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Držíte-li v ruce tento katalog, 
znamená to, že hodnoty, které 
považujete za podstatné, se shodují 
s hodnotami DuoLife. Je to také 
projevem Vaší vědomé péče o to 
nejcennější – zdraví Vaše a Vašich 
blízkých a vytváření podmínek 
k dosahování vyznačených cílů. 
Přišli jste správně, protože v DuoLife 
to všechno je opravdu možné.

Aby každý den byl 
výjimečný...
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Návod QR kód
Využíváte-li QR kódy, získáte informace 
o výrobcích, historii, poslání a hodnotách 
DuoLife. Kódy, které byly dodány do katalogu, 
Vám umožní vytvořit si speciálně připravené 
záložky s dalšími údaji na mobilu nebo jiném 
přenosném zařízení. Pro jejich zobrazení si 
stáhněte aplikaci čtečky QR kódů, spusťte ji, 
pak naskenujte kód z katalogu a vstupte do 
fascinujícího světa DuoLife!

5

QR

QR

Ke KeratiKeratiK n

1

2

3

Stáhněte aplikaci

Spusťte aplikaci

Naskenujte kód
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V módě 
je zdraví
Těšit se dobrému zdraví se stalo v dnešním 
světě jistou módou. Se vzrůstajícím 
vědomím se mění lidské potřeby: lidé stále 
více hledají něco, co zkvalitní péči o jejich 
zdraví a posílí kondici organismu. A právě 
DuoLife vychází těmto potřebám vstříc.

7

Stále více lidí na celém světě si uvědomuje, jak je důležité pečovat o zdraví. Má na to vliv rozvoj vědy a oproti 
minulosti mnohem snadnější přístup k informacím.  Tyto faktory určují nový trend, který by se dal vyjádřit 
populárním označením „zdraví je v módě“.

K takovému rozvoji značně přispívá společnost DuoLife, která vyrábí inovativní a přírodní doplňky stravy, 
kosmetické přípravky, zdravou výživu a čisticí prostředky, které nepoškozují životní prostředí. Ve spolupráci 
s nadací World Healthy Livining Foundation DuoLife organizuje sociální kampaň propagující zdravý životní 
styl „Žiju uvědoměle” a popularizuje strategii 5S, která získává stále více příznivců.

Jít s módou znamená být zdravý!

Fyzická zdatnost Uvědomělé stravování

Stres Management, 
čili zvládání stresu Efektivní čištění

Přírodní doplňky stravy
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Zdraví
Zdraví a jeho podpora s použitím 
výjimečných doplňků stravy – to je první 
pilíř, na kterém je postaven DuoLife. Kvalita, 
účinnost a působení těchto doplňků Vaše 
podnikání nevybuduje, ale stane se jeho 
základem. Pochopíte-li potřebu dávkování 
dodatečné stravy poskytující životní sílu, 
budete mít možnost vytvořit si vysokou 
„kulturu produktu“.Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc
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V dnešním světě, který je přeplněn úkoly ke splnění, neustálým spěchem a pocitem odpovědnosti za plnění 
těchto úkolů, je snadné zapomenout na tak zásadní věc, jako je péče o svoje zdraví. A právě zdraví je ta 
nejvyšší hodnota, kterou musíme udržovat každý den, a to bez ohledu na cokoliv. 

Firma DuoLife vyrábí velmi vysoce účinné doplňky stravy, a vychází tak vstříc potřebám současnosti. Lidé na 
celém světě potřebují výrobky nejvyšší kvality, které jim pomohou udržet správnou kondici svého organismu 
a všechno, co je nezbytné, nacházejí právě v DuoLife.

Pečujte o to, co je nejdůležitější!

ZDRAVÍ PODNIKÁNÍ ROZVOJ

To nejdůležitější pro život člověka
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Podnikání
Finanční možnosti vytvořené díky 
unikátnímu plánu odměn je druhý pilíř, na 
kterém je postaven DuoLife. Pochopíte-
li ideu tohoto systému, záhy dospějete 
k závěru, že zvát další a další osoby 
do Klubu DuoLife znamená tento klub 
rozšiřovat, a to je podnikatelská iniciativa, 
která se Vám vyplatí nejvíc.Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc
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Softmarketing®, čili inovační model, na němž stojí úspěšná podnikatelská činnost DuoLife – to je skutečný 
převrat v podnikatelském myšlení. Je to reakce na dynamicky se měnící trh, je to alternativa pro formy 
podnikání i závislou činnost.

V rámci softmarketingu®, se společnost DuoLife rozvíjí v závratném tempu; je to atraktivní místo pro ty, kteří 
přicházejí z jiných podnikatelských prostředí a s různým hmotným zajištěním. Každý má v tomto inovačním 
podnikatelském modelu mnohonásobně vyšší příležitost dosahovat reálných úspěchů.

Softmarketing®, čili bezpečné podnikání, 
inovace a vášeň

To nejdůležitější pro život člověka

ZDRAVÍ PODNIKÁNÍ ROZVOJ
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Rozvoj
Osobní rozvoj je třetí pilíř DuoLife, podpo-
rovaný platformou Personal Excellence 
Network. Společné, globální rozvojové 
programy jsou věnovány lídrům Klubu 
DuoLife a provázejí je v každé fázi rozvoje 
podnikání. Lídři takto mají možnost sdílet 
svůj potenciál v plné míře se členy klubu ze 
svých struktur. Systematický a plánovitý 
rozvoj dovoluje lídrům dosáhnout v relativně 
krátké době značného úspěchu. Celý proces 
probíhá pod přísným dohledem expertek, 
které odpovídají za PEN programy, Beaty 
Kapcewicz a Joanny Gdaniec.

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 
se víc
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Kromě velkých podnikatelských možností umožňuje DuoLife taktéž zvýšit si své kvalifikace a nabýt nové 
dovednosti. Společnost sází na osobní rozvoj, proto vzdělává a podporuje členy Klubu DuoLife, čímž vytváří 
ideální podmínky pro zlepšení kvality života.

Členové Klubu DuoLife si svůj osobní rozvoj mohou zajišťovat účastí na akcích z cyklu Leadership Develop-
ment Seminars a Business Development Seminars. Tam, pod citlivým dohledem nejlepších specialistů, jsou 
zasvěcováni do tajemství jak být efektivní lídr a zejména si stále prohlubují svoje znalosti a získávají nové 
podněty a motivaci.

Ať je Váš život lepší!

To nejdůležitější pro život člověka

ZDRAVÍ PODNIKÁNÍ ROZVOJ
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Představenstvo 
a dozorčí rada 
DuoLife S.A.
DuoLife tvoří členové, kteří pro tuto 
společnost pracují s obrovským nadšením 
a zápalem. Vždy opakují, že pokud děláme 
to, co máme rádi, nikdy nejsme v práci. 
Spoluzakladatelé spojili svoje nadšení 
a věnovali společné úsilí podnikání, které 
stojí na pevných základech – vytvořili 
softmarketing® – inovační model, do 
jehož centra umístili sny a touhy každého 
jednotlivce, talent a přirozené schopnosti 
člověka. Právě proto je můžeme tak 
často potkat mezi lidmi – členy klubu 
a zaměstnanci, s nimiž vytvářejí společnou 
budoucnost DuoLife.

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 
se víc
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Bartosz Królikowski

Piotr PacygaNorbert Janeczek

Łukasz Godyń Ludwik Sobolewski
spoluzakladatel, předseda 

představenstva DuoLife S.A.

spoluzakladatel, místopředseda 
dozorčí rady DuoLife S.A.

spoluzakladatel, předseda 
dozorčí rady DuoLife S.A.

spoluzakladatel, místopředseda 
představenstva DuoLife S.A.

člen dozorčí rady DuoLife
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Vědecká rada 
DuoLife
Ve vědecké radě DuoLife jsou nejlepší 
experti lékařských věd od přírodní 
a akademické medicíny, nadšenci pro 
zdravý životní styl a vědecké kapacity. 
Ti všichni rádi předávají svoje mnohaleté 
zkušenosti a odborné znalosti.

Společný cíl, který mají členové vědecké 
rady DuoLife, je vytvářet doplňky stravy, 
které spojují blahodárné účinky a moudrost 
přírody s nejnovějšími vědeckými 
objevy, a reagují tak na nejaktuálnější 
potřeby člověka.

