sztucznych wypełniaczy

Nie zawiera glutenu, laktozy, soiFormuła dwufunkcyjna, mogąca 
zastępować posiłek

Dlaczego 
SHAPE CODE®?
SHAPE CODE® to innowacyjna marka w kategorii produktów wspierających zdrowy tryb życia. Ze względu 
na zawarte składniki wspomaga procesy odchudzania oraz spalanie nadmiernej tkanki tłuszczowej. Nie 
buduje masy mięśniowej, tylko wspiera utratę zbędnych kilogramów.

SHAPE CODE®

Walka ze zbędnymi kilogramami i praca 
nad idealną sylwetką nie muszą oznaczać 
ciężkich ćwiczeń czy bezwzględnej diety! 
SHAPE CODE® wspomoże Twoje dążenie 
do wymarzonych efektów i cieszenia się 
najlepszą wersją siebie!

SHAPE CODE® to właściwa propozycja dla 
wszystkich dążących do utrzymania pięknej, 
szczupłej sylwetki i szukających wsparcia 
dla rozsądnej diety, sprzyjającej redukcji 
masy ciała oraz dobrej ogólnej kondycji 
organizmu.

8180
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Zawiera aż trzy rodzaje błonnika 
pokarmowego.

Odpowiedni do spożycia dla wegan 
i wegetarian.

Wspiera pracę układu 
pokarmowego i flory jelitowej.

Wspomaga proces odchudzania, 
pomagając także obniżyć apetyt.Dodaj pełną miarkę proszku 

(25 g) do 250 ml napoju 
roślinnego lub mleka, wstrząśnij 
lub zamieszaj, aby zawartość nie 
osiadła na dnie. Spożywaj 
1-2 razy dziennie.

* **

Perfekcyjny wybór dla wszystkich, którzy dążą do zbicia zbędnych 
kilogramów i chcą cieszyć się dobrym samopoczuciem. Unikalny shake 
w wymiarze slim jest kompozycją naturalnych składników (produkt naturalny 
w aż 94% wzbogacony jedynie mieszanką witaminowo-mineralną), która 
wspiera proces prowadzący do wyjątkowych rezultatów.

Wspiera utratę masy ciała oraz 
wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej

SHAPE CODE® Slim Shake
Suplement diety

* składnik SLENDACOR® przebadany klinicznie
** 94% naturalne składniki

Cechy wyróżniające produkt

*

Idealna propozycja dla profesjonalnych sportowców oraz 
osób ćwiczących rekreacyjnie, których celem jest budowa 
masy mięśniowej i utrzymanie optymalnej efektywności 
wykonywanych ćwiczeń.

Wspiera proces budowy 
beztłuszczowej masy mięśniowej

SHAPE CODE® Protein Shake
Suplement diety

Cechy wyróżniające produkt

Dodaj dwie płaskie miarki 
proszku (łącznie 35 g) do 200 ml 
chłodnej wody lub swojego 
ulubionego napoju roślinnego, 
mocno wstrząśnij, aby zawartość 
nie osiadła na dnie. Spożywaj 
1-2 razy dziennie. Zaleca się 
stosowanie bezpośrednio po 
zakończeniu treningu.

Zawiera 3 rodzaje białka serwatkowego 
bez laktozy** (WPC,WPI,WPH)

Odpowiedni 
dla wegetarian

Wspiera procesy 
metaboliczne

Wspomaga proces budowy 
beztłuszczowej masy mięśniowej

* składniki WATTS’UP®, PALATINOSE™
** Zawartość laktozy < 0,01 g/100 ml gotowego produktu przygotowanego na bazie wody lub napoju roślinnego.

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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SHAPE CODE® App
SHAPE CODE® App to darmowa aplikacja 
sportowa, pomagająca prowadzić 
zdrowy tryb życia oraz wspierająca 
utrwalanie zdrowych nawyków. 
W aplikacji znajdziesz ponad 20 planów 
treningowych dostosowanych do poziomu 
Twojej aktywności. SHAPE CODE®

App to innowacyjne narzędzie, które 
w prosty i intuicyjny sposób pozwala na 
monitorowanie postępów, dzielenie się 
efektami ze znajomymi oraz realizowaniem 
ambitnych planów treningowych. Brakuje 
Ci motywacji? Pobierz SHAPE CODE® App 
i rozpocznij swoją przygodę! 

Utrzymanie systematyczności - z naszą aplikacją 
nie przegapisz żadnego treningu czy zdrowego 
posiłku. Będziesz pamiętać o wszystkich 
pożytecznych czynnościach, które z czasem przejdą 
w nawyki i pozytywnie wpłyną na zdrowie. 

Panel żywieniowy - w bazie produktów każdy 
użytkownik może wyszukać najlepsze dla siebie 
składniki oraz obliczyć kaloryczność posiłków. Jeśli 
jakiegoś produktu brakuje w bazie, to w dowolnym 
momencie można wprowadzić go ręcznie. 
Najchętniej używane produkty są wyświetlane 
w formie sugerowanych, w kolejności od najczęściej 
do najrzadziej wybieranych. 

Dbałość o użytkownika - dzięki systemowi 
powiadomień o niczym nie zapomnisz! Aplikacja 
przypomni o dodaniu posiłków, piciu wody czy 
zajęciach fizycznych. Pomoże też określić poziom 
nawodnienia organizmu oraz monitorować postęp 
dzięki funkcji umożliwiającej wprowadzanie aktualnej 
wagi oraz innych pomiarów. Aby to zrobić, wystarczy 
kliknąć „+” w panelu głównym, a następnie wybrać 
opcję „Wpis”. Dodatkowo swoimi postępami możesz 
dzielić się ze znajomymi - SHAPE CODE® App 
pozwala na udostępnianie materiałów własnych 
w mediach społecznościowych. 

Własne aktywności - nasza aplikacja posiada 
opcję dodania form aktywności preferowanych 
przez danego użytkownika. Pogoda dopisuje i masz 
ochotę pobiegać lub pospacerować? A może wolisz 
basen lub jazdę konną? Każdą formę aktywności 
możesz rejestrować w aplikacji SHAPE CODE® App, 
wprowadzając ją ręcznie. Wyniki i liczba spalonych 
kalorii będą umieszczane w panelu treningowym. 

Dodatkowe powiadomienia - warto je uważnie 
śledzić. Dzięki fiszkom dowiesz się wielu ważnych 
i ciekawych rzeczy dotyczących zdrowia, 
odpowiedzialnego stylu życia i prawidłowego 
odżywiania. 

Przejrzystość, intuicyjność, prostota - SHAPE 
CODE® App to bardzo proste i intuicyjne narzędzie, 
które określi za użytkownika najlepszy dla niego 
trening i pomoże obliczyć idealną liczbę kalorii do 
dziennego spożycia. Wystarczy, że podczas rejestracji 
wprowadzisz podstawowe informacje na swój temat: 
wiek, płeć, wagę, wzrost oraz poziom zaawansowania 
treningowego, a wirtualny trener automatycznie 
dopasuje najlepszy program treningowy. 

Poznajcie SHAPE CODE® App!



Zeskanuj kod 
QR i przejdź do 
sklepu online

Regeneracja Serce Układ ruchowyEnergia

Oczyszczanie Uroda

Wzrok

Odporność

Układ
hormonalny

Układ
nerwowy

Metabolizm
Spadek wagi

Metabolizm
cholesterol

Metabolizm 
cukrów

Pakiety 
produktowe
Pakiety DuoLife to idealna kompozycja 
suplementów diety dostosowana do 
zegara biologicznego i rytmów dobowych. 
Każdy z nich wspomaga właściwie 
funkcjonowanie organizmu, pozwalając 
utrzymać go w dobrej kondycji.

8786

Po lewej: prezentacja produktów
wchodzących w skład Pakietu Układ Hormonalny.



