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DuoLife NATURAL KIDS FORMULA SUNVITAL® egy 100% -ban ter-
mészetes étrend-kiegészítő, 6 évesnél idősebb gyermekek számára, 
természetes növényi anyagokból származó vitaminokra, ásványi 
anyagokra és antioxidánsokra építve, szerves cink hozzáadásával, az 
immunrendszer és a fiatal szervezet légutainak megfelelő működésé-
nek támogatására. A  szabványosított, legjobb minőségű növényi 
összetevők és az egészséget elősegítő élesztő formula jótékony 
hatással van az immun-mehcnaizmusok mobilizására, mind a  fer-
tőzés során, mind a betegség iránti fokozott érzékenység esetén.

Étrend-kiegészítő DuoLife Natural Kids Formula

SunVital®

Mikor?

A gyermek immunrendszere intenzíven fejlődik és működik, megtanulva mindeközben hogyan kell bánni a gy-
akori kórokozókkal. Ez sajnos azt jelenti, hogy gyermekeink általában gyakrabban betegednek meg, mint mi fel-
nőttek, akik immunrendszerének „emlékezete” már fejlett és lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan és hatéko-
nyan küzdjenek meg a veszélyhezlyzettel. A helyes étrend óriási hatással van a  légzőrendszer és a gyermek 
immunrendszerének optimális működésére, azonban a fertőzések iránti fokozott érzékenység esetén, például 
az őszi-téli szezonban vagy intenzív sportolás esetén, további kiegészítők válhatnak szükségessé. A készítmé-
ny használata javasolt annak érdekében, hogy segítse a fiatal szervezetet a felső és alsó légutak már meglévő 
vírusos és bakteriális fertőzéseinek leküzdésében, valamint azoknak a gyermekeknek, akiknél ezek a fertőzések 
gyakran megismétlődnek.

Hogyan?

A SUNVITAL® NATURAL KIDS FORMULA növényi összetevői természetes vitaminokat, ásványi anyagokat és an-
tioxidánsokat biztosítanak a gyermekek számára, kiegészítve a gyakran korlátozott étlapot. A kiegészítő támogatja 
az immunrendszer és a légzőrendszer működését, elősegítik a bélbaktérium mikroflóra megfelelő működését és 
elősegítik az antioxidációs folyamatokat. Ennek eredményeként elősegíti a gyermek fertőzésének kockázatát, és 
betegség alatt támogatja a tünetek enyhítését, lehetővé téve annak könnyebb lefolyását.

Duolife SUNVITAL® NATURAL KIDS FORMULA – használati útmutató: 
5 ml naponta egyszer, étkezés után, lehetőleg vízzel hígítva Az emelkedett szükséglet időszakában 
(legyengült immunrendszer, fertőzések) naponta kétszer 5 ml, étkezés után. A szirupot 6 évnél idősebb 
gyermekeknek szánjuk.

Összetevők:  sűrített vörös szőlő gyümölcslé, sűrített fekete szeder gyümölcslé, polifenol 
(beleértve az az antocianidinek) tartalomra standardizált bodza (Sambucus nigra) gyümölcs 
kivonat 10:1, csipkebogyólé, méz, C-vitamin tartalomra standardizált acerola gyümölcskivonat 
(Malpighia glabra) 50:1, SunVital® (Saccharomyces cerevisiae inaktivált élesztősejtekből származó 
szabadalmazott formula)/ szerves cink), Dél-afrikai muskátli gyökérkivonat (Pelargonium 
sidoides)  4:1, tökmagkivonat (Cucurbita pepo)  4:1, fokhagymakivonat (Allium sativum) 4:1, 
királykeserűfű levélkivonat (Andrographis  paniculata) 4:1.



Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Gyermekek elől elzárva tartandó! Az étrend-kiegészítő nem helyet-
tesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Összetevők 5 ml 10 ml

Bodza gyümölcskivonat (Sambucus nigra) 760 mg 1520 mg

Acerola gyümölcskivonat (Malpighia glabra) 125 mg 250 mg

SunVital® (Saccharomyces cerevisiae inaktivált élesztősej-
tekből származó szabadalmazott formula)

100 mg 200 mg

Szerves cink
5 mg
(50% INBÉ*)

10 mg  
(100% INBÉ*)

Dél-afrikai muskátli gyökérkivonat (Pelargonium sidoides) 7,5 mg 15 mg

Tökmagkivonat (Cucurbita pepo) 3,75 mg 7,5 mg

Fokhagymakivonat (Allium sativum) 2,25 mg 4,5 mg

Királykeserűfű levélkivonat (Andrographis paniculata) 40 µg 80 µg

*INBÉ - Irányadó Napi Beviteli Érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).

A készítményben található gyógynövényi kivonatok nevei mellett felírva az 10:1, 50:1, 4:1 arányok - 
ezek az úgy nevezett DER mutatók - mit jelentenek?

DER mutató (angol drug extract ratio) meghatározza a növényi anyag mennyiségét milligrammban, 
amely egy milligramm kivonat (extraktum) előállításához szükséges.

Ha 5 ml készítmény 760 milligramm bodza-kivonatot (vagy más kivonatot) tartalmaz, a DER 10:1 azt 
jelenti, hogy a termék egy adagjának (5 ml) előállításához 7600 milligramm (7,6 gramm) nyersanyagot 
használtak fel.

Tudta-e, hogy az acerola és a csipkebogyó tízen akárhányszor, vagy akár több 
tízszer annyi C-vitamint tartalmaz, mint a citrom és a narancs?

A  csipkebogyó olyan gyümölcs, amelynek átlag feletti C-vitamin-tartalma van; 100 g friss gyümölcse 
680–1200 mg-t biztosít1. Összehasonlításképpen: a citrom és a narancs csak 50–60 mg C-vitamint tartalma-
znak 100 g gyümölcsben2. A C-vitamin többek között szükséges az immunrendszer megfelelő működéséhez, 
csökkentheti a fertőzés időtartamát és enyhítheti annak lefolyását. Ezenkívül erőteljes antioxidáns (védi a sej-
teket a szabad oxigéngyököktől és az oxidatív stressztől)1,3. A csipkebogyóban található természetes C-vitamin 
tökéletesen felszívódik az emberi testben, és 3-5-szer hatékonyabb, mint szintetikus megfelelője. Hatékonyabb 
azért is, mert gyorsabban eléri és hosszabb ideig fenntartja a szükséges koncentrációt a testben. Természetes 
környezetben a C-vitamin olyan „biológiai háttérrel” van jelen, amely stabilizáló és szinergikus hatással bír4-6.

Az Acerola gyümölcs még nagyobb adag C-vitamint tartalmaz; 100 g friss gyümölcs 1000-4500 mg-ot tartalmaz! 
Ezen túlmenően az acerola számos más antioxidáns tulajdonságú vegyületben (antocianinokban, karotinoidok-
ban) gazdag, szabad gyök megszabadító hatású, megvédi az immunrendszer sejtjeit és támogatja a test védek-
ező funkcióit7,8.

A vörös szőlőből, szederből, bodza kivonatból készült gyümölcslevek és a méz 
egészséges polifenolos antioxidánsok kincstárát képezik.

 Ý A vörös szőlőben található antioxidáns hatású vegyületek (antocianinok, rezveratrol) hatással vannak a test 
általános immunitására, segítve a fertőzések és a gyulladás elleni védelmet. Közvetlen védő hatást gyako-



rolnak az immunrendszer sejtjeire is, védve őket a szabad gyökök és az oxidatív stressz romboló hatásaival 
szemben. Ezen felül támogatják a test tisztulási folyamatait is, megkötve a mérgező elemeket, például az 
ólmot, segítve azok eltávolítását a testből9,10. 

 Ý A szeder a polifenolos antioxidánsok kincstára, azon belül elsősorban antocianinok és flavonolok, amelyek 
megsemmisítik a szabad gyököket és a kelátfémeket. Ezért támogatni tudják a szervezet küzdelmét a gyul-
ladásokkal és fertőzésekkel szemben, támogatják az immunrendszer működését és a test tisztító foly-
amatait6. A szederlé is támogatja a légzőrendszer működését fertőzések és felköhögési problémák esetén, 
továbbá a szeder enyhíti a torok és a hangszálak irritációját11,12. 