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 
se víc
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Piotr Kardasz Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

Janusz Solski

Mieczysław PasowiczWiktor Stelmach

Waldemar Hładki

předseda vědecké rady DuoLife S.A. člen vědecké rady DuoLife

člen vědecké rady DuoLife

člen vědecké rady DuoLife

biolog, pedagog, žurnalista, autor 
mnoha publikací a vzdělávacích 
filmů s odbornou tematikou. Autor 
vědecké práce o fytoremediaci 
a nositel ceny „Eureka 2003”

Je vedoucí Katedry farmakognozie 
a fytochemie Slezské lékařské 
univerzity, specialistka ve farmakologii

vedoucí Katedry a oddělení 
laboratorní diagnostiky Lékařské 
univerzity v Lublinu, klinický 
biochemik, řádný profesor této 
univerzity a WSIiZ w Rzeszowě

Je předsedou Polského sdružení ředitelů 
nemocnic, v letech 2005-2010 byl rovněž 
členem představenstva International 
Forum Gastein. Je mimořádným 
profesorem Krakovské akademie 
Andrzeje Frycze Modrzewského

Je nositelem ceny Ministerstva 
pro osvětu a výchovu za výsledky 
v pedagogické a vychovatelské práci,
profesor Mezinárodní otevřené univerzity 
komplementární medicíny v Kolombu

mimořádný profesor  Katedry 
anesteziologie a intenzivní 
terapie, Collegium Medicum 
Jagellonské univerzity

člen vědecké rady DuoLife

člen vědecké rady DuoLife

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

prof. dr hab.

prof. dr hab.prof. dr n. farm. i med.

prof. dr hab. n. med.
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prof. dr hab. n. med.prof. dr hab.
Andrzej ZiembaOleg Pokotylo
člen vědecké rady DuoLife

Institut experimentálního a klinického 
lékařství M. Mossakowského Polské 
akademie věd, vedoucí oddělení 
aplikované fyziologie zástupce 
ředitele pro všeobecné záležitosti

vedoucí Oddělení biotechnologie a chemie 
potravin Temopil National Ivan Puľuj 
Technical University, člen rady expertů 
biologických věd a Vyšší certifikační 
komise Ministerstva pro vysokoškolské 
vzdělávání a vědu na Ukrajině

člen vědecké rady DuoLife

Witold Furgał Maria Bortel-Badura
člen vědecké rady DuoLife

Lékař, specialista vnitřního lékařství, 
sportovní medicíny a rehabilitačního 
lékařství. Plní funkci děkana Fakulty 
zdravovědy, je profesorem Vyšší 
školy sociální a přírodovědné 
Wincenta Pola w Lublinu

specialistka v oboru klinické 
farmakologie a lékařka vnitřního 
lékařství Lékařské fakulty Slezské 
lékařské akademie v Katovicích.
Je koordinátorkou klinického 
výzkumu a lékařským ředitelem 
největších mezinárodních 
farmaceutických koncernů

členka vědecké rady DuoLife

prof. dr n. med. dr n. med.
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DuoLife sází na 
nejvyšší kvalitu
S vědomím plynoucím z této odpovědnosti 
vytváří produkty, které se dostávají k tisícům 
lidí na celém světě. Firma každodenně vyvíjí 
snahy, aby i nejpřísnější normy EU byly 
řádně splněny.

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 
se víc

TM
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Žádné konzervanty
Výrobky DuoLife nejsou zpracovávány za vysokých teplot 
a neobsahují konzervanty, což dovoluje zachovat přírodní 
biologické hodnoty.

Žádné GMO
Při procesu výroby využívá společnost DuoLife výhradně 
suroviny z certifikovaných sklizní na celém světě, kategoricky 
odmítá jejich modifikované odrůdy (GMO) a používání pesticidů 
a herbicidů.

Skleněné obaly
Výrobky DuoLife v kapalné formě jsou uchovávány výhradně 
ve skleněných obalech. Sklo je totiž nejčistší a ekologický materiál, 
který nereaguje chemicky s jinými látkami. Tekuté doplňky stravy 
DuoLife jsou uzavřeny výhradně do tmavohnědého skla, které je 
nejlépe chrání.

Metoda IHHP™
Metoda zachování životnosti doplňků stravy DuoLife je metoda 
IHHP™ a vychází z koncepce „minimálního zpracování”. Aplikovaný 
technologický proces funguje dle pravidel součinnosti mnoha činitelů, 
které umožňují zachovat nejvyšší kvalitu výrobku, aniž by byly použity 
jakékoli konzervační látky.

Kompletní složky
DuoLife používá při výrobním procesu přírodní složky se zachováním 
biologického pozadí. Umožňuje to získat plnou biologickou dostupnost 
aktivních složek, které vykazují nejvyšší vstřebatelnost.

Značka DuoLife 
dostala různá ocenění:

5 zásad 
výroby 
DuoLife
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Ceny a ocenění
Potvrzením kvality doplňků stravy 
DuoLife oceněním vysokých hodnot této 
společnosti jsou prestižní ceny a ocenění. 
Značka DuoLife byla mnohokrát oceněna 
za svůj přínos pro rozvoj ekonomiky, za 
výrobu důvěryhodných přípravků, které jsou 
vytvářeny podle nejnovějších standardů 
a nejmodernějšími způsoby, za konkurenční 
podnikání jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. 
Všechny udělené ceny a ocenění potvrzují, 
že DuoLife je stabilní, renomovaná firma se 
zaměřením na spotřebitele, která dodržuje 
zásadní normy a hodnoty.

Kvalita roku 
2013 / 2015

Ekokvalita roku 
2015

Cena Zlatý 
OTIS 2016

Zelený 
certifikát

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 
se víc
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Věnec spotřebitelů 
Odhalení 2015

Značka kvality 
JCI

Ústav prevence 
zdraví

SPA Prestige 
Awards 2017

Evropská záruka 
nejvyšší kvality

Cena důvěry 
Zlatý OTIS

Nadace pro rozvoj 
kardiochirurgie

Luxusní značka 
roku 2013

Neobsahuje GMO 
certifikát kvality

Certifikát Záruka 
nejvyšší kvality

Polská komora na využití 
léčivých bylin v medicíně

Úspěch roku 
2014 a 2015

Certifikát 
bezpečnosti

Certifikát Evropského centra kvality 
a propagace ISO 22000

Certifikát Evropského centra kvality 
a propagace ISO 9001

Podnikání 
se srdcem
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Vybraní 
strategičtí 
partneři
Společnost DuoLife dodává v rámci 
aktivní spolupráce svoje doplňky stravy 
vrcholovým sportovním klubům v Polsku 
i v zahraničí. Je to další důkaz, který 
potvrzuje, že DuoLife splňuje všechny, 
i ty nejpřísnější normy kvality. DuoLife 
se spolupodílí na úspěchu sportovců 
s vynikajícími výsledky, podporuje rovněž 
reprezentanty svých zemí v různých 
sportovních disciplínách. Tato skutečnost 
je pro firmy velkým oceněním a důvodem 
k jejich hrdosti.

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 
se víc
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sportovní klub 
MŠK Žilina

fotbalový klub 
Cracovia

PZN 
Polský lyžařský svaz

FC Baník 
Ostrava

házená 
Koszalin
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Ambasadoři
Výrobky DuoLife dostaly důvěru mnoha 
hvězd světového sportu a zábavy. 
Ambasadoři a strategičtí partneři této 
značky jsou uznávané a populární postavy, 
které si díky doplňkům stravy DuoLife 
mohou zlepšit svoje výsledky, zdolávat další 
a další překážky, pečovat o svoje zdraví. 
Firma se může pyšnit tím, že pomáhá svým 
ambasadorům a partnerům dosahovat 
stále nové cíle a značka DuoLife se pro 
spolupráci s významnými osobami stává 
stále populárnější.
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Patryk Dobek

Nikodem Finke i Joanna Majewska

Aron Chmielewski
závodník v lehkoatletické 

disciplíně

osobní trenéři

hokejista

Evgenia Nikulina
módní blogerka

Kamil Kosowski
bývalý fotbalista a reprezentant 

polska v letech 2001 - 2009

Natalia Rybarczyk
závodnice v taekwondu

Krzysztof Drabik
mistr Polska v umění Flair

semifinalista programu Mám talent
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Małgorzata JasińskaMarta Gąska Jan Antolec João Correia
závodnice v silniční cyklisticeexpertka pro make-up závodník v běhu na lyžích závodník rugby

Janusz Adamski
horolezec

Agnieszka Rylik
boxerka

Krzysztof Cegielski
závodník na ploché dráze

Damian Węglarz
fotbalista sportovního týmu 

Jagiellonia Białystok
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Vyacheslav Uzelkov
boxer

Wojciech Małecki
bývalý fotbalista – Korony Kielce

Michał Buchalik Kamil Sylwestrzak
fotbalista sportovního týmu 

Wisła Kraków
fotbalista – Chojniczanka 

Chojnice

Carla Dahan
triatlonistka

Matteo Nocera
atletika

Izabela Błasiak
volejbalistka halového 
a plážového volejbalu

Sławomir Zakrzewski
závodník jiujutsu
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Mariusz Linke
závodník ve smíšeném bojovém 

umění MMA

Marcin Kościelski
závodník na ploché dráze

Ryszard Wolny
zápasník

Agnieszka Mrozińska
divadelní herečka, dabérka, 

filmová producentka, vokalistka 
a tanečnice

31
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Strategičtí 
partneři ze světa 
automobilismu
DuoLife jako jedna z nepočetných 
firem úzce spolupracuje s prestižními 
automobilovými značkami, které jsou 
známy svou kvalitou: Jaguar Car-Master, 
BMW Sikora a Mercedes-Benz Sobiesław 
Zasada Automotive. Z luxusních vozidel 
může mít radost každý den mnoho členů 
klubu DuoLife, kteří využívají firemní fleetové 
programy. Navíc ve spolupráci s uvedenými 
značkami DuoLife organizuje velmi oblíbené 
programy, jako je „Pohonná hmota pro Váš 
organismus” (spolu s z Mercedes-Benz 
Sobiesław Zasada Automotive), „Staňte 
se hvězdou v podnikání“ nebo „Staňte se 
Jaguarem v podnikání” nebo (společně 
z Jaguar Car-Master).