Zeskanuj kod 
QR i przejdź do 
sklepu online

Wysoka zawartość 
składników naturalnych.

Kompleksowa pielęgnacja 
przeciwstarzeniowa.

Wysoka 
wydajność.

Autorska koncepcja 
Supreme LiftAge.

Udowodniona 
skuteczność.

Działania potwierdzone 
badaniami.

Dlaczego LAZIZAL®?
LAZIZAL® to wyjątkowa kombinacja trzech produktów (kremu, serum i suplementu diety), która zapewnia 
kompleksową pielęgnację przeciwstarzeniową.

Wsłuchując się w potrzeby każdej z nas, zapraszamy do świata pielęgnacji w stylu slow - niepośpiesznej, 
intuicyjnej troski o własną skórę. Piękno w stylu slow to powrót do naturalnej kosmetyki, uniwersalnego 
piękna i ponadczasowej, wielowymiarowej naturalnej pielęgnacji. 

Podaruj swojej skórze pielęgnację, która bez względu na wiek, pozwoli Ci czuć się wyjątkowo. 

Kosmetyki

LAZIZAL®

Piękno ma wiele wymiarów, a jednym z nich 
jesteś Ty we własnej osobie. LAZIZAL® to 
marka troszcząca się o Ciebie, Twoją skórę, 
Twoje piękno.

Słowo LAZIZAL® jest palindromem – 
wyrażeniem czytanym tak samo od 
lewej do prawej, jak i od prawej do lewej. 
W starożytności palindromom przypisywano 
znaczenie magiczne. Wierzono, że wyrażają 
to, czego nie da się wyrazić wprost. 
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

Sprzyja utrzymaniu optymalnej 
jędrności i elastyczności skóry.

Wsparcie procesu 
redukcji zmarszczek.

Efekty widoczne już po 
30 dniach stosowania.

Pomaga w spowalnianiu 
procesów starzenia.1 kapsułka raz dziennie.

Suplement diety wspomagający „od wewnątrz” funkcje i kondycję skóry. 
Kompozycja naturalnych składników w dwufazowych kapsułkach 
o przedłużonym uwalnianiu poprawiającym przyswajanie związków aktywnych.

Przyczynia się do utrzymania 
optymalnej kondycji skóry dojrzałej.

 LAZIZAL® Advanced
Face Lift Capsules
suplement diety

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 158 *W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 158

LAZIZAL® ADVANCED FACE 
LIFT CAPSULES stanowi idealne 
uzupełnienie produktów z linii 
LAZIZAL®: kremu oraz serum 

LAZIZAL® ADVANCED FACE 
LIFT SERUM stanowi idealne 
uzupełnienie produktów z linii 
LAZIZAL®: kremu oraz kapsułek

** 97% naturalne składniki

Nakładać punktowo na zmarszczki 
i/lub worki pod oczami, niewielką 
ilością (około 0,2 -1 ml) produktu. 
Przed użyciem wstrząsnąć.

Zmniejszona widoczność cieni, 
worków pod oczami.

Zmniejsza ilość 
i wielkość zmarszczek.

Efekty widoczne już 
po 30 sekundach.

Poprawa konturu twarzy.

Ekspercka pielęgnacja z formułą inspirowaną naturą. Stworzona 
z myślą o potrzebach skóry twarzy, szyi i dekoltu. Połączenie unikalnych, 
innowacyjnych składników aktywnych o niespotykanej naturalności.

Produkt koktajlowy przeznaczony dla skóry 
dojrzałej, dający natychmiastowy efekt liftingu.

 LAZIZAL® Advanced
Face Lift Serum
Serum

**
Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

Poprawa elastyczności 
i ujędrnienia skóry.

Poprawa rozświetlenia 
i nawilżenia skóry.

Efekty widoczne 
już po 30 minutach.

Ujędrniona, wygładzona i zliftingowana 
skóra szyi i dekoltu.Nanieść produkt na skórę twarzy 

i wmasować do całkowitego 
wchłonięcia. Krem może być 
bazą pod makijaż.

Połączenie unikalnych składników aktywnych o niespotykanej 
naturalności. LAZIZAL® Advanced Face Lift Cream oparty na koncepcji 
Supreme LiftAge działa przeciwzmarszczkowo, napinająco i liftingująco.

Krem przeciwzmarszczkowy z linii Anti-Aging, 
przeznaczony dla skóry dojrzałej.

 LAZIZAL® Advanced
Face Lift Cream
Krem do twarzy

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 158
** 97% naturalne składniki

LAZIZAL® ADVANCED FACE 
LIFT CREAM stanowi idealne 
uzupełnienie produktów z linii 
LAZIZAL®: kapsułek oraz serum 

Cechy wyróżniające produkt

**

Efekty widoczne 
już po 30 sekundach.

Zmniejszona widoczność 
cieni, worków pod oczami.

Poprawa konturu twarzy.

Zestaw zawiera 
5 próbek po 1 ml każda.Sposób użycia opisany na 

stronie 91.

Ekspercka pielęgnacja z formułą inspirowaną naturą. Stworzona 
z myślą o potrzebach skóry twarzy, szyi i dekoltu. Połączenie unikalnych, 
innowacyjnych składników aktywnych o niespotykanej naturalności.

Przetestuj natychmiastowy 
efekt liftingu skóry.

 LAZIZAL® Advanced
Face Lift Serum Sample
Serum

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 158
** 97% naturalne składniki

Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU



Zeskanuj kod 
QR i przejdź do 
sklepu online

Udowodniona skuteczność

Wysoka zawartość 
składników naturalnych

Wysoka wydajność

Marka parasolowa wspierająca 
działanie preparatów doustnych

Działanie potwierdzone badaniami24/7 Nutri-form™

Dlaczego 
Beauty Care?
Produkty z linii DuoLife Beauty Care to odwzorowanie składu produktów z linii Liquid Formula, które 
dodatkowo wzbogacono o zastrzeżone formuły aktywne. To z kolei pozwoliło zmaksymalizować 
efekt działania kosmetyków, które doskonale wpływają na ogólne samopoczucie oraz kondycję skóry, 
podkreślając przy tym każdy aspekt piękna. 

Kosmetyki

Beauty Care
Najnowsze doniesienia naukowe 
potwierdzają związek pomiędzy zdrowiem 
i samopoczuciem a skórą, największym 
organem naszego organizmu. Tylko 
kompleksowe podejście do kwestii dbania 
o zdrowie i organizm jest gwarancją 
jego prawidłowego funkcjonowania. 
To holistyczne ujęcie dało początek 
poszukiwaniom prowadzonym przez 
DuoLife. Ich efektem jest linia DuoLife Beauty 
Care - idealne uzupełnienie suplementacji 
produktami DuoLife działające w oparciu 
o formułę 24/7 Nutri-Form™.
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

Szpatułka do aplikacji kremu 
gwarantuje bezpieczeństwo i higienę.

Produkt naturalny w 98,5%.

Unikalna i opatentowana 
technologia wytwarzania.

30% stężenie kolagenu, w tym 
18.5% hydratu kolagenowego.

14% kolagenu, w tym 
9% hydratu kolagenowego.

Technologia GELTRAP pozwoliła uzyskać krem z  30% 
stężeniem kolagenu. Krem zawiera 3 rodzaje kolagenów 
oraz kompleks 4 rodzajów kwasu hialuronowego, 
który dociera do różnych warstw skóry, aby zapewnić 
dogłębne i wielopoziomowe nawilżenie.

Wysoko zaawansowany krem przeciwmarszczkowy 
z 30% zawartością kolagenu.

 Beauty Care Collagen Beauty Care Collagen
Krem na dzień

Sposób użycia opisany
na stronie 123.

DuoLife Beauty Care Collagen 
Day Cream stanowi idealne 
uzupełnienie produktów z linii 
DuoLife Collagen Beauty Care: 
kremu na noc, serum do twarzy 
i maski do twarzy.

