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DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW jest suplementem 
diety opartym na naturalnych składnikach i zastrzeżonej formule anty-
oksydantów, zamkniętych w innowacyjnych kapsułkach o opóźnionym 
uwalnianiu, które poprawiają przyswajanie związków aktywnych.

Suplement Diety DuoLife Medical Formula

BorelissPro® NEW

DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW to składniki, które wykazują szerokie spektrum działania: 
wspierają nie tylko odporność organizmu, ale również pracę serca, pozwalają utrzymać prawidłowy poziom 
cholesterolu, prawidłowe funkcje stawów i kości oraz młody wygląd skóry. Wspomagają profilaktykę i przyczy-
niają się do łagodzenia przebiegu chorób infekcyjnych, w tym boreliozy.

Kiedy?

Suplement diety DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW jest przeznaczony do stosowania jako pre-
parat wspomagający, w przypadku:
 Ý osób o obniżonej odporności;
 Ý osób cierpiących na nawracające infekcje bakte-

ryjne, grzybicze i wirusowe;

 Ý osób narażonych na ukąszenia kleszczy  
i komarów; 

 Ý osób starszych.

Jak?

Suplement diety DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW dostarcza organizmowi cennych antyok-
sydantów, zawartych w ekstraktach ziołowych i owocowo-warzywnych, przyczyniając się do utrzymania go w 
najlepszej kondycji. Ponadto obecne w preparacie wyciągi ziołowe, to wsparcie organizmu w profilaktyce i w 
walce z infekcjami bakteryjnymi, wirusowymi, grzybiczymi i pierwotniakowymi. To również pomoc w utrzyma-
niu wysokiej odporności, gwarantującej ochronę przed skutkami ukąszeń kleszczy.

DuoLife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW wspiera:
 Ý odporność organizmu;
 Ý procesy antyoksydacyjne;
 Ý pracę układu kostno – stawowego; 

 Ý pracę układu sercowo – naczyniowego; 
 Ý kondycję skóry;
 Ý łagodzi skutki ukąszeń kleszczy i komarów.

Duolife MEDICAL FORMULA BORELISSPRO® NEW – sposób użycia: 
1-2 kapsułki dziennie.

Składniki:  inulina z korzenia cykorii podróżnika (FOS), ekstrakt z liści czystka (Cistus creticus) 10:1, 
zastrzeżona formuła BorelissPro® antyoksydantów pozyskanych z mieszanki suchych ekstraktów 
owoców, warzyw i ziół w zmiennych proporcjach (z pestek i skórek owoców winogron (Vitis vinifera), 
z owoców borówki czarnej (Vaccinium myrtillus), z kwiatów brokułów (Brassica oleracea var cymo-
sa), z liści kapusty warzywnej (Brassica oleracea var viridis), z liści herbaty chińskiej (Camellia sinen-
sis), z liści cebuli zwyczajnej (Alium cepa), z łodygi czosnku zwyczajnego (Alium sativum), z owoców 
grejpfruta (Citrus paradisi), z łodygi szparagu lekarskiego (Asparagus officinalis), z owoców słodkiej 
pomarańczy (Citrus sinensis), z owoców ananasa jadalnego (Ananas comosus), z owoców czereśni 



ptasiej (Prunus avium), z owoców moreli zwyczajnej (Prunus armeniaca), z owoców jabłoni domowej 
(Malus domestica), z owoców papaji - melonowca właściwego (Carica papaya), z owoców truskaw-
ki (Fragaria ananasa), z owoców czarnej porzeczki (Ribes nigrum), z korzenia marchwi zwyczajnej 
(Daucus carota), z owoców ogórka siewnego (Cucumis sativus), z owoców oliwki europejskiej (Olea 
europaea), z owoców pomidora zwyczajnego (Solanum lycopersicum)), ekstrakt z korzenia szczeci 
pospolitej (Dipsacus fullonum) 10:1, ekstrakt z łodygi czosnku (Allium sativum) 10:1, ekstrakt z ziela 
oregano (Origanum vulgare) 10:1, ekstrakt z korzenia rdestu japońskiego (Polygonum cuspidatum) 
10:1. Składnik otoczki: organiczna pochodna celulozy (HPMC), guma gellan, kompleksy miedziowe 
chlorofili i chlorofilin (barwnik). Substancja przeciwzbrylająca: krzemionka

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako 
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywania i zdrowy tryb życia są 
istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Zawartość składników aktywnych w porcji dziennej produktu 1 kapsułka 2 kapsułki

Ekstrakt z liści czystka (Cistus creticus) 35 mg 70 mg

BorelissPro® (zastrzeżona formuła antyoksydantów pozyskanych z 
mieszanki suchych ekstraktów z owoców, warzyw i ziół)

25 mg 50 mg

Ekstrakt z korzenia szczeci pospolitej (Dipsacus fullonum) 25 mg 50 mg

Ekstrakt z łodygi czosnku (Allium sativum) 20 mg 40 mg

Ekstrakt z ziela oregano (Origanum vulgare) 20 mg 40 mg

Ekstrakt z korzenia rdestu japońskiego (Polygonum cuspidatum) 20 mg 40 mg

Zawarte w preparacie wyciągi ziołowe mają obok nazw zapisany stosunek 10:1 - to tak zwany wskaź-
nik DER – co oznacza?

Wskaźnik DER (ang. drug extract ratio) określa ilość miligramów surowca roślinnego, użytego do 
otrzymania jednego miligrama wyciągu (ekstraktu).