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 
se víc
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Mercedes-Benz 
Sobiesław Zasada Automotive

BMW
Sikora

Jaguar
Car-Master
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Výrobní závod 
DuoLife S.A.
Složení výrobků DuoLife připravil tým 
expertů z praxe i odborníků mj. z oblasti 
lékařských věd, přírodní medicíny, 
dietetiky a fytoterapie a svůj podíl na 
tom má i vědecká rada. Se zachováním 
nejvyšších světových norem kvality a využití 
inovačních řešení, která dostala Nobelovu 
cenu, vznikly doplňky stravy, jejíž účinek 
dodnes nemá obdoby.
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Továrna na doplňky 
stravy v obci Kozy

Továrna na výrobu kosmetických 
přípravků v Lodži

Výrobní závod DuoLife v obci Kozy u Bielska-Białé 
s povrchem 5500 m2 je jednotka splňující všechny 
kvalitativní normy Evropské unie. Právě zde se vyrábějí 
doplňky stravy DuoLife a celý proces probíhá za 
přísného dohledu a kontroly uznávaných a zkušených 
odborníků. Kromě výrobních funkcí je závod v obci 
Kozy taktéž naším logistickým střediskem spojeným 
se skladem a logistickým zázemím.

Doplňky stravy vyráběné v závodě DuoLife 
se vyznačují nejvyšší kvalitou, která byla 
potvrzena četnými výzkumy výhradně 
v akreditovaných laboratořích pod dozorem orgánů 
hlavního hygienika.

Továrna v Lodži je moderní výrobní závod, v němž 
se pod dohledem expertů a členů vědecké rady 
vytvářejí kosmetické přípravky DuoLife. Je vybavena 
vlastními laboratořemi, které umožňují provádět 
vysoce specializovaný výzkum a vytvářet jedinečné 
směsi splňující nejvyšší unijní normy a standardy. 
Při výrobě kosmetických přípravků se vyžívají 
nejnovější technologie a moderní řešení, a umožňují 
tak vznik nejkvalitnějších preparátů.
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Systém 
ku prospěchu 
spotřebitelů
Cenová hladina pro výrobky DuoLife je 
závislá na tom, zda kupující je člen Klubu 
DuoLife nebo ne. Ceny jsou rozdílné a závisí 
na statutu konkrétního zákazníka. Na pravé 
straně je zobrazen seznam pozic spolu 
s cenami, které jsou jim přiděleny.

Zapište 
se do 
Klubu DuoLife:
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Host

Preferovaný zákazník

Club Member DuoLife (člen klubu)

Osoba, které byly nabídnuty a vysvětleny zásady členství v Klubu DuoLife, 
ale neprošla registračním procesem.

V takovém případě platí maloobchodní ceny.

Ten, kdo se registroval do Klubu DuoLife a podal objednávku za menší bodovou hodnotu, 
než je ta, která je definována v Kompenzačním plánu jako míra spotřebitelské aktivity, 
čímž získává právo pořizovat si výrobky DuoLife za preferenční ceny.

V takovém případě platí ceny vypočítané jako průměr mezi maloobchodní a klubovou cenou.

Club Member je plnoletá fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům nebo 
ekonomický subjekt, který není fyzická osoba a registroval se do Klubu DuoLife.

V takovém případě platí klubová cena.



Naskenujte QR 
kód a dozvíte 
se víc
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Doplňky stravy
Příslušná dávka mikrosložek je nezbytná 
pro správnou funkci každé organické buňky. 
K získání požadovaného efektu pomáhá 
správně vybrané dávkování doplňků 
stravy, což podporuje organismus na 
všech úrovních. Doplňky stravy DuoLife, 
tedy koncentrované dávky výživných látek 
(mj. vitaminů, minerálů, aminokyselin 
nebo blahodárných rostlinných výtažků) 
je reakce na požadavky organismu, která 
ideálně doplňuje každodenní stravu. Z jejich 
pomocí je péče o zdraví a organismus 
rozhodně jednodušší.

Doplňky stravy DuoLife jsou přípravky nejvyšší kvality sestavené z přírodních složek s vysokou pečlivostí o detaily. 
Splňují i ty nejrestriktivnější normy a požadavky, což potvrzují četné certifikáty. Tisíce lidí na celém světě každý den 
zlepšují svůj život díky jedinečným výrobkům DuoLife.

Ztráta výživových hodnot (v 1 mg na 100 g sušiny* nebo v 1 mg/100 g porce jídla**)

UK – Velká Británie USA – Spojené státy americké N/A – nebylo analyzováno

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.

Proč doplňky stravy?
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19381 UK* 20021 UK* Pokles % 19411 USA* 20041 USA* Pokles v %

Brambory vápník
hořčík

32
100

24
81

-25%
-19%

49
130

55
112 -14%

Mrkev vápník
hořčík

455
113

245
29

-46%
-74%

400
170

282
102

-29%
-36%

Banán hořčík 142 137 -4% N/A 108

19502 USA** 19992 USA** Pokles v %

Špenát vitamín C 59 28 -53%

Brokolice vápník 130 48 -63%



Naskenujte QR 
kód a přejděte 
do online obchodu

Doplňky stravy

Tekuté výrobky
DuoLife Liquid Formula je spojení přírody 
s nejnovějšími vědeckými objevy. Ve 100 % 
jsou přírodní doplňky stravy v kapalné 
formě uzavřené do skleněných lahví, čímž 
zaručují nejvyšší kvalitu a snadné zažití. 
Každý výrobek z této řady byl připraven na 
bázi nejlepších, důkladně vybraných složek 
podle zásady synergismu a antagonismu. 
Preparáty DuoLife Liquid Formula – to je 
reakce na potřeby organismu.

40

Četné certifikáty

Nejvyšší kvalita

Podpora pro organismus

Zpracováno minimálně

Výrobky řady DuoLife Liquid Formula jsou moderní a zdraví prospěšné. Preparáty v kapalné formě 
jsou připravovány metodou IHHP™, která spočívá v minimálním zpracování, umožňujícím udržet 
čistotu a zachovat nejvyšší kvalitu jejich složek. Poskytují zdravotní podporu pro správný chod 
zdravého organismu.

Proč jsou doplňky 
stravy v kapalném stavu?

41



Naskenujte QR 
kód a dozvíte 

se víc

InformacePoužití:

*Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 10442

Pomáhá v detoxikaci organismu 
a udržení správné tělesné hmotnosti*

Podporuje funkce 
imunitního systému*

Napomáhá k lepší činnosti 
kardiovaskulárního systému*

Podporuje 
antioxidační procesy*DuoLife Den:

každý den ráno 25 ml, nejlépe během jídla

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

DuoLife den je možnost pro všechny ty, kteří chtějí 
oživit psychomotoriku svého organismu a dodat mu 
látky potřebné ke každodenním životním činnostem.

Zdroj, z něhož čerpáte 
zdraví každý den

 DuoLife Den
doplněk stravy

Cenu výrobku si můžete zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

Tyto výrobky jsou prodávány 
pouze v kompletu DuoLife 
den a noc (2 x 750 ml)

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 

se víc

InformacePoužití:

43*Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 104

Zlepšuje činnost 
srdce a cév*

Podporuje činnost trávicího 
ústrojí a funkci jater*

Zlepšuje stav 
imunitního systému*

Podporuje regeneraci organismu 
a umožňuje klidný spánek*DuoLife Noc:

každý den ráno 25 ml, 
nejlépe během jídla

DuoLife Noc je dobré řešení pro všechny ty, 
kteří chtějí mít klidné noci a regenerovat svoje 
síly. Záruka klidného spánku a plné regenerace 
organismu. Podporuje vitalitu a radost ze života, 
dodává organismu potřebné látky.