DuoLife Beauty Care Collagen 
Night Cream stanowi idealne 
uzupełnienie produktów z linii 
DuoLife Collagen Beauty Care: 
kremu na dzień, serum do 
twarzy i maski do twarzy.

Produkt naturalny w 97,7%.

Szpatułka do aplikacji kremu 
gwarantuje bezpieczeństwo i higienę.

Hydrat koleganu z opatentowaną 
metodą stabilizacji.

Sposób użycia opisany
na stronie 123.

Zawiera aż 14% kolagenu. Głęboko nawilża, wypełnia 
zmarszczki, napina, poprawia elastyczność skóry. 
Zawiera ekstrakt z kopru morskiego  wykazujący 
podobną aktywność do retinolu, ale bez towarzyszących 
temu podrażnień czy odczynów fotoalergicznych.

Wyjątkowy krem przeciwzmarszczkowy 
zgodny z trendem Beauty Sleep.

Krem na noc

Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

Brak potencjalnych alergenów 
pochodzących z kompozycji zapachowej.

Produkt naturalny w 98,4%.

W pełni naturalne emulgatory, 
certyfikat ECOCERT.

Wyraźne wygładzenie zmarszczek. Wyraźne wygładzenie zmarszczek.

Hydrolizowany kolagen rybi oraz hydrolizowany kolagen 
z jeżowca wyraźnie wygładzają drobne zmarszczki. 
Zastosowany ekstrakt z pereł ma za zadanie dodatkowo 
ujędrniać, regenerować i nawilżać skórę.

Ultralekkie, skoncentrowane 
serum do twarzy Anti-Aging.

Beauty Care Collagen Beauty Care Collagen
Serum do twarzy

Sposób użycia opisany
na stronie 123.

Produkt naturalny w 96,5%.

Brak potencjalnych alergenów 
pochodzących z kompozycji zapachowej.

Łagodzenie podrażnień i zaczerwienień.

Sposób użycia opisany
na stronie 123.

Bogata formuła oparta na 12 składnikach aktywnych, 
które posiadają właściwości liftingujące, łagodzące, 
przeciwstarzeniowe. Specjalnie dobrane składniki 
pochodzenia naturalnego poprawiają owal twarzy oraz 
dają natychmiastowy efekt przeciwzmarszczkowy.

Skoncentrowana maska do twarzy na noc 
dająca natychmiastowy efekt liftingu.

Maska do twarzy

Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt

DuoLife Beauty Care Collagen 
Face Serum stanowi idealne 
uzupełnienie produktów z linii 
DuoLife Collagen Beauty Care: 
kremu na dzień, kremu na noc 
i maski do twarzy.

DuoLife Beauty Care Collagen 
Face Mask stanowi idealne 
uzupełnienie produktów z linii 
DuoLife Collagen Beauty Care: 
kremu na dzień, kremu na noc 
i serum do twarzy.

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU



Produkt naturalny w 99,4%.

Zawartość hydratu kolagenowego to 94,4%.

Ektoina działa wspomagającą w niwelowaniu 
objawów atopowego zapalenia skóry.

Hydrat kolagenu z opatentowaną 
metodą stabilizacji.Na oczyszczoną i wilgotną 

skórę twarzy, szyi i dekoltu 
nanieść cienką warstwę 
kosmetyku. Delikatnie wklepać, 
nie wmasowywać. Poczekać do 
wchłonięcia około 5-10 minut.

Cechy wyróżniające produkt

Przeznaczony do stosowania dla skóry suchej, 
normalnej, jak i mieszanej, ale również dla skóry 
atopowej (AZS), wrażliwej i delikatnej. Ektoina 
wspomaga łagodzenie drobnych podrażnień.

Przeznaczony do codziennego stosowania dla skóry suchej, 
normalnej, jak i mieszanej z tendencją do przebarwień. Wyciąg 
z algi tęczowej rozjaśnia nieprawidłową pigmentację, zmniejsza 
widoczność przebarwień i redukuje ich ilość.

Łagodzi objawy alergii skórnych Wspomaga redukcję przebarwień

Pielęgnacja skóry twarzy, szyi i dekoltu Pielęgnacja skóry twarzy, szyi i dekoltu

Beauty Care Collagen
Skin Sensitive

Collagen Beauty Care 
Skin Tone

Hydrat kolagenu z opatentowaną 
metodą stabilizacji.

Zawartość hydratu kolagenowego to 93,1%.

Produkt naturalny w 99,4%.

Alga tęczowa rozjaśnia przebarwienia, 
redukuje ich ilość.

Na oczyszczoną i wilgotną 
skórę twarzy, szyi i dekoltu 
nanieść cienką warstwę 
kosmetyku. Delikatnie wklepać, 
nie wmasowywać. Poczekać do 
wchłonięcia około 5-10 minut.

Cechy wyróżniające produkt
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU



Produkt naturalny w 99,3%.

Zawartość hydratu kolagenowego to 89,6%.

Kompleks HYMAGIC 4D zapewnia 
dogłębne, wielopoziomowe nawilżenie.

Hydrat kolagenu z opatentowaną 
metodą stabilizacji.

Hydrat kolagenu z opatentowaną 
metodą stabilizacji.

Przeznaczony do stosowania dla skóry suchej, jak 
i mieszanej z tendencją do szorstkości, uczucia 
ściągania i odczuwalnego odwodnienia. Efekty 
nawilżenia utrzymują się przez 24h od zastosowania.

Wygładza, działa przeciwzmarszczkowo.

Pielęgnacja skóry twarzy, szyi i dekoltu.

Na oczyszczoną i wilgotną 
skórę twarzy, szyi i dekoltu 
nanieść cienką warstwę 
kosmetyku. Delikatnie wklepać, 
nie wmasowywać. Poczekać do 
wchłonięcia około 5-10 minut. Produkt naturalny w 99,4%.

No touch formula - higieniczne użycie 
kosmetyku.

Zawartość hydratu kolagenowego to 94,6%.

2 razy dziennie lub częściej 
– w zależności od potrzeby. 
Na umytą wilgotną skórę 
rozprowadzić cienką warstwę, 
delikatnie wklepać, nie 
wmasowywać.

Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt

Collagen Beauty Care 
Hialuron 4D

Przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry całego ciała 
niezależnie od jej rodzaju, jak i wieku. Dzięki obecności 
melaniny wspomaga protekcję przed promieniowaniem UV.

Ujędrnia i uelastycznia

Pielęgnacja ciała

Collagen Beauty Care 
Pure

103102

Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

Rozświetla i wyrównuje pH skóry

Pielęgnacja i oczyszczanie skóry twarzy, szyi i dekoltu. 

Collagen Beauty Care 
Face & Body Mist Toner

Wyrównuje pH skóry.

Wyrównuje koloryt skóry.

Rozświetla i nadaje skórze naturalny 
i promienny blask.

Odświeża i tonizuje skórę.

Cechy wyróżniające produkt

Jedwabista pianka zapewnia 
delikatność i ukojenie.

Oczyszczenie, nawilżenie 
oraz świeżość i komfort.

Delikatne substancje myjące.

Wysoki indeks naturalności 95,9%.

Łagodnie i skutecznie oczyszcza skórę.

Oczyszczanie skóry twarzy, szyi i dekoltu.

Cechy wyróżniające produkt

Collagen Beauty Care 
Face Cleansing Foam

Delikatna mgiełka do twarzy i ciała z drobinkami złota, która została 
stworzona aby intensywnie nawilżyć, odświeżyć i stonizować skórę. 
Wyciąg z algi tęczowej rozjaśnia skórę, glikozaminoglikany z meduzy 
chronią komórki naskórka przed starzeniem. 

