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Keratin
Kvapalná forma
Výživový doplnok

100% solubilizovaný, 
tekutý keratín

Keratin Therapy 
For your internal strength

Značka DuoLife  
bola ocenená  
v týchto kategóriach:
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DuoLife S.A., 
ul. Topolowa 22, 32-082 Więckowice
Infolinka 00 42 123 332 95 17 

DuoLife.eu

Zistite, aké výhody vám dáva
DuoLife Keratin Hair Complex

Zložky, ktoré obsahuje
DuoLife Keratin Hair Complex

obsahuje 
solubilizovaný, 
tekutý keratín

100% prírodný

neobsahuje 
konzervačné látky

100% GMO FREE

Anti-Aging  
Complex

Klinick  
účinnosť*

Zloženie: pyré z guavového ovocia, šťava z plodov malín, formula extraktu z 
čiernej ryže a kvetov opuncie figovej štandardizovaná pre obsah antokyanínov 
(250mg/50ml), extrakt z ovocia embiliky lekárskej štandardizovaný pre obsah 
vitamínu C, extrakt z organických hrachových výhonkov (100mg/50ml), 
solubilizovaný keratín (100mg/50ml), extrakt z listov pŕhľavy dvojdomej 
(70mg/50ml), extrakt z hroznových jadierok štandardizovaný pre obsah 
polyfenolov (50 mg/50 ml), extrakt z prasličky roľnej (50 mg/50 ml).

*RP - Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)

Obsah vitamínu C sa stanoví pomocou primeraných laboratórnych metód stanovených certifikovanými 
výskumnými strediskami. Obsah jednotlivých zložiek je výsledkom prírodného zloženia produktu DuoLife 
Keratin Hair Complex.

Pozrite si, ako pôsobí
DuoLife Keratin Hair Complex 

suroviny majú 
medzinárodné 
patenty*

*Vzťahuje sa na vybrané zložky

Viac nájdeš na: duokeratinhaircomplex.pl



pyré z guavového ovocia solubilizovaný keratín

šťava z plodov malín

extrakt z hroznových jadierok

extrakt z listov  
pŕhľavy dvojdomej

extrakt  
z prasličky roľnej

extrakt z ovocia embiliky lekárskej

extrakt z organických 
hrachových výhonkov

formula extraktu  
z čiernej ryže a kvetov 
opuncie figovej

Krok 2

Krok 3

Keratin Hair Complex
zastavuje vypadávanie vlasov

Vzhľad a štruktúra vlasov

Keratin Hair Complex
pridáva vlasom hustotu a objem

DuoLife Keratin 
Hair Complex 
zdravie a krása
v jednom Krok 1

Komplexné účinky
v 3 krokoch

DuoLife Keratin Hair Complex 
obsahuje 100%  
prírodných zložiek

DuoLife Keratin Hair Complex je 
výživový doplnok v tekutej forme 
na báze keratínu, ktorý obsahuje 
prírodné zložky rastlinného pôvodu.

Vypadávanie vašich vlasov 
sa zmenší o 34% už po 
mesiaci užívania*

Výrazné zníženie 
vypadávania vlasov. 86% po 
ukončení plnej liečby*

Vaše vlasy 10x silnejšie  
a 2x pružnejšie ako 
pred liečbou*

Výrazné zlepšenie objemu 
a hustoty. XXL pre 
tenké vlasy*

Výsledky sú  
viditeľné po 3  
mesiacoch užívania*

*Testy boli vykonané na skupine 21 osôb. Účinky boli kontrolované každé dva týždne počas užívania produktu.
Testy boli vykonané v skúšobnom laboratóriu.

Keratin Hair Complex
prispieva k rastu vlasov

Extrakt z čiernej ryže a z opuncie mexickej povzbudzujú rozmnožovanie 
bradavičnatých buniek, ktoré sú prítomné vo vlasových folikuloch a týmto sa 
urýchľuje rast vlasov. Výsledkom sú tzv. „baby hair”.

Suroviny použité v procese formulácie majú dokázateľnú účinnosť v prípade 
orálneho použitia. Produkt je určený pre ženy a mužov.

Objem: 750 ml / 26,4 fl oz

 Spôsob užívania: 25 ml až 50 ml jedenkrát denne pred jedlom.

Jedinečná kombinácia zložiek bola vypracovaná takýmspôsobom, aby bol 
optimalizovaný proces stimulácie a regenerácie vlasov. Všetky použité zložky 
sa vzájomne dopĺňajú a tvoria tak pre vlasy keratínovú výživovú terapiu v tekutej 
forme. Prípravok zabraňuje nadmernému vypadávaniu vlasov.

Produkt Keratin Hair Complex obsahuje plody amle, ktoré sú zdrojom dôležitého 
pre vlasy vitamínu C. Nedostatok vitamínu C je príčinou zhoršenia činnosti pokožky 
hlavy, v následku čoho je narušený proces rastu vlasu a objavujú sa problémy s 
vypadávaním vlasov. Produkt obsahuje aj extrakt z hroznových kôstok, ktorý vplýva 
na regeneráciu a stimuláciu korienkov vlasov. Tieto zložky rozhodujú o zlepšenej 
štruktúre vlasu a utesnení jeho ochrannej vrstvy.
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