Podporuje klidný spánek 
a plnou regeneraci organismu

 DuoLife Noc
doplněk stravy

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda

Aby každý den byl výjimečný...

Katalog 
DuoLife

Vydání 2020



InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

44 *Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 105

Jako silný antioxidant 
chrání před volnými radikály*

Zlepšuje náladu 
a dodává energii*

Pomáhá tělu při nachlazení 
a může zkrátit dobu trvání infekce*

Zlepšuje stav 
imunitního systému*

DuoLife Vita C je řešení pro všechny, kteří hledají 
bezpečný způsob na zvýšení sebedůvěry a doplnění 
nedostatku vitaminů a minerálních prvků, kteří 
prostě chtějí mít radost ze života a dobít energii.

Podpora obranného 
systému organismu

 Vita C
doplněk stravy

25 až 50 ml jednou denně 
před jídlem

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

45*Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 105

Podporuje ochranu kůže, 
napomáhá zamezit její dehydrataci*

Podporuje zpomalení 
výskytu příznaků stárnutí*

Napomáhá k zlepšení 
stavu vlasů a nehtů*

Zlepšuje kondici kůže, kostí, 
kloubů a zrakového orgánu*25 až 50 ml jednou denně 

před jídlem

Tekutý Collagen, obohacený antioxidanty, pomáhá 
kůži zachovat pevnost a pružnost, chrání ji před 
příliš brzkým zestárnutím a přičiňuje se k udržení 
zdravých vlasů a nehtů. Přírodní Collagen zajišťuje 
optimální funkci kloubní chrupavky a kostí.

Vylepšuje stav kůže, 
kostí a kloubů

 Collagen
doplněk stravy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda

Aby každý den byl výjimečný...

Katalog 
DuoLife

Vydání 2020



InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

46 *Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 105

Pomáhá udržet správnou hladinu 
cholesterolu v krvi*

Přičiňuje se k udržení správné funkce střev 
a trávicího ústrojí*

Napomáhá k lepší činnosti 
kardiovaskulárního systému*

Pomáhá podporovat obranyschopnost organismu 
a odrážet nebezpečí bakteriální, virové a plísňové infekce*25 až 50 ml jednou denně 

před jídlem

DuoLife Aloes je přirozený zdroj zdraví a krásy. Je dokonalým 
řešením pro ty, kteří hledají způsob na co nejdelší uchování 
mladého vzhledu a životní síly. Díky svým očišťujícím 
vlastnostem zajišťuje plnou regeneraci organismu.

Pomáhá udržovat vitalitu, 
mladý vzhled a krásnou postavu

 Aloes
doplněk stravy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

47*Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 105

Podporuje činnost 
systému pro tvorbu krve*

Podporuje antioxidační procesy 
a funkce imunitního systému*

Napomáhá k lepší činnosti 
kardiovaskulárního systému*

Podporuje správnou funkci obranného 
systému a trávicího traktu*10 až 20 ml jednou denně 

před jídlem

DuoLife chlorofyl slouží zejména těm, kteří chtějí co možná 
nejdéle udržet svůj organismus v optimálním stavu. 
Pro svůj výjimečný účinek bývá nazýván kapalnou energií.

„Kapalná energie” podporuje práci 
imunitního systému a trávicího ústrojí

 Chlorofil
doplněk stravy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda

Aby každý den byl výjimečný...

Katalog 
DuoLife

Vydání 2020



InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

48 *Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 106

Klinický účinek 
(u vybraných složek)

Podporuje růst 
zdravých vlasů a nehtů*

Posiluje vlasy, pomáhá 
snižovat jejich vypadávání*

Pomáhá chránit a obnovovat 
poškozené vlasy, nehty a kůži*25 až 50 ml jednou denně 

před jídlem

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

DuoLife Keratin Hair Complex je přípravek na 
bázi kapalného keratinu a přírodních složek 
zpracovaných na bázi patentů. Pomáhá redukovat 
vypadávání vlasů, zlepšovat jejich kvalitu, hebkost, 
činí je hustšími a dodává jim pružnost.

Zdraví a krása v jednom 
pro Vaše vlasy, kůži a nehty

 Keratin Hair Complex
doplněk stravy

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

49*Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 106

Podporuje antioxidační procesy, 
imunitní systém a regeneraci organismu*

Dodává organismu 
nezbytné vitaminy a minerály

Podporuje tvorbu krve, pomáhá 
udržet správné množství a funkci krvinek*

Pomáhá udržovat správné 
výsledky morfologie krve*25 až 50 ml jednou denně 

před jídlem

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

DuoLife Moje krev je komplex vitaminů, minerálů 
a přírodních ovocných výtažků z ovoce a zeleniny. 
Je to kapalná morfologie, která pomáhá udržet 
správné množství červených krvinek a podporuje 
správnou tvorbu krve.

Tekutá 
morfologie

 My Blood Moja Krew
doplněk stravy

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda

Aby každý den byl výjimečný...

Katalog 
DuoLife

Vydání 2020



InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

50 *Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 107

Přičiňuje se k udržení 
zdravých zubů a kostí*

Podporuje imunitní 
systém a funkce mozku*

Jsou obohaceny přírodním vitaminem D3 a K2 
MK7; „zlatý poměr“ kyselin Omega 3 a Omega 6

13 nerafinovaných olejů 
lisovaných za studena*5 ml jednou denně, nejlépe 

během jídla

DuoLife RegenOil Liquid Gold® je „tekuté zlato“ 
mezi oleji lisovanými za studena. Je to rovněž 
zdroj nezbytných nenasycených mastných kyselin, 
složených ze 13 rostlinných olejů.

Tekuté zlato 
mezi oleji

 RegenOil®
doplněk stravy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

51
*Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 107
**Preparát je určen pro děti od 6 let.

Podporuje přirozenou střevní mikroflóru*

Podporuje kognitivní funkce*

Podporuje funkce dýchací soustavy*

5 ml jednou denně po jídle, 
nejlépe po rozředění s vodou

SunVital® je nová kapitola DuoLife Kids Formula pro 
nejmladší**. Sirup obsahuje přírodní rostlinné složky 
a organický zinek.

Pro růst 
jako z vody

 SunVital®
doplněk stravy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Podporuje imunitní systém*

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda

Aby každý den byl výjimečný...
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Naskenujte QR 
kód a přejděte 
do online obchodu

Doplňky stravy

Medical Formula
Výrobky DuoLife Medical Formula 
byly připraveny tak, aby podporovaly 
organismus přirozenou a bezpečnou 
formou. Společnost DuoLife vytvořila 
doplňky stravy se zvýšenou koncentrací 
a asimilační schopností aktivních látek 
a prodlouženým uvolňováním. Výrobky 
řady Medical Formula obsahují chlorofylin 
a inulin, neobsahují biosfenol A (BPA) 
a jejich síla je obsažena v tobolkách HPMC 
– ideálních pro vegany a vegetariány.

52

32%

56%

Linia Medical Formula jsou pečlivě připravené doplňky stravy podporující organismus v jeho správné 
činnosti. Přírodní síla uzavřená do tobolek je doložena a potvrzena výzkumy. Personalizované balení 
a vícejazyčné označení napovídá, že DuoLife Medical Formula je ideální právě pro Vás.

Proč jsou doplňky 
stravy ve formě tobolek?

Tobolky HPMC 
pro vegany a vegetariány

Balení
bez BPA

Klinicky testované tobolky 
s prodlouženým uvolňováním

Vícejazyčné označení 
(12 jazyků)

Obaly s personalizací
řady Medical Formula

Zvýšená biologická dostupnost 
(přisvojitelnost) aktivních látek

Zelená barva tobolek způsobená
100% obsahem chlorofylinu

Dodatečný obsah 
inulinu (prebiotika)

Dosažená zvýšená koncentrace 
aktivních látek v organismu
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InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

54 *Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 107 

1-2 tobolky denně

Napomáhá k lepší činnosti 
kardiovaskulárního systému*

Podporuje činnost 
kostí a kloubů*

Pomáhá snižovat důsledky 
kousnutí klíšťaty a komáry*

Podporuje antioxidační procesy 
a funkce imunitního systému*

BorelissPro® podporuje nejen imunitu organizmu, 
ale i srdeční činnost. Umožňuje udržet správnou 
hladinu cholesterolu, správnou funkci kloubů a kostí 
a mladý vzhled kůže.

