VOEDINGSSUPPLEMENT

op basis van 13 natuurlijke
ongeraffineerde, koudgeperste
plantaardige oliën
met natuurlijke
vitamine K2 MK7 uit natto
en vitamine D3 uit korstmos
bevat geen conserveermiddelen
of genetisch gemodificeerde producten
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DuoLife
RegenOil
Liquid Gold®
DuoLife RegenOil Liquid Gold® verdient
een gouden medaille in de categorie
kwaliteitsvolle koudgeperste oliën. Wat
DuoLife RegenOil Liquid Gold® zo bijzonder
maakt, is zijn werking op basis van een
samenstelling van 13 plantaardige oliën, die
zijn geselecteerd voor hun antioxiderende
werking en die de duurzaamheid van de
Omega-zuren in het product ondersteunen.
De verhouding Omega-3- tot Omega-6zuren ligt tussen 1:1 en 1:5 - de ideale,
gulden verhouding. DuoLife RegenOil
Liquid Gold® is een waardevolle bron van
onverzadigde vetzuren, die een positieve
invloed hebben op aandoeningen die
worden veroorzaakt door ongepaste voeding.

zonnebloemolie
lijnzaadolie
maisolie
zonnebloemolie met
duindoornbessenextract
hennepolie
walnotenolie
zonnebloemolie met
rozenbottelextract

Het innovatieve karakter van DuoLife
RegenOil Liquid Gold® is gebaseerd op
de revolutionaire samenstelling: een
ideale combinatie van 13 ongeraffineerde
plantaardige oliën, koudgeperst en
verrijkt met natuurlijke vitamine K2
MK7 en natuurlijke vitamine D3,
die de positieve eigenschappen van
voedingssupplementen en functionele
voeding samenbrengt. Het product
levert niet enkel de nodige voedende
bestanddelen, maar beïnvloedt ook de
fysiologie van het menselijke lichaam en
bevordert de gezondheid.
De vitamine K2 MK7 in dit DuoLife
product wordt geleverd door natto-extract.
Natto komt uit Japan, waar het wordt
gewaardeerd voor zijn buitengewone
voedende eigenschappen. In het bijzonder
voor het hoge gehalte vitamine K2 in de
zeldzame, waardevolle vorm MK7, en
voor het enzym nattokinase, waaraan de

Japanners buitengewone eigenschappen
toeschrijven. Het voedende potentieel
ontstaat als gevolg van fermentatie
van sojabonen met behulp van de
bacterie Bacillus subtilis. Dankzij de
bacterie verandert de structuur van de
soja in een vorm met hoge biologische
beschikbaarheid van de voedende
bestanddelen. Vitamine K zorgt voor een
goede bloedstolling en helpt om onze
botten gezond te houden.

die wordt verkregen bij het reinigen van
schapenwol. De belangrijkste biologische
functie van vitamine D is om het calciumen fosforgehalte in het bloed op een gepast
niveau te houden. Vitamine D helpt om
calcium op te nemen, dat noodzakelijk
is voor de opbouw en het behoud van
stevige, gezonde botten en tanden. Deze
vitamine speelt ook een sleuterol in de
ondersteuning van het afweerstelsel, de
werking van de spieren en de celdeling.

De vitamine D3 in het product is afkomstig
uit korstmos en is dan ook een gepaste
vorm voor veganisten en vegetariërs. De
meest algemeen beschikbare vorm van
vitamine D van plantaardige afkomst
is vitamine D2, die slechts in kleine
hoeveelheden door het menselijke lichaam
wordt opgenomen, terwijl vitamine D3
gewoonlijk van dierlijke afkomst is en
meestal wordt gewonnen uit lanoline
of zogenaamd “wolvet”, dierlijke was

De unieke samenstelling van het product
DuoLife RegenOil Liquid Gold®, dat bestaat
uit een combinatie van 13 ongeraffineerde
koudgeperste plantaardige oliën, verrijkt met
natuurlijke vitamine K2 MK7 en vitamine
D3, zorgt dat de bestanddelen uitstekend
worden opgenomen. De Europese
Autoriteit voor Voedselveiligheid bevestigt
dat vitamine K2 MK7 en vitamine D3 een
sleutelrol spelen in het behoud van gezonde
botten bij personen van meer dan 30 jaar.*

Bestanddelen

5 ml

50 ml

100 ml

mariadistelzaadolie

Vitamine K2 MK7
(menachinon)

75 µg
(100% RI*)

750 µg
(1000% RI*)

1500 µg
(2000% RI*)

macadamianotenolie

Vitamine D3
(cholecalciferol)

37,5 µg
(750% RI*)

375 µg
(7500% RI*)

750 µg
(15000% RI*)

sesamolie

cedernotenolie
tarwekiemolie

*RI - Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)

druivenpitolie
natuurlijke vitamine K2 MK7

Product aanbevolen door:

natuurlijke vitamine D3

Het merk DuoLife is onderscheiden door:
* European Food Safety Authority (EFSA)(NDA). Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to vitamin K and maintenance of bone (ID 123, 127, 128, and 2879), blood coagulation (ID124 and 126), and function of the heart and blood vessels (ID 124, 125
and 2880) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/20061

Het product is verkrijgbaar in de
beste apotheken en kruidenwinkels
in het hele land en op de website
DuoLife.eu

