BALANCEOIL+ AQUA X
VOLLEDIG NATUURLIJK POLYFENOL OMEGA-BALANCE VOEDINGSSUPPLEMENT
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KETOGEENVRIENDELIJK

HOOGTEPUNTEN MET BETREKKING
TOT BALANCEOIL+ AQUAX
AquaX is een doorbraak in de wetenschap van de
Omega-3. AquaX is een vorm van BalanceOil+ die
Aquacelle bevat, een unieke natuurlijke emulgator,
die BalanceOil+ in water oplost. Dit verbetert de
smaak aanzienlijk, textuur en in veel gevallen de
opname van Omega-3. Meng gewoon de dagelijkse
dosering BalanceOil+ AquaX in water of het drankje
van uw keuze en ervaar hoe de oliesmaak vrijwel
helemaal verdwijnt. Schud de fles, schenk in, roer,
drink en geniet!
Inhoud: 300 ml
VOLLEDIG NATUURLIJKE INGREDIËNTEN
Visolie van in het wild gevangen kleine visjes
Koudgeperste extra vierge olijfolie
De emulgator Aquacelle, die is gemaakt
van natuurlijke grondstoffen
Bevat alleen natuurlijke smaken

GMO-VRIJ

NATUURLIJKE
INGREDIËNTEN

POLYFENOLBESCHERMING
Bescherm je cellen tegen roesten (oxidatie).
Olijfolie polyfenolen dragen bij aan de bescherming
van bloedlipiden tegen schade door oxidatie.6
KOM IN BALANS
Breng je Omega-6:3 verhouding naar een 3:1 balans in
120 dagen.
GETESTE VOEDING
Bekijk je persoonlijke resultaten voor en na de test.

ULTRA-PUUR
Moleculair getest op toxines om kwaliteit te leveren,
veiligheid en zuiverheid waarop u kunt vertrouwen.
NEXT GEN NUTRITION
Synergetische formule die bijdraagt aan de normale
hart-,2 hersen-1 en immuunfuncties3.
ZORG VANDAAG VOOR DE TOEKOMST
Door BalanceOil+ te kiezen, ondersteun je een
uitgebalanceerd evenwichtig ecosysteem in de oceaan
met een gecertificeerde duurzame bron van in het wild
gevangen vis.

AANVULLENDE FEITEN

VISOLIE
De visolie die wordt gebruikt in BalanceOil+-producten heeft een
strenge specificatie voor EPA en DHA die de omega-6:3 vetzuren in
Voedingswaarde en inhoud in:
7,5 ml
12 ml
het lichaam binnen 120 dagen efficiënt optimaliseert. De visolie die
we gebruiken is voornamelijk afkomstig van kort levende, kleine
Visolie
4.142 mg 6.627 mg
pelagische vis, zoals sardines en ansjovis. De visolie is afkomstig van
Omega 3-vetzuren
1.549 mg 2.478 mg
volledig, onverwerkte vis. De olie doorloopt een raffinageproces om
waarvan EPA
802 mg 1.283 mg
milieuverontreinigende stoffen (indien aanwezig) te verwijderen en
waarvan DHA
427 mg
683 mg
Olijfolie
2.557 mg 4.092 mg
is gecertificeerd als vrij van zware metalen en andere toxines. LYSI,
waarvan oliezuur (Omega-9)
1.918 mg 3.069 mg
de fabrikant van BalanceOil+, voldoet aan alle wettelijke vereisten
waarvan polyfenolen
2,2 mg
3,5 mg
voor productie, en volgt de goede productiepraktijken (Good
Vitamine D3
Manufacturing Practices, GMP's) voor voedsel- en farmaceutische
(250% van RW)
12,6 µg
producten.
(
)		