Podporuje obranyschopnost organismu 
a zmírňuje účinky kousnutí klíšťaty a komáry

 BorelissPro®
doplněk stravy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

55*Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 107

1-2 tobolky denně
Podporuje hybnost*

Napomáhá ke správné funci kostí, kloubní 
chrupavky, vazů, šlach a svalů*

Podporuje produkci kloubního maziva, 
potřebného pro správnou činnost kloubů*

Podporuje příslušnou 
mineralizaci kostí a zubů*

ProStik® je díky své výjimečné formule nápomocen 
při udržování dobrého stavu svalů a kloubů.
Podporuje jejich pružnost a hybnost.

Udržuje v optimálním stavu klouby 
a kosti a podporuje pohybový systém.

 ProStik®
doplněk stravy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda
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InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

56 *Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 108 

1-2 tobolky denně

Podporuje přirozenou 
střevní mikroflóru*

Podporuje detoxikační 
procesy v organizmu*

Podporuje 
antioxidační procesy*

Zlepšuje stav 
imunitního systému*

ProSelect® pomáhá neutralizovat volné kyslíkové 
radikály, přispívá k odstraňování škodlivých látek 
při metabolismu, pomáhá udržovat dobrou kondici 
organismu a mladý vzhled.

Podporuje antioxidační 
procesy a imunitní systém

 ProSelect®
doplněk stravy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

57*Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 108 

1-2 tobolky denně

Přičiňuje se ke snížení 
chuti na sladkosti*

Pomáhá omezovat 
přijímané kalorie*

Napomáhá k optimálnímu výkonu 
organismu při fyzickém cvičení*

Pomáhá redukovat tělesnou 
hmotnost a tukovou tkáň*

ProSlimer® pomáhá redukovat tělesnou hmotnost 
a udržovat ji na správné úrovni. Navíc dodává 
organismu vitaminy a minerály pro jeho 
správnou funkci.

Podporuje redukci tělesné hmotnosti 
a pomáhá udržovat její správnou hodnotu

 ProSlimer®
doplněk stravy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda

Aby každý den byl výjimečný...
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InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

58 *Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 108 

Zlepšuje stav 
imunitního systému*

Podporuje funkci 
zažívacího traktu*

Podporuje udržet rovnováhu kyselosti - 
zásadovosti tělesných látek*

Pomáhá odstraňovat toxiny 
a těžké kovy z organismu*1-2 tobolky denně

ProDeacid® je bohatý na vitaminy, mikro 
a makročástice, jakož i na prvky nezbytné ke 
správné funkci organismu. Usnadňuje detoxikaci 
a regeneraci.

Podporuje rovnováhu 
kyselosti-zásadovosti

 ProDeacid®
doplněk stravy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

59*Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 109

Pomáhá zvyšovat koncentraci serotoninu 
a dopaminu v mozku*

Podporuje správný, regenerující spánek*

Zvyšuje redukci napětí a pocitu úzkosti

Pomáhá zvyšovat odolnost organismu proti 
stresu a obnovuje psychickou rovnováhu1-2 tobolky denně

ProRelaxin® vzhledem ke správně vyrovnanému množství 
složek pomáhá tlumit nervy, usnadňovat usínání a vracet 
se k psychické vyrovnanosti. Ovlivňuje zvyšování produkce 
serotoninu a dopaminu, zlepšuje náladu a snižuje špatný pocit.

Pomáhá udržovat emoční rovnováhu 
a tlumit stres. Přispívá k dobrému spánku.

 ProRelaxin®
doplněk stravy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda
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InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

60 *Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 109 

Pomáhá zvyšovat odolnost 
organismu vůči stresu*

Pomáhá zvyšovat koncentraci serotoninu 
a dopaminu v mozku*

Přičiňuje se ke snížení citlivosti 
na hluk a likvidaci mdlob*

Podporuje správnou funkci 
nervového systému*1-2 tobolky denně

ProMigren® je dokonalý zdroj látek vykazujících ochrany 
centrálního nervového systému. Zlepšuje celkový stav organismu, 
zvyšuje jeho odolnost vůči negativním externím činitelům.

Přičiňuje se ke snížení citlivosti na hluk 
a zajišťuje optimální odolnost vůči 
negativním vnějším vlivům

 ProMigren®
doplněk stravy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

61*Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 109

Napomáhá k lepší činnosti 
kardiovaskulárního systému*

Podporuje optimální stav žil a tepen, 
v nichž brání v ukládání cholesterolu*

Podporuje udržování správné hladiny 
cholesterolu a triglyceridy v krvi*

Pomáhá regulovat hospodaření 
lipidy v organismu*1-2 tobolky denně

ProCholterol® je bohatý zdroj látek vykazujících 
ochranu oběhového systému a srdce, které pomáhají 
udržovat správnou hladinu cholesterolu v krvi.

Podporuje regulaci hospodaření 
lipidy v organismu

 ProCholterol®
doplněk stravy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda
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InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

62 *Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 109

Podporuje funkci jater a procesů 
očišťování organismu*

Podporuje zpomalení a omezení trávení složených 
cukrů a omezuje vstřebávání monosacharidů*

Přičiňuje se ke snížení chuti na sladkosti*

Pomáhá kontrolovat hladinu cukru v krvi 
a regulovat poruchy látkové přeměny*1-2 tobolky denně

Vzhledem ke svým aktivním biologickým 
složkám ProSugar® reguluje metabolismus 
cukrů a pozitivně přispívá k udržení 
správného množství glukózy v krvi.

Pomáhá kontrolovat hladinu cukru 
v krvi a regulovat poruchy metabolismu

 ProSugar®
doplněk stravy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

63*Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 110

Napomáhá k prevenci sklerózy, 
přispívá ke snížení úrovně „špatného“ 
cholesterolu a udržení optimální hladiny 
„dobrého“ cholesterolu*

Pomáhá udržet správný krevní tlak*

Napomáhá k lepší činnosti 
kardiovaskulárního systému*1-2 tobolky denně

ProCardiol® je cenný zdroj přírodních 
látek podporujících práci srdce a chránící 
cévy, podporující udržení správné hladiny 
cholesterolu v krvi.

Pomáhá udržovat optimální stav 
srdeční svaloviny a cév.

 ProCardiol®
doplněk stravy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda
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InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

64 *Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 110

Pomáhá regulovat 
procesy oční akomodace*

Přispívá k redukci 
fotochemických poškození*

Pomáhá při prevenci 
deformace žluté skvrny*

Podporuje procesy 
zrakového vnímání*1 tobolka denně

ProOptical® řady DuoLife Clinical Formula je doplněk 
stravy ve formě dvoufázové tobolky s modifikovaným, 
prodlouženým uvolňováním. Inovativní, dvoufázová 
formule je výjimečné složení dvou tobolek: vnější, 
kapalné a vnitřní, pevné formy.

Přirozeně, 
ale účinně

 ProOptical®
doplněk stravy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.
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100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA
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Produktové 
balíčky
DuoLife balíky – to je ideální složení 
doplňků stravy přizpůsobené biologickému 
a dennímu rytmu. Každý z nich napomáhá 
ke správnému fungování organismu, 
přispívá k jeho udržení v dobré kondici.
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Po levé straně: prezentace výrobků 
balíku Obranyschopnost

Naskenujte QR 
kód a přejděte 
do online obchodu

Regenerace Srdce Pohybová soustavaEnergie

Očista Krása

Oči

Imunita

Hormonální 
systém

Nervový 
systém

Metabolismus 
úbytek váhy

Metabolismus 
cholesterol

Metabolismus 
sacharidů
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Naskenujte QR 
kód a přejděte 
do online obchodu

Kosmetické přípravky

Beauty Care
Nejnovější vědecký výzkum potvrzuje 
propojení mezi zdravím,  sebevědomím 
a stavem kůže, která je nejrozsáhlejším 
orgánem lidského těla. Pouze komplexní 
přístup ve věci péče o zdraví a organismus 
je zárukou jeho správného fungování. Tento 
holistický přístup je začátkem výzkumného 
snažení DuoLife. Jeho efektem je řada 
DuoLife Beauty Care, což jsou ideální 
doplňky stravy DuoLife působící na bázi 
formule 24/7 Nutri-Form™.
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Účinek potvrzen

Vysoký obsah 
přírodních složek

Vysoká efektivita

Zastřešující značka podporující 
působení perorálních preparátů

Účinek byl potvrzen výzkumem24/7 Nutri-form™

Proč 
Beauty Care?
Ve výrobcích řady DuoLife Beauty Care je použito složení výrobků řady Liquid Formula, které byly obohaceny 
aktivními formulemi. Zvýšili jsme tím na maximální možnou míru účinek kosmetických přípravků, které 
příznivě ovlivňují stav kůže a zdůrazňují přitom všechny stránky její krásy.
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70 *Dle vlastností složek. Literatura na straně 111 

Svůdná vůně a jemná kompozice 
čisticích látek

Doporučujeme pro každý druh kůže, 
včetně citlivé

Dává pocit zvlhčené pokožky, jemně 
změkčené a pružnější

Omezuje ztrátu vody 
prostřednictvím pokožky

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 

se víc

Informace
Způsob použití 
je popsán na straně 78

Použití:

Osvěžující hydratační sprchový gel DuoLife Beauty 
Care Aloes – obnova Vaší kůže díky výjimečnému 
sprchovému gelu, jehož senzuální vůně probudí 
Vaše smysly.