Kolagenową mgiełkę należy 
rozpylić na oczyszczoną, 
osuszoną skórę  twarzy 
i ciała. W przypadku twarzy 
zamknąć oczy i rozpylić 
mgiełkę z odległości ok. 20 cm. 
Pozostawić na kilka minut do 
całkowitego wchłonięcia.

Lekka pianka przeznaczona do codziennego oczyszczania skóry 
twarzy, szyi i dekoltu z resztek makijażu i nadmiaru sebum. 
Ekstrakt z meduzy SKINPRO QM nawilża, kompleks z mikrolagi 
Chlorella Vulgaris posiada właściwości ujędrniające.

Zwilżyć delikatnie twarz wodą. 
Niewielką ilość pianki nanieść na 
dłoń, nałożyć kolistymi ruchami 
na zwilżoną twarz, omijając 
okolice oczu, a następnie spłukać 
letnią wodą. Stosować rano 
i wieczorem lub w zależności od 
potrzeby. Następnie zastosować 
mgiełkę 

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

Sposób użycia opisany
na stronie 123.

Zapobiega uszkodzeniom skóry. Redukuje płytkie zmarszczki.

Poprawia elastyczność 
i jędrność skóry.

Treściwa formuła kremu 
o właściwościach odżywczych.

Przywraca świeży wygląd 
skóry (dotlenienie). Działa naprawczo i regenerująco.

Hamuje starzenie 
się skóry. Przyśpiesza syntezę kolagenu.

Sposób użycia opisany
na stronie 123.

Krem do twarzy na bazie adaptogenów i komórek macierzystych aloesu, 
przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry młodej. Wyjątkowy produkt 
pielęgnacyjny zawiera składnik aktywujący GEN MŁODOŚCI. Komórki 
macierzyste z aloesu przywracają skórze równowagę, a także działają 
łagodząco, ochronnie i wzmacniająco.

Odświeżenie skóry i zapewnienie 
odpowiedniego poziomu nawilżenia

 Beauty Care Aloes
Krem na dzień

Przełomowa formuła z mocą składników naprawczych działa przez całą 
noc, neutralizując wolne rodniki i wspierając hamowanie starzenia się 
młodej skóry. Zawarte w kremie komórki macierzyste z aloesu pobudzają 
regenerację komórek naskórka i pozwalają naturalnie, a jednocześnie 
efektywnie przeciwdziałać upływowi czasu.

Regeneracja skóry i zapewnienie odpowiedniego 
poziomu nawilżenia w trakcie snu

 Beauty Care Aloes
Krem na noc

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 158 *W oparciu o właściwości składników. Bibliografia na stronie 158

Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

Pielęgnacja oczyszczająca z DuoLife Beauty Care Aloes Face 
Cleansing Gel zapewnia skórze uczucie komfortu i świeżości. 
Pozostawia skórę twarzy oczyszczoną, promienną i rozświetloną.

DuoLife Beauty Care Aloes Face Toner łączy w sobie łagodzącą 
siłę komórek macierzystych z aloesu z regulującym działaniem 
octu jabłkowego oraz odżywczym działaniem ekstraktu z miodu. 
Produkt przywraca naturalne pH skóry po zabiegach oczyszczania 
płynem micelarnym oraz żelem myjącym.

Oczyszczanie twarzy 
z zanieczyszczeń i nadmiaru sebum

Odświeżenie i przywrócenie 
naturalnego pH skóry twarzy

 Beauty Care Aloes  Beauty Care Aloes
Żel do mycia twarzy Tonik pielęgnacyjny do twarzy

Wspomaga regenerację komórek skóry.

Łagodnie i skutecznie oczyszcza.

Posiada delikatne substancje myjące, które nie 
powodują nadmiernego wysuszania skóry.

Nie posiada drażniących składników 
takich jak: SLES, SLS, parabeny.
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Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt

Sposób użycia opisany
na stronie 122.

Sposób użycia opisany
na stronie 123.

Ściąga pory i łagodzi podrażnienia.

Wspomaga regenerację.

Produkt gwarantuje skórze efekt świeżości 
i komfortu już od pierwszego użycia.

Wysoki indeks naturalności - aż 99%.

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

DuoLife Beauty Care Aloes Intimate Wash Foam to delikatna 
pianka myjąca do pielęgnacji okolic intymnych. Wspomaga 
naturalny mikrobiom szczególnie wrażliwych miejsc 
intymnych, wykazując działanie probiotyczne i prebiotyczne.

Oczyszczanie i pielęgnacja 
miejsc intymnych

 Beauty Care Aloes
Pianka do higieny intymnej

Broad spectrum - szerokie spektrum 
działania: łagodzi, nawilża, wspomaga 
naturalny mikrobiom.

Acid pH - utrzymuje prawidłowe 
pH skóry okolic intymnych.

Produkt naturalny aż w 97,8%.

Cechy wyróżniające produkt

Sposób użycia opisany
na stronie 123.

Sposób użycia opisany
na stronie 122.

Naturalny ocet jabłkowy – w pełni 
kompleksowo dba o włosy

Szampon nie zawiera SLS, SleS, 
kondycjonerów syntetycznych oraz GMO

Kondycjoner stworzony na bazie protein owsa – 
posiada silne działanie nawilżające i pielęgnujące.

Produkt naturalny 
aż w 85%

Szampon zawierający unikalne połączenie ekstraktów 
roślinnych, naturalnego octu oraz protein owsa. Łagodnie 
substancje myjące delikatnie i skutecznie oczyszczają włosy 
i skórę głowy. Proteiny nawilżają i pielęgnują, a ocet jabłkowy 
nabłyszcza, ułatwia rozczesywanie i wygładza włosy. 

Nawilżenie, pielęgnacja 
skóry głowy i włosów

 Beauty Care Aloes
Szampon

Cechy wyróżniające produkt
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100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU



Cechy wyróżniające produkt
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

Efektywnie usuwa makijaż.

Poprawia elastyczność 
i jędrność skóry.

Przywraca świeży wygląd 
skóry (dotlenienie).

Prosty i naturalny skład pobudzający 
geny młodości do działania.Sposób użycia opisany

na stronie 123.

Moc aloesu pozwoliła stworzyć oczyszczający płyn micelarny, 
który usuwa makijaż i zanieczyszczenia bez podrażniania 
skóry. DuoLife Beauty Care Aloes Micellar Cleansing Water 
zapewnia uczucie komfortu i działa przeciw zmarszczkom.

Oczyszczanie twarzy 
oraz usuwanie makijażu

 Beauty Care Aloes
Płyn micelarny

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 158  

Cechy wyróżniające produkt

*W oparciu o właściwości składników. Bibliografia na stronie 155 

Uwodzicielski zapach i łagodna 
kompozycja substancji myjących

Polecany dla każdego rodzaju skóry, 
w tym wrażliwej

Daje odczucie, że skóra jest nawilżona, 
delikatnie zmiękczona i bardziej elastyczna

Ogranicza przeznaskórkową 
utratę wody*Sposób użycia opisany

na stronie 122.

Rewitalizująco-nawadniający żel pod prysznic 
DuoLife Beauty Care Aloes - zrewitalizuj swoją 
skórę dzięki wyjątkowemu żelowi pod prysznic, 
którego sensualny zapach rozbudzi Twoje zmysły!

Rewitalizacja i nawilżanie 
skóry ciała

 Beauty Care Aloes
Żel pod prysznic

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

3-stopniowy proces 
kondycjonujący

W pełni kompleksowo 
dba o skórę dłoni

Woda głębokomorska bogata 
w pożyteczne minerały

Produkt naturalny 
aż w 94%Sposób użycia opisany

na stronie 122.

Wyjątkowy produkt o właściwościach balsamu. 
Charakteryzuje się działaniem nie tylko oczyszczającym 
i odświeżającym, ale także intensywnie pielęgnującym. 
Unikalna mieszanina pre-, pro- oraz postbiotyków  wzmacnia 
mikrobiom skóry i jej barierę immunologiczną. 