 Ý A bodzafélékben található polifenolok (antocianinok / antocianidinek) izzasztó, vízhajtó, köptető, anti-
virális és antibakteriális, valamint immunstimuláló, antioxidáns és méregtelenítő hatással rendelkeznek. 
Támogatják a test küzdelmét a fertőzések, különösen a vírusok és a gyulladások ellen. A bodza támogatja 
a légzőrendszer működését, csökkenti a torok, a gége és a hangszalagok irritációját, valamint a megfázás, 
köhögés és rekedtség tüneteit12,13. 

 Ý A méz értékes energizáló, építő és szabályozó összetevőket biztosít, javítva a szervezet kondícióját. 
A mézadalék javítja a termékben található ásványi anyagok és vitaminok felszívódását. A méznek számos 
egészségjavító hatása van, többek között erős antioxidáns hatás, antimikrobiális tulajdonságok és izzasztó 
hatás, elősegíti ezzel az emelkedett testhőmérséklettel való küzdelmet, csillapítja a köhögést és megkön-
nyíti aköptetést14-16.

Mit tartalmaz a SunVital® szabadalmaztatott formula és hogyan működik?

A készítményben található formula megnövekedett mennyiségű és szabványosított természetes szerves cinket 
tartalmaz, mely fermentálási folyamat majd speciális élesztő-vonal Saccharomyces cerevisiae inaktiválásának 
az eredménye. Élesztő - sok vitamin és ásványi anyag természetes kincstára, melyeket termesztenek és táplál-
nak, majd enyhe körülmények között feldolgozzák és szárítják, ami lehetővé teszi a tartalmazott vitaminok és 
ásványi anyagok kölcsönhatását a természetes élesztővel, megalkotva azok „biológiai hátterét”, és garantálva 
azok tartósságát és minőségét. A kapott végtermék természetes, tökéletesen felszívódó tápanyagokat és egy 
meghatározott, szabványosított mennyiségű szerves cink-komplex vegyületet tartalmaz.

A cink a szervezet egyik fő mikroeleme, azonban az élelmiszerek cink tartalma általában nem elegendő; a vilá-
gon minden harmadik ember küzd ezen nyomelem hiányával, ezért javasolt kiegészítése, különösen a fertőzésre 
való érzékenység idején. A cink hozzájárul az általános homeosztázishoz a testben, részt vesz a szervezet im-
mun-folyamataiban, minimalizálja a nehézfémek szervrendszerekre és szervekre gyakorolt mérgező hatását, 
védi a szemretinát, hozzájárulva a jó látás megőrzéséhez. A cink értékes antioxidáns is egyben, mely védi a sej-
teket az oxidatív stressztől. Az ember számára szükséges valamennyi fém nyomelemből csak a vas tölt be még 
fontosabb szerepet, mint a cink17,18.

A dél-afrikai muskátli, a tökmag, a fokhagyma és az Andrographis paniculata 
olyan növények, amelyek dokumentált antimikrobiális aktivitással rendelkeznek.

 Ý A dél-afrikai muskátli antivirális és antibakteriális hatást mutat, a gyermekkori baktériumtörzsek ellen is; kli-
nikai vizsgálatokkal igazolt hatása van a hörghurut- és torokgyulladás gyógyításában, a bakteriális és vírusos 
orrüreg gyulladásban, az orrnyálkahártya duzzadásában, megfázásban; hozzájárul a fertőzés időtartamának 
lerövidítéséhez és a tünetek enyhítéséhez. Ez a nyersanyag egyúttal immunstimuláló hatású, támogatja a test 
fertőzésekkel szembeni rezisztenciáját az intenzíven sportoló embereknél is19,20. 

 Ý A tökmag antioxidáns tulajdonságú olajat tartalmaz - védi a sejteket a szabad gyökök oxidatív romboló hatása-
ival szemben; ezenkívül a nyersanyag hozzájárulhat a gyulladások enyhítéséhez és a légzőszervi fertőzéseket 
okozó baktériumok leküzdéséhez21. 