Revitalizace 
a hydratace těla

 Beauty Care Aloes
sprchový gel

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.
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Domácí SPA – příjemná a jedinečná 
vůně posílená přírodním 
mátovým olejem

Zlepšuje absorpční vlastnosti kůže, 
proto je to ideální podklad pro 
nanesení jiných aktivních přípravků

Přípravek je vyroben na bázi 
přírodních olejů a přírodních 
brusných látekNaskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

Informace
Způsob použití 
je popsán na straně 78

Použití:

Detoxikační a oxidační cukrový tělový peeling  
DuoLife Chlorofil Beauty Care stimuluje mikrooběh 
a zlepšuje vstřebávací vlastnosti. Formule Ashedo 
24/7 Nutri-Form™ (avokádo, bambucké máslo) 
regeneruje a zvyšuje elasticitu.

Detoxikace 
a oxidace těla

 Beauty Care Chlorofil
cukrový tělový peeling

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda

Aby každý den byl výjimečný...

Katalog 
DuoLife

Vydání 2020



72 *Dle zdraví prospěšných složek. Literatura na straně 112 

Snižuje známky stárnutí kůže a vytváří 
neprodyšnou ochrannou vrstvu

Doporučujeme pro každý druh kůže, 
včetně citlivé

Pomáhá zvyšovat množství kolagenu v pleti 
a regeneruje buňky a stimuluje jejich obnovu

Výzkumy potvrzují dlouhodobý hydratační 
účinek trvající až 24 hodiny

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 

se víc

Informace
Způsob použití 
je popsán na straně 78

Použití:

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Hydratační ochranný krém na ruce DuoLife Beauty Care 
Vita C – formule ECF 24/7 Nutri-Form™ (vitaminy krásy: 
C, E i F) vyhladí a vrátí kůži pružnost, pomáhá likvidovat 
podrážděná místa a snižuje známky stárnutí.

Hydratace 
a ochrana rukou

 Beauty Care Vita C
krém na ruce

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.
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Ideální pro každodenní péči 
i relaxační masáž s vyživujícími 
a ochrannými účinky

Zvyšuje hydrataci kůže až o 85 % po 
třech hodinách, udržuje se na úrovni 
+71 % po sedmi hodinách od nanesení

Působí jako lokální „vyplňovač 
kůže”, zvyšuje její pružnost 
a elasticituNaskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

Informace
Způsob použití 
je popsán na straně 78

Použití:

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Bambucké tělové máslo DuoLife Beauty Care Collagen 
zpevňuje a  spojuje tři formy hialuronové kyseliny ve 
formuli HyalTri 24/7 Nutri-Form™. Působí jako lokální 
„vyplňovač kůže”, zvyšuje její pružnost a elasticitu.

Zpevnění 
a modelování kůže těla

 Beauty Care Collagen
tělové máslo

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda

Aby každý den byl výjimečný...
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DuoLife

Vydání 2020



Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

74 *Dle vlastností složek. Literatura na straně 112 

Bezpečnost – efektivita působení bez rizika 
poškození skloviny díky patentovaným 
složkám* (hydroxylapatit, perlit)

Až 98 % látek 
přírodního původu

2 Step Diamond Effect™ – 24hodinová 
ochrana přizpůsobená biorytmu*

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 

se víc

Informace
Způsob použití 
je popsán na straně 78

Použití:

Day & Night Beauty Care znamená převrat v oblasti 
ústní hygieny a péče o ústní dutinu. Tato sada 
výrobků je přizpůsobena biologickému rytmu 
a pomáhá zajistit zubům, dásním, sliznici ústní 
dutiny ochranu po celý den.

Čerstvý dech na dobré ráno, 
bílý úsměv na dobrou noc

 Beauty Care Day & Night
sada zubních past

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

75*Dle vlastností složek. Literatura na straně 113 

Rychle se vstřebává, je klinicky 
a dermatologicky testován

Působí bez 
použití vody

Účinně chrání 
až 8 hodin*

Působí proti bakteriím, 
virům* a antisepticky

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 

se víc

Informace
Způsob použití 
je popsán na straně 78

Použití:

DuoLife Herbal Body Care je gel pro péči 
o pokožku rukou s antibakteriálním, antivirovým 
a antiseptickým účinkem, který zajišťuje 
5 éterických olejů s dodatkem mentolu. 
Působí až 8 hodin a nevysušuje ruce.

Bylinná 
ochrana rukou

Body Care Herbal
antibakteriální gel pro péči o kůži na rukou

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda

Aby každý den byl výjimečný...
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76 *Dle vlastností složek. Literatura na straně 112 

Kyselé pH uzavírá vlasové šupiny 
a příznivě ovlivňuje vzhled vlasů

Snižuje vypadávání vlasů, zlepšuje jejich 
stav, posiluje a dodává jim lesk

Nezatěžuje vlasy a nezpůsobuje usazování 
silikonové vrstvy (tzv. build-up)

Přípravek složený ze 6 účinných látek – 
intenzivně regeneruje Vaše vlasy*

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 

se víc

Informace
Způsob použití 
je popsán na straně 78

Použití:

Odborníci přípravek doporučují na vypadávající vlasy, na suché, poškozené 
vlasy bez lesku, s roztřepenými konečky. Přípravek složený ze 6 účinných 
látek, intenzivně regeneruje Vaše vlasy.

Intenzivní regenerace vlasů

 KHC Advanced Formula 
Shampoo
šampon na vlasy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

77*Dle vlastností složek. Literatura na straně 112 

Odborníci přípravek doporučují 
v případě vypadávání vlasů, vhodný 
pro suché poškozené vlasy bez lesku 
s roztřepenými konečky

Elixír složený z osmi účinných 
látek – to je intenzivní regenerace 
Vašich vlasů*

Dvě možnosti použití: v podobě 
masky nebo kondicionéru

Způsob použití 
je popsán na straně 78

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 

se víc

InformacePoužití:

Je to revitalizující SOS pro suché, poškozené vlasy bez lesku, s roztřepenými 
konečky. Přípravek je tvořen osmi aktivními složkami a plní dvě funkce.

Speciální regenerace vlasů

 KHC Advanced Formula
Conditioner
kondicionér na vlasy

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda

Aby každý den byl výjimečný...
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Kosmetické přípravky – použití
 Beauty Care Aloes
sprchový gel

sada zubních past

šampon na vlasy

krém na ruce

tělové máslocukrový tělový peeling

antibakteriální gel pro péči o kůži na rukou

kondicionér na vlasy

Nevelké množství gelu nalijte na dlaň nebo houbičku, jemně rozetřete na 
kůži a opláchněte.

Aplikujte vrstvu peelingu nejlépe na suchou (ale i na mokrou) pokožku.
Krouživými pohyby vmasírujte do kůže a dobře opláchněte. Je-li to třeba, 
smyjte zbytky. Aplikujte jednou až dvakrát týdně.

 Beauty Care Chlorofil

 Beauty Care Vita C

Nevelké množství krému vmasírujte do pokožky rukou.

Nevelké množství tělového másla rozetřete přímo na kůži. 
Roztírejte jemně, až se zcela vstřebá.

 Beauty Care Collagen

 Beauty Care Day & Night

Pro dosažení nejlepšího výsledku čistěte zuby kartáčkem s nevelkým 
množstvím pasty (o velikosti zrnka hrachu) každý den ihned po probuzení 
(pasta Day) a těsně před spaním (pasta Night).

Naneste tenkou vrstvu na kůži dlaní a důkladně rozetřete. 
Vyčkejte, až se přípravek zcela vstřebá. Nesmývejte.

 Body Care Herbal

 KHC Advanced Formula Shampoo

Naneste nevelké množství šamponu na mokré vlasy stejnoměrně po celé 
délce vlasů a vmasírujte až do pokožky hlavy a opláchněte teplou vodou.

Na vlhké vlasy naneste jednu porci o velikosti vlašského ořechu na 
1–2 minuty a dobře opláchněte vodou.