Jeśli kapsułka zawiera 35 miligramów wyciągu z liści czystka (lub innego wyciągu ziołowego) DER 
10:1, oznacza to, że do otrzymania kapsułki użyto 350 miligramów surowca. Kapsułki z linii Medical 
Formula NEW mają podniesiony wskaźnik DER, dzięki czemu ta sama (a nawet mniejsza) ilość wycią-
gu może dostarczać większej dawki substancji aktywnych.

Jakie działanie ma zawarta w BorelissPro® zastrzeżona formuła antyoksydan-
tów pozyskanych z mieszanki suchych ekstraktów owoców, warzyw i ziół?

Ekstrakty roślinne zawarte w formule to skarbnica antyoksydantów, o właściwościach zmiatających wolne rod-
niki, dzięki czemu wspomagają one profilaktykę wielu chorób przewlekłych, wpływając na prawidłowe funkcjo-
nowanie serca i komórek nerwowych. Ponadto, przeciwutleniacze pomagają zachować prawidłowy poziom 
cholesterolu i glukozy we krwi, utrzymują naczynia krwionośne w dobrej kondycji i spowalniają procesy starze-
nia się organizmu1.

Korzystne wspomagające działanie związków przeciwutleniających w profilaktyce i przebiegu infekcji bakteryj-
nych (w tym boreliozy) może polegać na:

 Ý wspieraniu redukcji stanu zapalnego w tkankach, co może zmniejszać wpływ bakterii (w tym krętków bore-
liozy Borrelia burgdorferi) na organizm;

 Ý ochronie organizmu przed uszkodzeniami powodowanymi przez endotoksyny; 
 Ý ochronnym wpływie na serce i układ naczyniowy: ochrona integralności śródbłonka naczyniowego, a co za 

tym idzie, utrudnianie rozprzestrzeniania się bakterii;



*Badanie przeprowadzone w 2013 roku przez Laboratorium Bio-Images Research w Glasgow, w Szkocji

 Ý wspieraniu funkcji układu odpornościowego;
 Ý hamowaniu wytwarzania reaktywnych form tlenu. 

Co łączy ekstrakty z liści czystka kreteńskiego (Cistus creticus), z korzenia 
szczeci pospolitej (Dipsacus fullonum), z łodygi czosnku (Allium sativum), 
z ziela oregano (Origanum vulgare) oraz z korzenia rdestu japońskiego 
(Polygonum cuspidatum)?

Wszystkie te rośliny są również ważnym źródłem antyoksydantów, ponadto, dzięki swym właściwościom, 
przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i  mogą wspomagać naturalne 
mechanizmy obronne organizmu, wspierając tym samym profilaktykę infekcji wywoływanych przez bakterie 
i inne drobnoustroje2-12. Szczeć pospolita przyczynia się ponadto do prawidłowego funkcjonowania skóry, kości 
i stawów2. Lebiodka pospolita (potocznie zwana oregano) może dodatkowo wspomagać gojenie ran i łagodzić 
świąd skóry12.

W jaki sposób te zioła pomagają chronić przed boreliozą  
i łagodzić skutki ukąszeń kleszczy?

Borelioza jest chorobą wywoływaną przez bakterie – krętki Borrelia burgdorferi. Zawarte w DuoLife MEDICAL 
FORMULA BORELISSPRO® NEW składniki mają działanie wspierające układ odpornościowy. Przyczyniają się do 
mobilizacji sił obronnych organizmu, co pomaga chronić przed infekcją wywołaną bakteriami Borrelia, jak również 
łagodzić jej skutki13-18. Ponadto dzięki związkom zapachowym, zawartym w czosnku i oregano, zioła te działają 
jak naturalne repelenty, odstraszając kleszcze i pomagając tym samym chronić przed skutkami ich ukąszeń19,20.

W jaki sposób te zioła pomagają chronić przed boreliozą  
i łagodzić skutki ukąszeń kleszczy?

 Ý Kapsułki z organicznej pochodnej celulozy (HPMC), zawierające także pochodne chlorofilu, bez konser-
wantów, glutenu i żelatyny, odpowiednie również dla wegan i wegetarian (ponadto certyfikaty koszerny 
i halal), o opóźnionym czasie uwalniania, z badaniami klinicznymi* – dające poprawę przyswajania związ-
ków aktywnych, zawartych wewnątrz kapsułki, co przekłada się na zwiększone stężenie substancji aktyw-
nych w organizmie.

 Ý Opakowanie wolne od bisfenolu A (BPA), związku o kontrowersyjnym wpływie na zdrowie21.
 Ý 100% naturalne składniki, pochodzenia roślinnego, z dodatkową zawartością prebiotyku - inuliny z korze-

nia cykorii podróżnika; inulina stymuluje wzrost naturalnej mikroflory jelitowej, wspierając pracę przewodu 
pokarmowego22; ma niski indeks glikemiczny.

 Ý Receptura uwzględniająca zasady synergizmu i antagonizmu składników.
 Ý Składniki kompletne - z zachowanym tłem biologicznym, poprawiającym ich biodostępność.
 Ý Produkt NIE ZAWIERA konserwantów, sztucznych wypełniaczy i JEST WOLNY od GMO – surowce użyte 

do opracowania suplementu NIE POCHODZĄ z roślin genetycznie modyfikowanych.
 Ý Produkt NIE ZAWIERA glutenu – jest odpowiedni dla osób nietolerujących glutenu.
 Ý Skoncentrowana formuła – dzięki temu wygodne stosowanie suplementu – 1 do 2 razy dziennie.

 q Bibliografia dla preparatu DuoLife Medical Formula BorelissPro® znajduje się na osobnej karcie segregatora. 


