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SunVital® is het eerste product  
van de DuoLife Kids Formula 

producten die speciaal voor kinderen 
zijn ontworpen. Het siroop bevat 

natuurlijke plantaardige ingrediënten 
en organisch zink.

Het immuunsysteem vormt een natuurlijke bescherming tegen 
micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en schimmels. 
Het immuunsysteem van een kind wordt in de eerste 12 jaar 
opgebouwd. Dit betekent dat totdat het immuunsysteem volledig 
opgebouwd is, kinderen minder opgewassen zijn tegen micro-
organismen. Om het risico van infecties te voorkomen en het 
immuunsysteem te helpen opbouwen, is het belangrijk om de 
weerstand van het kind te ondersteunen. 

In de eerste levensjaren wordt de 
weerstand intensief opgebouwd, 
die pas rond het 12e levensjaar 

volgroeid is.
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Rode druiven zijn rijk aan vitaminen B, E, K en caroteen, alsmede 
mineralen zoals koper, ijzer, calcium, magnesium, kalium 
en borium. Zij verhogen de weerstand en helpen toxines te 
verwijderen. 

Bramen bevatten veel vitaminen waaronder A, E, K,  niacine, 
riboflavine en thiamine. Dankzij hoog vitamine C gehalte en 
ellagzuur ondersteunen zij de weerstand. Bramen bevatten ook 
anthocyanen die veelzijdig biologisch actief zijn, vooral door hun 
antioxyderende werking.

Rozenbottel bevat 30-40 maal meer vitamine C dan citrusvruchten, 
waarmee rozenbottel de weerstand en het lichaam ondersteunt. 
Rozenbottel bevat ook veel andere vitaminen: A, B, E en K, alsmede 
flavonoïden die de werking van het lichaam ondersteunen.

Honing ondersteunt het lichaam bij verlaagde weerstand. 
Flavonoïden in de honing dragen bij aan behoud van 
microbiologisch balans in de cellen en weefsels. Honing verhoogt 
antioxyderende functies van het lichaam.

Vlierbes is rijk aan anthocyanen die verantwoordelijk zijn 
voor de juiste werking van de weerstand. Het heeft ook een 
antioxyderende werking en beschermt de weefsels tegen vrije 
radicalen.

Acerola is rijk aan goed absorberende vitamine C, bevat ook 
veel vitamine A, thiamine en riboflavine. Acerola is bron van 
antioxidanten die tegen vrije radicalen beschermen. Zij helpen 
natuurlijke weerstand van het lichaam op te bouwen tegen 
oxidatiestress.

SunVital® (gepatenteerde formule van geïnactiveerde gist 
Saccharomyces cerevisiae)/ organisch zink) helpt bij de juiste 
werking van weerstand. Het helpt het juiste zuur/base-evenwicht 
en juiste cognitieve functies te behouden.

Pelargonium sidoides heeft een positieve werking op de 
luchtwegen in periode met veel verkoudheden en infecties 
van bovenste en onderste luchtwegen. Gestandaardiseerd 
pelargonium-sidoides-extract heeft meervoudige werking en 
helpt de weerstand.

Pompoenpitten zijn bron van meervoudig onverzadigde vetzuren 
en vitaminen: A, C, E en B2 en B6. Vooral B2 en B6 zijn belangrijk 
want samen met vitamine A ondersteunen zijn het lichaam in de 
juiste werking van het slijmvlies en luchtwegen.

Knoflook is bron van alliline, die door het allinase enzym via 
instabiel product naar allicine wordt ontbonden. Knoflook heeft 
een positieve werking op luchtwegen, ondersteunt bacteriële flora 
en bloeddoorstroming in de vaten. 

Andrographis paniculata is een kruid dat in India en op Sri Lanka 
voorkomt. Alle delen zijn bitter, daarom wordt deze plant Maha-
tikta genoemd, wat letterlijk vertaald kan worden als „Koning 
van het bitter”. Andrographolides van diterpeenlactonen is het 
hoofdbestanddeel, dat de weerstand ondersteunt.

Wist je dat...