 KHC Advanced Formula Conditioner
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Naskenujte QR 
kód a přejděte 
do online obchodu

80

Účelová 
strava
Jak se připravit na to, co nás čeká každý 
den? Volit zdravou a účelově vybranou 
stravu, která nám dodá nezbytnou dávku 
energie. Chutné a zdravé produkty Hi5! je ta 
nejlepší volba na snídani či svačinu během 
dne, ideální na 7 dní v týdnu. S Hi5! se 
každodenní úkoly stanou snáze dosažitelné 
a vykonatelné. 100% přírodní potravina, 
bez přidaného cukru, avšak celozrnná 
a obohacená polským medem zaručuje 
vysokou zdravotní hodnotu, tolik potřebnou 
pro organismus.

Ovoce a zelenina

Lyofilizované složky

Semínka, ořechy a med

Podporujeme včely

Přírodní složkyÚčelová strava

Proč 
potraviny Hi5!?
Výrobky série Hi5! je dobro plynoucí přímo z přírody, složené ze zdravých surovin nejvyšší kvality. 
Účelové složky patří do skupiny superpotravin, což výborně ladí se současným trendem stravování. 
Kromě zdraví prospěšných vlastností je odlišuje rovněž praktický ekologický obal.
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Informace
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc
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Hmotnost

13 složek

Bez přidaného cukru

49% celozrnný

Vysoký obsah vlákniny

Hi5! beeCrunchy je 100% přírodní směs s pečlivě 
vybranou směsí ovoce, zeleniny a celého zrna 
bez přidaného cukru. Je to vysoký zdroj vlákniny 
a semínek a výborně se hodí k jídlu pro každý ze 
sedmi dní v týdnu.

Plnohodnotná snídaně s přesně 
vyváženými složkami

Hi5! beeCrunchy

Balení 300 g 
(7 porcí výrobku)

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

Informace
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc
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Hmotnost

Dobrá přesnídávka 
kdykoli během dne

Lokální produkt: z polského medu, 
ručně vyráběný v polské firmě

Bez umělých přísad

Jednoduché, kvalitní složení

Hi5! beeSnap je účelová reakce na úkoly 
každodenního života. Ruční výroba, 100% 
přírodní, s dodatkem polského medu, vyznačující 
se neopakovatelnou chutí a vysokou zdravotní 
hodnotou. S Hi5! Vám energie chybět nebude.

Jen to nejlepší k jídlu 
pro každý den 

Hi5! beeSnap

Hromadné balení 14 x 45 g 
(2 x 7 druhů účelových tyčinek)

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda

Aby každý den byl výjimečný...

Katalog 
DuoLife

Vydání 2020



Naskenujte QR 
kód a přejděte 
do online obchodu

Čisticí prostředky

Piurif
Piurif je řada výjimečných prostředků 
příznivých pro životní prostředí a pro 
člověka. MicroAdvanced™, která 
spočívá v patentované inteligentní 
technologii, zpříjemňuje domácí práce 
a zároveň je omezuje na minimum. 
Přípravky Piurif jsou posíleny aktivními 
mikroorganismy, takže působí jako 
odvápňovací prostředky a odstraňují 
nečistoty i tehdy, když už je uklizeno.

Výrobky patentované technologií 
MicroAdvanced™

Koncentrovaný přípravek

Nedráždí kůži na rukou

Nepoškozuje životní prostředí

Proč 
Piurif?

Biotechnologické čisticí prostředky

Prostředky řady Piurif zaručují skvělou čistotu. Formule A, B, C a D vděčí za svoji výjimečnost enzymům 
vytvářeným aktivními bakteriemi, které odstraňují nepohodlné nečistoty. Jsou zcela bezpečné pro životní 
prostředí a vyžadují jen velmi malé množství vody, což – zohledníme-li stále větší problémy s jejím 
nedostatkem na celém světě – má ohromný význam. Pokud jste zvolili Piurif, vsadili jste na efektivní 
a zodpovědnou ochranu naší planety. Záleží jen na Vás, jaký svět chcete předat svým potomkům.



InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc

86

Výjimečně dobře působí ve Vaší koupelně

Čerstvá vůně máty peprné

Komplexní péče pro Váš interiér

Formule A se osvědčí při čištění povrchu každého 
druhu. Ideálně se hodí na podlahy, záchodové mísy, 
pisoáry, dřezy, armatury a okna.

Čistí všechny povrchy, 
okna i sanitární zařízení

Formula A

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Viz tabulka na straně 90

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc
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Neméně efektivní je ve Vaší koupelně

Je velmi efektivní ve Vaší kuchyni

Má mimořádně osvěžující vůni

Intenzivní formule B si poradí i s těmi 
nejodolnějšími nečistotami.

Nejlepší v boji 
s vodním kamenem

Formula B

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Viz tabulka na straně 90

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda

Aby každý den byl výjimečný...

Katalog 
DuoLife

Vydání 2020



InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc
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Je velmi efektivní ve Vaší kuchyni

Nejúčinnější v boji proti mastným skvrnám

Hluboce osvěžující citrusové plody

Chraňte povrch, který je v kontaktu s jídlem, před 
škodlivým působením mikrobů. Formule C je 
produkt, který se výborně osvědčí ve Vaší kuchyni, 
spíži a jídelně.

Ideální 
v kuchyni

Formula C

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Viz tabulka na straně 91

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

InformacePoužití:
Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc
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Osvěžující vůně čerstvé máty

Dokonale zvýrazní již vybledlé barvy

Účinná ochrana vašich tkanin

FORMULE D vděčí za svoji výjimečnost enzymům 
vytvářeným aktivními bakteriemi, které odstraňují 
nepohodlné nečistoty. Zajišťuje čistotu a svěžest 
Vašich oděvů, materiálů a krytin a přitom zachovává 
jejich živé barvy.

Dokonalá čistota čalouněného 
nábytku, koberců i látek

Formula D

Vlastnosti, kterými se výrobky vyznačují

Viz tabulka na straně 91

Cenu výrobku si můžete 
zjistit na DuoLife.eu nebo 
po naskenování QR kódu.

100% přírodní 
složení

efektivní – množství 
čištěných povrchů

výrobek neobsahuje 
konzervační látky 
ani GMO

přírodní 
energie

bez přidaného 
cukru

speciální skleněná 
lahvička pro 
farmaceutické účely

zdroj vlákniny, 
celá zrna handmade

uchování pomocí 
metody IHHP™

koncentrovaná 
formule

nepoškozuje 
životní prostředí

bezpečné 
pro kůži

poměr luteinu 
k zeaxantinu 5:1

složky prošly 
klinickými testy

bezlepkový 
výrobek

neobsahuje žíraviny 
ani agresivní 
chemické látky

zastřešující 
značka

výrobek 
bez BPA

Legenda

Aby každý den byl výjimečný...

Katalog 
DuoLife

Vydání 2020
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Dávkování Dávkování

Použití

Použití

Piurif Formula A Piurif Formula B

Všechny 
povrchy Podlahy Znečištěné 

podlahy

Dávkování 0,3 %
3 ml/l

0,2 až 0,3 %
2 až 3 ml/l

0,5 až 1 %
5 až 10 ml/l

Ruční mytí Postřik

Dávkování

každodenní 
péče

1 až 3 %
10 až 30 ml/l

1 až 3 %
10 až 30 ml/l

jednorázová 
péče

3 %
30 ml/l

3 %
30 ml/l

Použití Formula A

Pokoj

stoly/psací stoly/police

povrchy/podlahy

sklo/zrcadla

stěny

Koupelna

umývadla/koupelnové baterie

zrcadla/povrchy

toalety/pisoáry/sprchy

Použití Formula B

Kuchyně

pracovní desky/stoly

povrchy/skla/zrcadla

Koupelna

umývadla/koupelnové baterie

zrcadla/povrchy

toalety/pisoáry/sprchy

 - pro každodenní použití  - pro každodenní použití
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Dávkování Dávkování

Použití
Použití

Piurif Formula C Piurif Formula D

Použití ruční/
strojové Namáčení Postřik

Dávkování 1 až 2 %
10 až 20 ml/l

2 %
20 ml/l

1 až 2 %
10 až 20 ml/l

Druh zařízení % ml/l

elektrický vysavač 0,5 % 5 ml

rozprašovač 2 % 20 ml

odstraňování skvrn 3 % 30 ml

Použití Formula C

Kuchyně

pracovní desky/stoly

prkénka na krájení

domácí potřeby a náčiní

podlahy/povrchy

skla/zrcadla

Koupelna

umývadla/koupelnové baterie/zrcadla/povrchy

toalety/pisoáry/vany/sprchy

Použití Formula D

Pokoj

pohovka/látkové křeslo

látkové závěsy

koberec

 - pro každodenní použití - pro každodenní použití
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Virtual 
Presenter
Virtual Presenter je systém, který 
představuje průlom v podnikání v rámci 
Klubu DuoLife. Jedná se o naprostou 
novinku, jež přináší mnoho výhod vedoucích 
ke hmatatelným výsledkům, a to nejen 
v podnikání, ale také v oblasti osobního 
rozvoje a zdraví.Naskenujte QR 

kód a dozvíte 
se víc
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Virtual Presenter má také nástroj na 
efektivní řízení týmu, který můžete využívat 
pomocí počítače, tabletu nebo chytrého 
telefonu. Nástroj umožňuje nahlížet do 
aktivit lidí ve Vaší organizaci a ověřovat 
činnosti, které v rámci systému provedli. 
Tím optimalizujete čas a činnosti, jež musíte 
provést, abyste podpořili svůj tým.

