
Poznaj naszą 
Fundację !



Firma DuoLife stawia człowieka w centrum uwagi – tam misja przyświeca 
każdemu projektowi, którego nasza firma się podejmuje. Jednym z takich 
projektów jest World Healthy Living Foundation, Fundacja której DuoLife 
jest fundatorem i założycielem.

Działania Fundacji realizowane są za pośrednictwem różnorodnych 
rozwiązań edukacyjnych przy wsparciu Ekspertów w formie publikacji, 
wykładów, jednodniowych praktycznych zajęć, które mają na celu 
uświadomienie, że zdrowie to proces zależny od naszego stylu życia 
 i stanu umysłu. Działania Fundacji mają na celu uświadomienie, że 
obszar ten  pozostaje całkowicie pod naszą kontrolą, a nasze codzienne 
wybory odgrywają kluczowe znaczenie.

WORLD HEALTHY LIVING FOUNDATION zajmuje się edukacją w zakresie 
szeroko pojętego zdrowia. Inspirujemy, pokazujemy jak zadbać o siebie 
 o swoje zdrowie i poprawić jakość swojego życia.

Każdy człowiek zarówno prywatnie jaki zawodowo może korzystać 
z realizowanych przez Fundację projektów w trosce o siebie, swoje 
zdrowie i jakość życia!

Poznaj nas bliżej za pośrednictwem krótkiego filmu.

Poznaj historię Fundacji: World Healthy Living Foundation.

http://www.whlf.eu/
https://whlf.eu/about?lang=pl
https://www.youtube.com/watch?v=Dh0tdUDHOEM&t=7s


Kto za tym wszystkim stoi? 
Zespół pełen pasji i zaangażowania tryskający pozytywną 
energią do działania każdego dnia!

Paulina, Karolina, Kasia i Dorota – 4 superwomen pod kierownictwem 
Prezesa Norberta Janeczka, tworzą zespół operacyjny.

Niezwykłe grono - blisko 30 Ekspertów z różnych dziedzin i krajów. 
Ambasadorzy i Organizatorzy to nieodłączne ogniwa naszego Zespołu, 
bez których realizacją działań na tak szeroką skalę nie byłaby możliwa.

Poznaj nas bliżej i jeśli ta przestrzeń jest odpowiedzią na to czego akurat 
poszukujesz, dołącz do naszej społeczności, rozsiądź się wygodnie 
 i korzystaj z organizowanych projektów czy wykładów z udziałem 
Ekspertów.

https://whlf.eu/team?lang=pl


Fundacja w obszarze swoich działań realizuje 
szereg cyklicznych projektów.  
Poznaj niektóre z nich: 

Program edukacyjny Fundacji WHLF cechuje holistyczne podejście 
do człowieka w oparciu o Strategię 5S, czyli Świadome odżywianie, 
Sprawność fizyczną, Suplementację naturalną, Skuteczne oczyszczanie 
organizmu oraz Stress managment (pracę z umysłem).

Europejska Kampania Społeczna „Żyję Świadomie” - to społeczny ruch 
mający na celu szerzenie wiedzy i edukacji społecznej oraz propagowanie 
świadomego stylu życia. W ramach Kampanii prowadzone są wykłady 
z zakresu medycyny oraz sposobów naturalnego wspomagania 
organizmu, które do tej pory zostały zorganizowane w kilkunastu krajach. 
m.in. w Holandii,  Belgii, Kazachstanie, Francji, we Włoszech, Wlk. Brytanii, 
Niemczech. Obecnie nasze działania zostały przeniesione do sieci, gdzie 
cyklicznie na Facebooku organizujemy bezpłatne konferencje online 
z udziałem Ekspertów, do których możesz dołączyć!

Europejska Kampania Społeczna „Żyję Świadomie”

https://whlf.eu/about/our-mission/strategy-5s?lang=pl
https://whlf.eu/about/our-mission/campaign?lang=pl
https://www.facebook.com/WorldHealthyLivingFoundation


Healthy Day – Całodniowe wydarzenie zrzeszające wszystkich 
entuzjastów zdrowego stylu życia. Promuje dbanie o zdrowie, 
prawidłowe odżywianie i utrzymywanie właściwej sprawności fizycznej w 
odpowiedzialny sposób. Przy wsparciu najlepszych Ekspertów Kampanii 
Społecznej ,,Żyję Świadomie’’ oraz praktyków wiedzy o zdrowiu i jakości 
życia w sposób zarówno praktyczny, jak i teoretyczny uczestnicy 
otrzymują wskazówki dotyczące kształtowania wspierających nawyków 
dla zachowania zdrowia.