 Ý A fokhagyma antioxidáns vegyületek kincstára, vitaminokat (C és B-vitamin csoport), ásványi anyagokat 
(foszfor és kálium), kénszármazékokat (köztük baktériumölő hatású allicint) tartalmaz22. A növény inulin forrása 
is - mely olyan poliszacharid, amelynek prebiotikus tulajdonságai stimulálják a bél mikroflóra növekedését23. 
A fokhagyma egészségmegörző hatásáról már több száz tudományos publikáció jelent meg. Ezek az an-
tioxidáns és antimikrobiális tulajdonságok (vírusokkal, gombákkal valamint baktériumokkal szemben), hepa-
toprotektív, támogatja az immunrendszer működését; a fokhagyma immunstimuláló hatását is kimutatták, 
aminek köszönhetően influenza és megfázás megelőzésében használatos24,25. Ezen növénynek szinergikus 
hatása van az antibiotikumokkal, támogatják azok antibakteriális hatását26. 



*LADME - az angol kifejezések rövidítése, amelyek leírják azokat a folyamatokat, amelyeknek a hatóanyag ki van 
téve a szervezetben: felszabadulás a készítmény formájából -> felszívódás a véráramba -> eloszlás a testben 
-> anyagcsere -> kiválasztás

 Ý A dél-afrikai muskátlit segítő kiegészítőként alkalmazzák influenza, megfázás, torokgyulladás és egyéb légúti 
fertőzések kezelésében, mind antibakteriális, mind antivirális tulajdonságai miatt. Mindezen felül immunstimuláló, 
méregtelenítő, hepatoprotektív hatással rendelkezik, támogatva a test küzdelmét a gyulladás és a megemelt te-
sthőmérséklettel szemben. A növény az egészségmegörző tulajdonságait elsősorban a polifenolos vegyületeknek 
(flavonoidok) és diterpéneknek - andrographolides köszönheti, melyeket a nyersanyag tartalmaz27,28.

Mitől különleges a DuoLife SUNVITAL® NATURAL KIDS FORMULA?

 Ý A készítmény folyékony formája, megőrizve az összetevők biológiai hátterét, megkönnyíti a hatóanyagok 
felszabadulását és a véráramba történő felszívódását, a megnövekedett felszívódás hatékonyabb eloszlást 
jelent a hatás kifejtésének helyén (kedvező hatás a LADME folyamatokra*).

 Ý A készítmény IHHP™ by DuoLife – (Innovation High Hydrostatic Process™ by DuoLife) módszerrel tör-
ténő tartósítása a „minimális feldolgozás” elvére alapul. A módszer előnye a magas egészségügyi érték, 
a készítmény tartóssága, valamint az összetevők természetes táplálkozási és szenzorikus tulajdonsága-
inak megőrzése, a hagyományos módon tartósított termékekkel ellentétben. A felhasznált technológiai 
folyamat alacsony hőmérsékleten történik, (a hatóanyagok védelme érdekében) több tartósítószer szinergi-
kus működésére alapul, ami lehetővé teszi a termék legmagasabb minőségének megőrzését tartósítósze-
rek alkalmazása nélkül.

 Ý 100% természetes alapanyag és azok tartalmának 100%; a készítményben; beleértve az inaktivált 
élesztőből származó szerves cinket, valamint vitaminokat, ásványi anyagokat és természetes antioxidán-
sokat biztosító növényi kivonatokat.

 Ý A termék összetételét képző nyersanyagok a szinergia és az antagonizmus elvének figyelembe vételével 
kerültek kiválasztásra.

 Ý A termék NEM tartalmaz tartósítószereket és GMO-MENTES – a kiegészítő készítéséhez felhasznált ala-
panyagok NEM SZÁRMAZNAK genetikailag módosított növényekből.

 Ý A termék NEM tartalmaz glutént – alkalmas a glutén intoleranciájú emberek számára.
 Ý Speciális gyógyszerészeti üveg – a sötét üveg véd a fénytől és a hőmérséklet változásoktól, ellenálló az 

oldható ásványi anyagok felszabadításával szemben a belső felületről.
 Ý Koncentrált formula – kényelmes használat.

 q A DuoLife Natural Kids Formula SunVital® bibliográfiája, külön irattartóban található. 