Systém již od samého začátku provází uživatele 
a krok za krokem mu ukazuje, co je potřeba 
udělat, aby dosáhl svých cílů bez ohledu na to, 
kde se nyní na kariérním žebříčku nachází.

Virtual Presenter obsahuje podrobné 
informace o používání účtu DuoLife. 
Systém také vysvětluje, jak zaregistrovat 
nového uchazeče, jak vyplatit peníze atd.

Má také volbu pro nábor a ověřování, díky 
které je možné získat lidi do Vašeho podnikání 
zasláním odkazu doporučující osoby. Jediné, 
co musíte udělat, je poslat potenciálnímu 
uchazeči zprávu s připravenou pozvánkou.

Je to jeden z mála systémů na 
světě, který provádí více než 
80 % činností za uživatele.

Systém Vám pomůže organizovat si čas – 
má vestavěný panel činností, které si sami 
naplánujete do kalendáře a v příslušném 
čase obdržíte systémovou připomínku.

Vzdělávání v systému je opravdu jednoduché 
a příjemné. Není nutné procházet 
stovky stránek textu. Znalosti lze získat 
zejména sledováním videonahrávek.

Jak to funguje?
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Viz se 
na relace:

Leadership 
Development Seminars
Leadership Development Seminars je nová kvalita. Tento jedinečný program byl vytvořen 
s myšlenkou na ty, kteří mají zájem na uvědomělém zvyšování svých kvalifikací a chtějí 
dosáhnout stanovený cíl. LDS je událost připravovaná téměř 14 týdnů na základě 
zkušeností a znalostí vynikajícího týmu expertů. Trojdenní semináře, které se konají každé 
čtvrtletí, jsou jedny z nejdůležitějších bodů v kalendáři každého skutečného lídra a těch, 
pro které je neustálý rozvoj tou nejdůležitější hodnotou.

Na akcích z cyklu LDS:
 získáte znalosti a nástroje k práci od lidí z praxe;
 naučíte se lépe komunikovat s blízkými;
 naučíte se budovat stálé vztahy na solidním základě;
 poznáte svoje slabé i silné stránky;
 naučíte se nejlépe využívat své silné stránky;
 vytvoříte si sebejistotu;
 naučíte se ovládat svoje emoce.

*Každý LDS je nějak tematicky zaměřen a poznatky ve shora uvedených bodech můžete získávat 
po celou dobu probíhajících školení.
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Koupit 
vstupenky:

*Každý LDS je nějak tematicky zaměřen a poznatky ve shora uvedených bodech můžete získávat po 
celou dobu probíhajících školení.

Business 
Development Seminars
Business Development Seminars se konají každý měsíc na území celého Polska; 
pravidelně se na ně sjíždí vždy několik set účastníků, kteří se zde rozhodují vydat se právě 
teď na cestu ke skutečnému úspěchu. BDS je celodenní seminář umožnující setkání 
s experty, kteří předávají poznatky z oboru péče o zdraví, osobního rozvoje a podnikání.

Na akcích z cyklu BDS:
 poznáte moderní trendy v podnikání,
 seznámíte se s hotovým podnikatelským plánem;
 dovíte se, v čem spočívá pasivní příjem;
 ukážeme Vám, jak využít  ve Vašem životě čas;
 naučíte se pracovat méně a vydělávat více.
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DuoVita Smart 
Apartments
DuoVita Smart Apartments je prostor, 
který v sobě spojuje vlastnosti pohodlného 
apartmánu a klidného, bezpečného místa, 
kde najdete klid a přírodu na dosah ruky. 
Nyní se můžete stát součástí investice, 
která umožní změnit formy odpočinku.

Exkluzivní apartmány se budou nacházet ve 
Visle, která je perlou Beskyd poblíž lyžařské 
sjezdové trati, kde se civilizace snoubí 
s přírodou. Výstavbou DuoVita Smart 
Apartments reagujeme na potřeby všech 
těch, kteří hledají způsob jak trávit čas 
v každé etapě života.

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 
se víc
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DuoLife Yacht
DuoLife Yacht je ve své třídě jeden 
z nejluxusnějších 19metrových 
katamaránů (62 stopy).

Tato jachta je určena pro 10 hostů 
a 3člennou posádku, která dbá na 
komfortní pobyt během týdenních 
plaveb po nejkrásnějších místech 
Karibiku a Řecka. Výjimkou jsou 
jednodenní výpravy s až 30 účastníky.

Design DuoLife Yacht byl obohacen 
o Essense, což umožnilo vybrat černé 
okenní rámy, žerdi, výložníky a stříšky pro 
druhou palubu. Jemná šeď lodního boku 
zdůrazňuje výjimečný vzhled katamaránu, 
což jej odlišuje od méně luxusních jednotek.

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 
se víc

99



100

Nadace 
WHLF
Tato nadace byla založena roku 2015 
z iniciativy Bartosze Królikowského, Piotra 
Pacygy, Norberta Janeczka a Łukasze 
Godyně. Zakladatele nadace provázela 
myšlenka vytvořit organizaci aktivně 
podporující zdraví prospěšné činnosti, 
popularizující aktivní životní styl a změnu 
reality, která nás obklopuje, tak, aby byla 
prospěšná lidem, jimž není lhostejné jejich 
zdraví a kteří touží realizovat svoje sny.

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 
se víc
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Evropská sociální kampaň Žiju uvědoměle

Strategie 5S

Healthy Day

Kluby zdravého života

Evropská sociální kampaň Žiju uvědoměle je hnutí, které realizuje nadace World Healthy Living 
Foundation za aktivní účasti specialistů z různých oborů. Cílem kampaně je šířit poznatky, 
vzdělávat, propagovat uvědomělý životní styl a holistickým přístupem  k lidskému životu 
hledat optimální řešení, která by byla v souladu s přírodou.

Strategie 5S je založena na péči o celkovou kondici organismu realizací pěti základních prvků 
našeho života: uvědomělé stravování, fyzická zdatnost, doplňky stravy, efektivní detoxikace 
organismu a Stress Management, čili zvládání stresu.

Healthy Day je cyklus výjimečných akcí, které pořádá World Healthy Living Foundation. 
Tyto akce sdružují nadšence zdravého životního stylu a propagují péči o zdraví, správnou 
životosprávu a udržování vlastní dobré fyzické kondice zodpovědně, za podpory expertů 
sociální kampaně pod názvem Žiju uvědoměle.

Nadace World Healthy Living Foundation vykonává patronát nad občanskou iniciativou 
Kluby zdravého života. V jejím rámci na území celého Polska organizuje místní společenství akce 
ve formě přednášek a praktických cvičení, které jsou věnovány zodpovědnému životnímu stylu. 
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Nadace 
Help Furaha
Nadace Help Furaha je organizace 
podporující dílo Furaha Day Centre v Keni 
(furahacentre.org), která vede Centrum 
denní péče o děti s mozkovou obrnou, 
autismem a Downovým syndromem.

Furaha Centre nabízí kvalifikovanou denní 
péči, zábavu, stravování, terapii senzorické 
integrace a výukovou terapii. Furaha Day 
Centre může působit díky příspěvkům, které 
podporují realizaci programů denní péče.

www.helpfuraha.org

Naskenujte QR 
kód a dozvíte 
se víc
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Projekt „Podej mi ruku”

Projekt „Kupte pozemek”

Projekt „Build the Furaha Centre”

Financujte (100 PLN měsíčně) na měsíční rehabilitaci vybraného dítěte z nadace 
Help Furaha v Meru, Keňa.

Cílem je koupě pozemku pro nadaci Help Furaha v Meru v Keni, na němž bude postaveno 
moderní rehabilitační centrum. „Kupte pozemek – Buy The Land” je ze sociálního hlediska 
neobyčejně důležitý projekt.

Pomozte společně s námi vybudovat rehabilitační centrum pro děti s autismem 
a mozkovou obrnou v Keni.

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

Kód BIC SWIFT: INGPLPW

V názvu platební operace uvádějte název projektu.
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