Poprawa elastyczności skóry, 
eliminacja szorstkości i spierzchnięcia

 Beauty Care Aloes
Mydło do rąk

Doskonały do codziennej pielęgnacji 
i masażu relaksacyjnego o działaniu 
pielęgnującym i ochronnym

Wzrost nawilżenia skóry aż o 85% 
po 3h, utrzymujący się na poziomie 
+71% po 7h od nałożenia

Działa jako miejscowy „wypełniacz 
skóry”, zwiększa jej sprężystość 
i elastyczność

Sposób użycia opisany
na stronie 122.

Ujędrniająco-modelujące masło do ciała DuoLife 
Beauty Care Collagen łączy 3 formy kwasu 
hialuronowego w Formule HyalTri 24/7 Nutri-Form™. 
Działa jako miejscowy „wypełniacza skóry”, zwiększa 
jej sprężystość i elastyczność.

Ujędrnienie i modelowanie 
skóry ciała

 Beauty Care Collagen
Masło do ciała

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

Przyjemny niepowtarzalny zapach 
wzmocniony naturalnym olejkiem 
miętowym

Poprawia właściwości chłonne 
skóry, dlatego jest idealną bazą 
pod nałożenie innych aktywnych 
preparatów

Skomponowany na bazie naturalnych 
olejów i naturalnego ścierniwaSposób użycia opisany

na stronie 122.

Detoksykująco-dotleniający cukrowy peeling do 
ciała DuoLife Chlorofil Beauty Care stymuluje 
mikrokrążenie i poprawia właściwości chłonne 
a Formula Ashedo 24/7 Nutri-Form™ (awokado, 
masło shea) odżywia i poprawia elastyczność.

Detoksykacja i dotlenienie 
skóry ciała

 Beauty Care Chlorofil
Cukrowy peeling do ciała

*W oparciu o właściwości prozdrowotne składników. Bibliografia na stronie 155 

Zmniejsza wczesne oznaki starzenia się 
skóry i tworzy okluzyjną warstwę ochronną

Polecany dla każdego rodzaju skóry, 
w tym wrażliwej

Przyczynia się do zwiększenia ilości kolagenu w skórze 
oraz regeneruje i pobudza jej komórki do odnowy*

Badania potwierdzają długotrwały efekt 
nawilżający, utrzymujący się do 24hSposób użycia opisany

na stronie 122.

Nawilżająco-ochronny krem do rąk DuoLife Beauty Care 
Vita C – Formula ECF 24/7 Nutri-Form™ (witaminy piękna: 
C, E i F) wygładza i przywraca elastyczność skóry, walczy 
z podrażnieniami i zmniejsza oznaki starzenia.

Nawilżenie 
i ochrona dłoni

 Beauty Care Vita C
Krem do rąk

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

*W oparciu o właściwości składników. Bibliografia na stronie 156 

Bezpieczeństwo – skuteczność 
działania bez ryzyka uszkodzeń szkliwa 
dzięki opatentowanym składnikom 
(hydroxyapatyt, perlit)

Do 98% substancji 
pochodzenia naturalnego

2 Step Diamond Effect™ 
– 24 godzinna ochrona dostosowana 
do zegara biologicznego*

Sposób użycia opisany
na stronie 122.

Day & Night Beauty Care to rewolucja w zakresie 
higieny i pielęgnacji jamy ustnej. Dostosowany do 
zegara biologicznego zestaw, pomaga zapewnić 
zębom, dziąsłom i błonie śluzowej jamy ustnej 
pełną ochronę przez całą dobę.

Świeży oddech na dzień dobry, 
biały uśmiech na dobranoc

 Beauty Care Day & Night
Zestaw past do zębów

*W oparciu o właściwości składników. Bibliografia na stronie 157 

Szybko wchłanialny 
i przetestowany dermatologicznie

Nie wymagający 
użycia wody

Skutecznie chroniący, 
aż do 8 godzin*

Działanie antybakteryjne, ograniczające 
rozprzestrzenianie się mikroorganizmów 
chorobotwórczych*, ochronne

Sposób użycia opisany
na stronie 122.

DuoLife Herbal Body Care to kosmetyk w formie żelu do pielęgnacji 
skóry dłoni o działaniu antybakteryjnym, ograniczającym 
rozprzestrzenianie się mikroorganizmów chorobotwórczych*
i ochronnym zapewnianym przez 5 olejków eterycznych z dodatkiem 
mentolu. Działa do 8h i nie wysusza skóry dłoni.

Ziołowa 
ochrona dłoni

Body Care Herbal
Kosmetyk pielęgnacyjny o działaniu antybakteryjnym

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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Informacje InformacjeSposób użycia Sposób użycia
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

*W oparciu o właściwości składników. Bibliografia na stronie 156 *W oparciu o właściwości składników. Bibliografia na stronie 156 

Ekspercka rekomendacja dla włosów 
wypadających, suchych, zniszczonych, 
z rozdwajającymi się końcówkami oraz 
pozbawionych blasku

Eliksir złożony z 8 składników 
aktywnych - to intensywna 
odbudowa dla Twoich włosów*

Dwufunkcyjność stosowania: 
w formie maski lub odżywki

Sposób użycia opisany
na stronie 122.

Kwaśne pH zamyka łuskę włosa 
i pozytywnie wpływa na jego wygląd

Zmniejsza wypadanie włosów, poprawia ich 
kondycję, pogrubia, wygładza i dodaje blasku

Nie obciąża włosów i nie powoduje odkładania 
się warstwy silikonowej (tzw. build-up)

Eliksir złożony z 6 składników aktywnych - to 
intensywna regeneracja dla Twoich włosów*Sposób użycia opisany

na stronie 122.

To ekspercka rekomendacja dla włosów wypadających, suchych, 
zniszczonych, z rozdwajającymi się końcówkami oraz pozbawionych 
blasku. Preparat złożony z 6 składników aktywnych to intensywna 
regeneracja dla Twoich włosów.

To rewitalizujące SOS dla włosów wypadających, suchych, zniszczonych, 
z rozdwajającymi się końcówkami oraz pozbawionych blasku. Eliksir złożony 
z 8 składników aktywnych i dwufunkcjonalny w stosowaniu.

Intensywna regeneracja włosów Ekspercka odbudowa włosów

 KHC Advanced Formula 
Shampoo

 KHC Advanced Formula
Conditioner

Szampon do włosów Odżywka do włosów

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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 Kosmetyki - sposób użycia
Beauty Care Aloes

 Beauty Care Aloes

 Beauty Care Aloes

 Beauty Care Aloes

Beauty Care Aloes

Beauty Care Aloes

Żel pod prysznic Krem na dzień

Krem na noc

Płyn miceralny

Mydło do rąk

Szampon

Zestaw past do zębów

Szampon do włosów

Krem do rąk

Masło do ciała

Cukrowy peeling do ciała

Żel do mycia twarzy

Pianka do higieny intymnej

Tonik pielęgnacyjny do twarzyAntybakteryjny żel do pielęgnacji skóry dłoni

Odżywka do włosów

Nalej niewielką ilość żelu na dłoń lub gąbkę, 
delikatnie przetrzyj skórę, a następnie spłucz.

Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy, szyi 
i dekoltu, omijając okolice oczu. Idealny pod 
makijaż. Stosować rano.

Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy, szyi 
i dekoltu, omijając okolice oczu. Stosować 
wieczorem.

Nanieś płyn na płatek kosmetyczny 
i delikatnie przetrzyj skórę twarzy, szyi i ust. 
W celu usunięcia makijażu z oka przytrzymaj 
nasączony płatek na zamkniętej powiece 
i ściągnij go w kierunku rzęs.

Niewielką ilość mydła nanieś na zwilżoną 
skórę dłoni, rozprowadź i spłucz wodą. 
Odpowiednie do codziennego stosowania. 
Pozostawia na skórze przyjemny zapach.