Healthy Day

Zobacz jak wyglądała poprzednia edycja: Youtube 

https://whlf.eu/about/our-mission/healthy-day?lang=pl
https://www.youtube.com/watch?v=59gKFcr1J7M&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=59gKFcr1J7M&t=8s


“Świadomość procentuje” dla Ciebie i Twoich bliskich - projekt 
realizowany w myśl przysłowia ,,czym skorupka nasiąknie za młodu…”. 
Ogólnopolski Program  skierowany jest do placówek szkolnych, dzieci 
i nauczycieli przy jednoczesnym wsparciu rodziców i opiekunów. Celem 
projektu jest edukowanie nowego pokolenia i poszerzanie wiedzy  na 
tematy zdrowotne w sposób kompleksowy obejmujący zarówno ciało, jak 
i stronę mentalną. Program ten jest realizowany ze środków zgromadzonych 
w ramach 1% podatku przez Fundację WHLF.

Zobacz jak wyglądała pierwsza edycja Programu, koniecznie przeczytaj 
opinie i dołącz do kolejnej już w krótce!

“Świadomość procentuje” dla Ciebie i Twoich bliskich

Dowiedz się jak wyglądał program od podszewki.

Pierwsza edycja programu zgromadziła kilkadziesiąt tysięcy 
uczestników spotkań! 

*Film z udziałem zespołu Fundacji😊

https://whlf.eu/support-us/transfer-1-tax?lang=pl
https://whlf.eu/about/our-mission/consciousness-percentages?lang=pl
https://www.youtube.com/watch?v=UyElP3D-dSM
https://youtu.be/UyElP3D-dSM


Nasza Fundacja jest również wydawcą publikacji 
,,Odporność w Twoich rękach” – praktyczny 
przewodnik do wsparcia Twojej odporności 
dr.n. biol. Karoliny Trzeciak oraz dr h.c. Piotra 
Kardasza. Pozycja dla każdego, z której możesz 
skorzystać!

Z udziałem Ekspertów, Ambasadorów tworzymy również bloga o zdrowiu, 
gdzie poruszamy różnorodne tematyki z wielu dziedzin. Znajdziesz na 
nim ponad 140 publikacji!

Jeśli tematyka jest Ci bliska, sprawdź najbliższe, bezpłatne wydarzenie 
w Polsce i na świecie z udziałem Ekspertów. Strona internetowa dostępna 
jest aż w 10 językach!
Cyklicznie organizujemy relacje Live z Ekspertami na profilu Fundacji 
w serwisie Facebook, a zapisy wykładów i konferencji regularnie 
umieszczamy na koncie YouTube. 

,,Odporność w Twoich rękach”

W naszym sklepie możesz nabyć zarówno ebooka, jak i książkę.

W naszych  projektach  pragniemy dzielić się z Wami nie tylko 
czysto naukową wiedzą, ale również kształtować właściwe wzorce 
postępowania i wpływać na pozytywny odbiór świata.

https://shop.whlf.eu/
https://whlf.eu/articles?lang=pl
https://whlf.eu/articles?lang=pl
https://www.whlf.eu/conferences?lang=pl
https://www.facebook.com/WorldHealthyLivingFoundation
https://www.youtube.com/channel/UCTk7sXz8I596Vy82OfgUw3w/featured
https://shop.whlf.eu/


Jeśli podoba Ci się to co robimy i czujesz, że dajemy wartość za 
pośrednictwem naszych działań,  możesz nas wesprzeć przekazując 
nam dowolną darowiznę.

Rozliczając PIT możesz przekazać nam swój 1% podatku, dzięki którym 
realizujemy Ogólnopolski Program Świadomość Procentuje.

Jeśli chcesz się podzielić się swoją wiedzą i w wolnym czasie 
zaangażować się w działalność naszej Fundacji to zachęcamy do  
aplikowania na Ambasadora naszej Fundacji.

Podwójna korzyść!
Decydując się na zakup Produktów Fiber firmy DuoLife również wspierasz 
nasze działania. Część zysków zostaje przekazana na realizację 
projektów Fundacji. 

Jak możesz nas wesprzeć?

Możesz nas wspierać zupełnie za darmo przy okazji…
uwaga robienia zakupów!  Dowiedz się jak to zrobić!

https://whlf.eu/support-us/make-donation?lang=pl
https://whlf.eu/support-us/transfer-1-tax?lang=pl
https://whlf.eu/ambassadors?lang=pl
https://whlf.eu/support-us/buy-online?lang=pl


Kontakt z nami

Znajdziesz nas tutaj: 

Karolina Trzeciak
Project Manager

karolina.trzeciak@whlf.eu
+48 883 049 158

Paulina Janusz
Dyrektor World Healthy 

Living Foundation
paulina.janusz@whlf.eu

+48 883 049 156

Norbert Janeczek

Prezes World Healthy 
Living Foundation

Katarzyna Nurkowicz
Specjalista

ds. Administracji
katarzyna.nurkowicz@whlf.eu

+48 533 642 467

Dorota Celczyńska 
Specjalista

ds. Marketingu
dorota.celczynska@whlf.eu

+48 533 923 797

https://www.instagram.com/fundacjawhlf/
https://www.facebook.com/WorldHealthyLivingFoundation
https://www.facebook.com/WorldHealthyLivingFoundationInternational
https://www.linkedin.com/company/world-healthy-living-foundation/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCTk7sXz8I596Vy82OfgUw3w/featured

