étrend kiegészítő

13 gondosan kiválasztott
finomítatlan, hidegen préselt
növényi-alapú olaj
nattó-extraktumból nyert
természetes K2 MK7 vitaminnal
és zuzmó-eredetű D3-vitaminnal
nem tartalmaz tartósítószert és
genetikailag módosított terméket

D3

NA
T

AL VITA
UR

IN
M

AL VITA
UR

IN
M

DuoLife SA
ul. Topolowa 22
32-082 Więckowice
DuoLife.eu

NA
T

HU/URO/1/2/2019

K2

M K7

DuoLife
RegenOil
Liquid Gold®
DuoLife RegenOil Folyékony Arany®
a legjobb minőségű hidegen préselt
olajok között igazi „folyékony arany”.
Ami a DuoLife RegenOil Folyékony
Arany® -ot különlegessé teszi, az
a 13 növényi-alapú olaj, amelyeket
antioxidáns hatásuk és Omega-sav
tartalmuk stabilitásának támogatása
alapján válogattak össze. Az Omega-3 /
Omega-6 savak aránya kiegyensúlyozott
1: 1-től 1: 5-ig, ami lehetővé teszi hogy
fenntartsák az úgynevezett „arany
részarányt”. A DuoLife RegenOil
Folyékony Arany® az alapvető telítetlen
zsírsavak értékes forrása, amelyek pozitív
hatással vannak a diétákkal kapcsolatos

napraforgóolaj

rendellenességekre. A DuoLife RegenOil
Folyékony Arany® innovatív jellege
forradalmian új tartalmán nyugszik,
amely 13 tökéletesen kiválasztott
finomítatlan, hidegen préselt növényi
alapú olaj, természetes K2 MK7 és D3vitaminokkal dúsítva, ez által egyesítve
az étrend kiegészítők és funkcionális
élelmiszerek hatását. Célja nem csak
a szervezet alapvető tápanyagokkal
való ellátása, hanem az emberi test
fiziológiájának befolyásolása és
egészséges állapotának támogatása.
A DuoLife ezen termékében a K2 MK7vitamin a nattó kivonatából származik.
A nattó Japánból ismert, ahol igen
nagyra tartják hihetetlen tápértékét és
különösen magas K2 vitamin tartalmát,
ami a ritka MK7 formában van jelen,
valamint a nattokinázt (enzim), amit
a japánok nagyon értékesnek tartanak.
Ezt a tápláló hatást a szójabab Bacillus

szezámmagolaj

szubtilis baktériumok alkalmazásával
történő erjesztési eljárása váltja ki. Ennek
köszönhetően a szójabab szerkezete
átalakul és tápanyagai biológiailag
hozzáférhetővé válnak. A K-vitamin
támogatja a megfelelő véralvadást
és segít a csontok egészségének
fenntartásában.
Az ebben a termékben jelen levő D3vitamin a zuzmóból származik, és ezért
vegánok és vegetáriánusok számára is
alkalmas. A leggyakoribb növényi alapú
D-vitamin a D2, amit az emberi test igen
kis mennyiségben is felszív, valamint
a D3-vitamin, ami általában állati eredetű
és a lanolinból, az állati viaszból a
gyapjú mosásakor kivont zsiradék, az
úgynevezett „juh zsír”. A D-vitamin fő
biológiai funkciója a kalcium és a foszfor
normál tartományon belül való tartása
a vérben. A D-vitamin segít a kalcium
felszívódásában ami szükséges

a csontok és a fogak felépítéshez és
ahhoz, hogy erősek és egészségesek
maradjanak. Ez a vitamin fontos
szerepet játszik az immunrendszer
támogatásában, az izmok működésében
és a normál sejtosztódásban.
A DuoLife RegenOil Folyékony
Arany® egyedülálló összetételében 13
tökéletesen kiválasztott finomítatlan,
hidegen préselt növényi alapú olaj,
természetes K2 MK7 és D3-vitaminokkal
dúsított kombinációja biztosítja
a legnagyobb felszívódást. Az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság megerősíti,
hogy a K2-vitamin és az MK7 a D3vitamin fontos szerepet játszik 30 éves
és annál idősebb emberek csontjai
egészségének fenntartásában. *

Összetevők

5 ml

50 ml

100 ml

lenmagolaj

bogáncstejmagolaj

K2 MK7 vitamin
(menakinon)

75 µg
(100% RDA*)

750 µg
(1000% RDA*)

1500 µg
(2000% RDA*)

kukoricaolaj

makadámia dióolaj

D3 vitamin
(kolekalciferol)

37,5 µg
(750% RDA*)

375 µg
(7500% RDA*)

750 µg
(15000% RDA*)

kendermagolaj
dióolaj
napraforgóolaj csipkebogyó
kivonattal
napraforgóolaj tengeri varjútövis
kivonattal*

cédrusdióolaj
természetes K2 MK7 vitamin

*RDA: ajánlott étrend kiegészítés átlagos felnőtteknek (8400kJ / 2000kcal)

szőlőmag olaj
búzacsíra olaj

A terméket ajánlja:

természetes D3-vitamin*

DuoLife márkát elismeri:
* Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) (NDA). Tudományos vélemény a K-vitaminhoz és a csontok (ID 123, 127, 128 és 2879),
véralvadás (ID124 és 126), valamint a szív és az erek funkciója (ID 124, 125 és 2880) karbantartáshoz kapcsolódó, egészségre vonatkozó
állítások megalapozottságáról, az 1924/2006 / EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése értelmében.

A termék hozzáférhető
a DuoLife.eu/produkty webhelyen.