Niewielką ilość szamponu nałóż na 
mokre włosy, wmasuj w skórę głowy, 
a następnie spłucz. W razie konieczności 
powtórz czynność. Produkt odpowiedni do 
codziennego stosowania.  

Nałóż peeling na suchą (zalecane) lub mokrą 
skórę. Wykonaj okrężny masaż i dokładnie 
spłucz. W razie potrzeby zmyj pozostałości. 
Stosuj 1-2 razy w tygodniu.

Nałóż żel kolistymi ruchami na zwilżoną twarz, 
omijając okolice oczu. Następnie dokładnie 
spłucz letnią wodą. Stosuj rano i wieczorem.

Niewielką ilość pianki nanieś na dłoń, umyj 
miejsce intymne, a następnie spłucz wodą. 
Produkt do stosowania zewnętrznego.

Nałóż produkt na płatek kosmetyczny 
i delikatnie nanieś na skórę twarzy, szyi 
i dekoltu, omijając okolice oczy. Stosuj po 
oczyszczeniu skóry, aby przywrócić naturalne 
pH lub do odświeżenia w ciągu dnia.

Beauty Care Chlorofil

 Beauty Care Aloes

 Beauty Care Aloes

 Beauty Care Aloes

Beauty Care Vita C

Niewielką ilość kremu wmasuj w skórę rąk.

Nałóż niewielką ilość masła do ciała 
bezpośrednio na skórę. Wcieraj delikatnie, aż 
całkowicie się wchłonie.

Beauty Care Collagen

Beauty Care Day & Night

Aby osiągnąć najlepszy efekt, szczotkuj zęby 
niewielką ilością pasty (wielkości ziarenka 
grochu) codziennie tuż po przebudzeniu (pasta 
Day) i bezpośrednio przed snem (pasta Night).

Nanieś cienką warstwę na skórę dłoni 
i dokładnie rozsmaruj. Odczekaj aż do 
całkowitego wchłonięcia preparatu. 
Nie zmywaj.

Body Care Herbal

KHC Advanced Formula Shampoo

Nałóż niewielką ilość szamponu na mokre włosy, 
rozsmaruj po całej długości włosów, wmasuj 
w skórę głowy, następnie spłucz ciepłą wodą.

Nałóż na wilgotne włosy porcję wielkości 
orzecha włoskiego, na 1-2 minuty, 
a następnie obficie spłucz wodą.

KHC Advanced Formula Conditioner

 Beauty Care Collagen

 Beauty Care Collagen

 Beauty Care Collagen

 Beauty Care Collagen
Krem na dzień

Krem na noc

Serum do twarzy

Maska do twarzy

Codziennie rano nałożyć cienką warstwę  
kremu na oczyszczoną skórę twarzy, delikatnie 
wklepać opuszkami palców. Poczekać około 15 
minut do całkowitego wchłonięcia. Delikatna 
lepkość produktu bezpośrednio po aplikacji jest 
procesem naturalnym, wynikającym z dużej 
zawartości kolagenu w kremie. Po około 10-15 
minutach produkt całkowicie się wchłania 
i lepkość znika.

Nałożyć cienką warstwę kremu podczas 
wieczornej pielęgnacji, po wcześniejszym 
oczyszczeniu skóry, aplikacji toniku i serum, na 
twarz, szyję oraz dekolt.

Nałóż 3-5 kropel na dłoń, a następnie 
rozprowadź cienką warstwę  na skórze twarzy. 
Stosuj rano i/lub wieczorem. Po nałożeniu 
serum poleca się nałożyć odpowiedni krem 
z serii kolagenowej na dzień lub na noc.

Maska stanowi ostatni krok w wieczornej 
pielęgnacji skóry twarzy. Nałóż cienką warstwę, 
po wcześniejszym oczyszczeniu skóry, aplikacji 
toniku i serum, na twarz, szyję oraz dekolt, 
a nadmiar wklep opuszkami palców. Maskę 
pozostaw na noc. Stosuj 2 razy w tygodniu lub 
częściej w zależności od potrzeb skóry.



Zeskanuj kod 
QR i przejdź do 
sklepu online
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Owoce i warzywa

Liofilizowane składniki

Ziarna, orzechy i miód

Wspieramy pszczoły

Naturalne składnikiŻywność funkcjonalna

Dlaczego
żywność Hi5!?
Produkty z linii Hi5! to dobro płynące prosto z natury, oparte na prostym i jakościowym składzie. 
Za sprawą funkcjonalności składników zaliczają się do grupy „Superfoods”, dzięki czemu idealnie 
pasują do obecnych trendów żywieniowych. Poza prozdrowotnymi właściwościami wyróżnia je także 
praktyczne, przyjazne dla środowiska opakowanie. 

125

Żywność 
Funkcjonalna
Jak przygotować się na wyzwania 
codzienności? Sięgając po zdrową 
i funkcjonalną żywność, która dostarczy 
niezbędną dawkę energii. Smaczne 
i zdrowe produkty Hi5! to najlepszy wybór 
na śniadanie oraz przekąskę w ciągu dnia, 
idealne na 7 dni tygodnia. Z Hi5! wyzwania 
staną się prostsze, a cele osiągalne. 
W 100% naturalna żywność bez dodatku 
cukru, za to wzbogacona polskim miodem 
i pełnym ziarnem, to gwarancja zdrowia 
i pełnej wydajności organizmu.



Cechy wyróżniające produkt Cechy wyróżniające produkt
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Informacje InformacjeWaga Waga
Zeskanuj kod 

QR i zobacz 
więcej informacji

Zeskanuj kod 
QR i zobacz 

więcej informacji

13 składników

Bez dodatku cukru

49% pełnego ziarna

Wysoka zawartość błonnika

Hi5! beeCrunchy to w 100% naturalna, odpowiednio 
dobrana mieszanka owoców, warzyw i pełnych 
ziaren bez dodatku cukru. To wysokie źródło 
błonnika i nasion, a przede wszystkim - wyjątkowy 
posiłek na każdy z 7 dni tygodnia.

Pełnowartościowe i odpowiednio 
zbilansowane śniadanie

Hi5! beeCrunchy

Opakowanie 300 g
(7 porcji produktu)

Dobra przekąska 
na każdą porę dnia

Produkt lokalny: z polskiego miodu, 
robiony ręcznie w polskiej firmie

Bez sztucznych dodatków

Prosty, jakościowy skład

Hi5! beeSnap to funkcjonalna odpowiedź na 
wyzwania codzienności. Ręcznie robione, 
w 100% naturalne, z dodatkiem polskiego miodu 
charakteryzują się fantastycznym smakiem 
i doskonałymi wartościami. Z Hi5! nie zabraknie Ci 
energii do działania! 

Samo dobro w przekąsce 
na każdy dzień

Hi5! beeSnap

Opakowanie zbiorcze 14 x 45 g
(2 x7 rodzajów funkcjonalnych batonów)

100% naturalne 
składniki

produkt nie 
zawierający laktozy

idealny
do gotowania

produkt zawierający 
w swoim składzie tylko 
naturalne barwniki

produkt niezawierający 
konserwantów i GMO

optymalna ochrona 
szczepuzasilane przez naturę

bez dodatku cukru
specjalna szklana butelka 
przeznaczona do celów 
farmaceutycznych

źródło błonnika 
i pełnego ziarna handmade

utrwalanie metodą 
IHHP™

skoncentrowana 
formuła

skoncentrowana 
formuła

zastrzeżona 
formuła

nieszkodliwe dla 
środowiska

bezpieczne 
dla skóry

stosunek luteiny
do zeaksantyny 5:1

składniki przebadane
klinicznie

produkt niezawierający 
glutenu

oporność podczas 
pasażu przez przewód 
pokarmowy

niezawierajace 
środków żrących 
i agresywnej chemii

marka parasolowa produkt niezawierający 
BPA

Legenda

9 mld
CFU
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DuoLife 
Messages
DuoLife Messages to nowoczesne, 
intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie 
komunikacyjno-biznesowe. Zapewnia 
bieżący dostęp do najświeższych informacji 
z życia DuoLife.

Aktualnych promocjach

Planowanych szkoleniach

Planowanych wydarzeniach

Ważnych przypomnieniach i powiadomieniach

Operacjach w Wirtualnym Portfelu

Wdrożeniach

Liczbie nowych Klubowiczów w Twoim zespole

Nowościach

Logowanie do aplikacji odbywa się w taki sam sposób jak do serwisu MyDuoLife.com.

O czym informuje aplikacja?
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Virtual 
Presenter
Virtual Presenter to system będący 
biznesowym przełomem w rozwijaniu 
działalności w ramach Klubu DuoLife. To 
absolutna nowość przynosząca wielkie 
profity, które zaowocują wymiernymi 
efektami, nie tylko w wymiarze biznesu, ale 
również rozwoju osobistego i zdrowia.Zeskanuj kod QR 

i zobacz więcej 
informacji

Virtual Presenter jest również wyposażony 
w narzędzie do efektywnego zarządzania 
zespołem, z którego można korzystać za pomocą 
komputera, tabletu lub smartfona. Narzędzie 
umożliwia wgląd do działań osób z Twojej 
struktury i weryfikację kroków, które wykonali 
w ramach systemu! To zoptymalizuje czas 
i działania, które musisz wykonać, aby wesprzeć 
swój zespół.

System prowadzi za rękę od samego początku 
i krok po kroku pokazuje, co trzeba zrobić, aby 
osiągać swoje cele, niezależnie od miejsca 
w strukturze kariery. 

W Virtual Presenterze zawarte są precyzyjne 
informacje na temat obsługi konta DuoLife. 
System objaśnia też, jak zarejestrować nowego 
Kandydata, jak wypłacić pieniądze itd.

System posiada też opcję rekrutacyjno-
weryfikującą, dzięki której pozyskiwane ludzi 
do Twojego biznesu jest możliwe poprzez 
wysłanie linku polecającego. Wystarczy, 
że do potencjalnego Kandydata wyślesz 
wiadomość z gotowym zaproszeniem!

To jeden z niewielu systemów 
na świecie, który wykonuje za 
użytkownika ponad 80% pracy. 

System pomoże Ci zarządzać czasem - ma 
wbudowany panel działań, które sam planujesz 
w ramach kalendarza, a w odpowiednim czasie 
otrzymujesz o nich przypomnienie systemowe.

Edukacja w systemie jest naprawdę prosta 
i przyjemna. Nie trzeba analizować setek 
stron tekstu. Zdobywanie wiedzy to głównie 
oglądanie materiałów filmowych.

Jak to działa?
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softmarketing®

czyli człowiek 
w centrum uwagi
„softmarketing® czyli człowiek w centrum 
uwagi” autorstwa Joanny Gdaniec oraz 
Norberta Janeczka to pierwsza i długo 
oczekiwana książka o innowacyjnym 
modelu biznesowym, na którym oparty 
został sukces DuoLife. To pozycja 
skierowana do tych, którzy chcą brać od 
życia jak najwięcej i dążą do nieustannego 
rozwoju. Przedstawia nowatorskie 
spojrzenie na biznes, tworzony w oparciu 
o fundamentalne wartości i skuteczne 
strategie, dzięki którym można stale iść do 
przodu i realizować najskrytsze marzenia.

Zeskanuj kod QR 
i zobacz więcej 
informacji

Dlaczego 
softmarketing®?
Jeśli więc chcesz się dowiedzieć na czym polega softmarketing® oraz jak sięgnąć po korzyści, które 
oferuje, powinieneś wybrać książkę Joanny Gdaniec i Norberta Janeczka. Ta niezwykła pozycja:

 jest najbardziej wyczekiwaną książką o softmarketingu®

 jest inspirowana człowiekiem i jego potrzebami
 innowacyjna i strategiczna
 przedstawia biznesowe rozwiązania
 została stworzona przez ekspertów w swojej dziedzinie

Co więcej, „softmarketing® czyli człowiek w centrum uwagi” to książka skierowana do wszystkich, 
którzy marzą o połączeniu sukcesów biznesowych z sukcesami w życiu prywatnym. Autorzy krok po 
kroku prowadzą czytelnika przez poszczególne obszary softmarketingu®, tłumacząc jego założenia 
i rządzące nim mechanizmy. Przedstawiają także Kodeks Wartości DuoLife, uwydatniając korzyści, 
które można osiągnąć, przestrzegając jego założeń w podejmowanych działaniach i podchodząc do 
niego w sposób strategiczny.

Pamiętaj, że na świecie jest tylko jedna osoba, której naprawdę zależy, by Twoje życie i obecna 
sytuacja nieustannie ulegały poprawie – to Ty! Z książką „softmarketing® czyli człowiek w centrum 
uwagi” będzie to jeszcze prostsze.

Przeczytaj i popłyń z nurtem softmarketingu®!
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Zobacz 
relację:

Today for Tomorrow
International Convention
Today for Tomorrow | International Convention to niezwykły i cykliczny event formie 
tradycyjnej odbywający się w Arenie Gliwice. Uczestnicząc w nim, masz niepowtarzalną 
szansę, by poznać magiczną moc DuoLife! Na scenie TFT występują Współzałożyciele 
DuoLife, wybitni Eksperci, a przede wszystkim Dyrektorzy Klubu DuoLife! 

TFT to także świetna okazja, by powiększyć swoje struktury o nowych Klubowiczów. 
Event doskonale pokazuje transparentność DuoLife, jak działamy i jakie wartości 
wyznajemy.

Na wydarzeniach z cyklu TFT:
 dowiesz się, jak dbać o stabilne jutro, budując biznes w oparciu o produkty i Plan 
Kompensacyjny DuoLife;
 poznasz Liderów Klubu DuoLife, którzy są siłą napędową naszej firmy;
 otrzymasz najlepsze rozwiązania i narzędzie biznesowe do pracy w systemie online;
 poczujesz, jak wielką wartością jest przynależność do Społeczności DuoLife.
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Kup 
bilety:

Zobacz 
relację:

Leadership 
Development Seminars
Leadership Development Seminars to nowa jakość! Ten unikalny program został stworzony 
z myślą o osobach pragnących świadomie podnosić swoje kwalifikacje i chcących dążyć 
do określonego celu. LDS to wydarzenie przygotowywane przez blisko 14 tygodni w oparciu 
o doświadczenie i wiedzę niesamowitego zespołu ekspertów. Odbywające się co kwartał 
trzydniowe seminaria są jednymi z najważniejszych punktów w kalendarzu każdego 
prawdziwego Lidera i osób, dla których nieustanny rozwój jest jedną z najważniejszych wartości.

Na wydarzeniach z cyklu LDS:
 zdobędziesz wiedzę i narzędzia od praktyków;
 nauczysz się lepiej komunikować z bliskimi;
 nauczysz się budować trwałe, solidne relacje;
 poznasz swoje słabe i mocne strony;
 nauczysz się korzystać ze swoich mocnych stron w najlepszy sposób;
 zbudujesz swoją pewność siebie;
 nauczysz się zarządzać swoimi emocjami.

*Każdy LDS jest tematyczny, a powyższą wiedzę zdobyć możesz podczas całej serii szkoleń. *Każdy BDS jest tematyczny, a powyższą wiedzę zdobyć możesz podczas całej serii szkoleń.

Business 
Development Seminars
Business Development Seminars to comiesięczne spotkania odbywające się na terenie 
całej Polski, które regularnie gromadzą po kilkaset osób, zdecydowanych na to, by 
właśnie teraz świadomie rozpocząć swoją drogę prowadzącą do prawdziwego sukcesu. 
BDS to całodniowe seminarium umożliwiające spotkanie z ekspertami z dziedziny 
zdrowia, rozwoju osobistego i biznesu.

Na wydarzeniach z cyklu BDS:
 poznasz nowoczesne trendy biznesowe;
 poznasz gotowy biznesplan;
 dowiesz się czym jest przychód pasywny;
 pokażemy Ci, jak zastosować dźwignię czasu w Twoim życiu;
 nauczysz się, jak pracować mniej i zarabiać więcej.
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DuoLife GoUP
Idea #DuoLifeGoUP zakłada nieustanny 
rozwój, marsz w kierunku sukcesów 
i osiąganie coraz wyższych szczytów. 
Kluczem do jej zrozumienia jest hasło: 
„Nie konkuruj z kimś, lecz z samym sobą!”
Chcemy sięgać wyżej, patrzeć dalej, widzieć 
więcej i więcej osiągać, dlatego wspólnie 
podejmijmy wyzwanie #DuoLifeGoUP!

Spełniaj swoje marzenia i dołącz do 
najlepszych! Wraz z realizacją idei 
#DuoLifeGoUP zapraszamy Cię do 
uczestnictwa w elitarnym klubie – DuoLife 
President’s Club! Wzrastaj biznesowo 
i zdobądź najwyższą nagrodę – pin DuoLife 
President’s Club z 4 cyrkoniami za wzrosty 
w 4 kolejnych kwartałach.

Więcej informacji 
na temat DuoLife 
GoUP znajdziesz 
tutaj:

138 139
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DuoLife 
Founders Club
DuoLife Founders Club to program 
motywacyjny dla TOP Liderów Klubu 
DuoLife (od Managera Regionalnego 
w górę), w którym można wygrać 
ekskluzywny rejs (z osobą towarzyszącą) 
na pokładzie katamaranu DuoLife Yacht 
(str. 142) wraz ze Współzałożycielami 
DuoLife S.A. Na Uczestników czekają 
wspaniałe atrakcje, wyjątkowa atmosfera 
oraz moc niespodzianek. Projekt ma 
charakter globalny, dzięki czemu udział w 
nim mogą wziąć Top Liderzy Klubu DuoLife 
z całego świata!

Więcej informacji 
dotyczących 
tegorocznego DuoLife 
Founders Club 
znajdziesz w broszurze 
informacyjnej: 
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 DuoLife Yacht
DuoLife Yacht to jeden z najbardziej 
luksusowych 19-metrowych żaglowych 
katamaranów w swojej klasie (62 stopy).

Jacht jest przeznaczony dla 10 gości 
i 3-osobowej załogi, która dba o 
komfortowy pobyt podczas tygodniowych 
rejsów po najpiękniejszych rejonach 
Karaibów i Grecji. Wyjątkiem są 
jednodniowe rejsy, w których udział może 
wziąć nawet 30 osób.

Design DuoLife Yacht wzbogacono o wersję 
Essense, dzięki czemu zyskał czarną oprawę 
okien, masztu, bomu oraz daszku na drugim 
pokładzie. Delikatna szarość burt podkreśla 
wyjątkową estetykę katamaranu, co odróżnia 
go od mniej luksusowych jednostek.

Zeskanuj kod QR 
i zobacz więcej 
informacji



144 145

Fundacja 
WHLF
Fundacja powstała 2015 roku z inicjatywy 
Bartosza Królikowskiego, Piotra Pacyga, 
Norberta Janeczka i Łukasza Godynia. 
Ideą, która przyświecała Fundatorom, 
było stworzenie organizacji aktywnie 
promującej działania na rzecz poprawy 
zdrowia społeczeństwa, popularyzacji 
aktywnego stylu życia i zmiany otaczającej 
rzeczywistości na sprzyjającą ludziom, 
którzy troszczą się o swoje marzenia 
i zdrowie.

Zeskanuj kod QR 
i zobacz więcej 
informacji

Europejska Kampania Społeczna „Żyję Świadomie”

Strategia 5S

Healthy Day

Kluby Zdrowego Życia

Europejska Kampania Społeczna „Żyję Świadomie” to ruch realizowany przez Fundację 
World Healthy Living Foundation przy aktywnym udziale specjalistów z różnych dziedzin. 
Celem Kampanii jest szerzenie wiedzy, edukacji społecznej, propagowanie świadomego stylu 
życia oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań pozostających w zgodzie z naturą poprzez 
holistyczne podejście do życia człowieka.

Strategia 5S zakłada troskę o ogólną kondycję organizmu poprzez realizowanie 
5 podstawowych elementów naszego życia. Elementy te to: Świadome odżywianie, 
Sprawność fizyczna, Suplementacja, Skuteczne oczyszczanie organizmu z toksyn oraz 
Stress Management czyli praca z umysłem.

Healthy Day to cykl wyjątkowych wydarzeń organizowanych przez World Healthy Living 
Foundation. Wydarzenia zrzeszają entuzjastów zdrowego stylu życia i promują dbanie 
o zdrowie, prawidłowe odżywianie oraz utrzymywanie właściwej sprawności fizycznej 
w odpowiedzialny sposób przy wsparciu ekspertów Kampanii Społecznej „Żyję Świadomie”.

Fundacja World Healthy Living Foundation patronuje inicjatywie społecznej „Kluby Zdrowego 
Życia”. W jej ramach na terenie całej Polski lokalna społeczność organizuje spotkania w formie 
wykładów i zajęć praktycznych, które są poświęcone odpowiedzialnemu stylowi życia. 
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Fundacja 
Help Furaha
Fundacja Help Furaha to organizacja 
wspomagająca dzieło Furaha Day Centre 
w Kenii (furahacentre.org), która prowadzi 
Centrum Opieki Dziennej na dziećmi 
z mózgowym porażeniem dziecięcym, 
autyzmem i Zespołem Downa.

Furaha Centre oferuje wykwalifikowaną 
opiekę dzienną, zabawę, posiłki, terapię 
integracji sensorycznej oraz terapię 
zajęciową. Furaha Day Centre działa 
przy pomocy datków, które wspomagają 
realizację programów opieki dziennej.

www.helpfuraha.org

Zeskanuj kod QR 
i zobacz więcej 
informacji

Projekt „Podaj mi rękę”

Projekt „Kup Pan Działkę”

Projekt „Build the Furaha Centre”

Finansuj (100 PLN / m-c) comiesięczną rehabilitację wybranemu dziecku z Fundacji Help 
Furaha w Meru, Kenia.

Jego celem zakup działki dla Fundacji Help Furaha w Meru w Kenii, na której zostanie 
wybudowane nowoczesne centrum rehabilitacyjne. „Kup Pan Działkę - Buy The Land” to 
niezwykle ważny projekt ze społecznego punktu widzenia.

Pomóż wspólnie z nami zbudować centrum rehabilitacyjne dla dzieci z autyzmem 
i porażeniem mózgowym w Kenii.

PLN: Bank ING 96 1050 1445 1000 0090 3179 6551
EUR: Bank ING 96 1050 1445 1000 0090 3179 6569
USD: Bank ING 83 1050 1445 1000 0090 8056 3050

PLN: Bank ING 73 1050 1445 1000 0090 3179 6577
EUR: Bank ING 95 1050 1445 1000 0090 3179 6569
USD: Bank ING 83 1050 1445 1000 0090 8056 3050

PLN: Bank ING 96 1050 1445 1000 0090 3179 6551
EUR: Bank ING 95 1050 1445 1000 0090 3179 6569
USD: Bank ING 83 1050 1445 1000 0090 8056 3050

Kod BIC SWIFT: INGPLPW

Wpłaty prosimy dokonywać z dopiskiem w zależności jakiego dotyczy projektu.
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