400% van RW

20 µg

RV = referentiewaarde
AANBEVOLEN GEBRUIK: 0,15 ml per kilo lichaamsgewicht. Pas de
portiegrootte aan op basis van het lichaamsgewicht. Volwassenen met
een lichaamsgewicht van 50 kg: dagelijks 7,5 ml. Volwassenen met een
lichaamsgewicht van 80 kg: dagelijks 12 ml. De aanbevolen dagelijkse
dosis niet overschrijden. Voedingssupplementen zijn niet bedoeld als
vervanging voor een evenwichtige en gevarieerde voeding.
BELANGRIJK: De dagelijkse dosering moet altijd worden gemengd
met een koude vloeistof in een groot glas (minimaal 1,5 dl / 15 cl /
150 ml). De emulgator in de fles is zichtbaar als een dikke vloeistof,
en om de juiste hoeveelheid emulgator in uw dagelijkse dosis te
krijgen, moet de fles moet voor gebruik telkens goed geschud
worden.
Voeg BalanceOil+ AquaX toe aan water en je hebt een drankje met een
milde citroensmaak. Of voeg het toe aan sinaasappelsap, ijsthee of elk
koud drankje, maar nooit aan warme dranken. Roer het dan goed door
met een lepel en drink het gelijk op want na 2-3 minuten komt een
deel van de olie weer naar boven drijven.
INGREDIËNTEN: Visolie emulgatoren (gefractioneerde kokosolie,
polyglycerolpolyricinoleaat, mono- en diglyceriden van vetzuren,
haverolie, lecithine, citrus olie, olijfolie), gemengde tocoferolen
(antioxidatiemiddel), citroenolie, vitamine D (cholecalciferol).
WAARSCHUWING: Als je bloedverdunnende medicijnen gebruikt,
raadpleeg dan je arts voordat je BalanceOil+ gebruikt.
BEWAARADVIES: Bewaar ongeopende flessen op een donkere
droge plaats op kamertemperatuur of in een koelkast. Bewaar
geopende flessen in een koelkast en gebruik binnen 45 dagen.
De olie kan troebel worden bij temperaturen lager dan 4 °C vanwege
de stolling van de olijfolie. De olie wordt bij kamertemperatuur
helder. Buiten het bereik van kinderen houden.
ZINZINO POLYPHENOL BLEND: Hydroxytyrosol, tyrosol,
oleuropeïne, oleocanthal, flavonoïden.
ZINZINO BALANCE BLEND: Omega-3 (EPA, DHA, DPA), omega-7,
Omega-9 en vitamine D3.
NATUURLIJK: BalanceOil+ is gemaakt van ingrediënten die
uitsluitend afkomstig zijn van natuurlijke bronnen.
GMO-VRIJ: Onze producten zijn GMO-vrij (dat wil zeggen dat ze
geen genetisch gemodificeerde organismen bevatten).

Noorse formule. Geproduceerd in Noorwegen.

EXTRA VIERGE OLIJFOLIE
De Spaanse Picual olijf wordt geselecteerd vanwege de rijkdom
aan Omega-9 en een zeer hoog gehalte aan antioxidanten.
De olijven zijn van vroeg geoogste kwaliteit en in het proces worden
de pitten uitgenomen en alleen het fruit is koud geperst, wat
resulteert in een extra vierge olie, rijk aan Omega-9 (oliezuur) met zeer
hoog gehalte aan antioxidanten polyfenolen (boven 750 mg/kg5),
beide hebben een aantal gunstige effecten.15 De polyfenolen
beschermen de BalanceOil+ in de fles, maar nog belangrijker, ook je
cellen.6
VITAMINE D3
BalanceOil+ bevat vitamine D3 (cholecalciferol). We gebruiken
natuurlijke vitamine D3 (cholecalciferol) gemaakt van lanoline.
Lanoline is een natuurlijk vet dat in schapenwol te vinden is. De
vitamine D3 wordt gemaakt door het oplossen van een voorloper
van vitamine D3 uit de lanoline. Het wordt vervolgens chemisch
gewijzigd en geactiveerd door blootstelling aan ultraviolet (UV) licht.
Het chemische proces is vergelijkbaar met het proces dat plaatsvindt
in de menselijke huid wanneer het vitamine D produceert.
NATUURLIJKE TOCOFEROLEN
Gemengde tocoferolen zijn vaak gebruikte antioxidanten in
voedingssupplementen. De natuurlijke tocoferolen worden gemaakt
van GMO-vrije, zeer geraffineerde sojaolie-oliedistillaten, die
verdere raffinage ondergaan en bevatten daarom geen soja-eiwitten.
Dit betekent dat er geen allergenen aanwezig zijn. De kenmerkende
samenstelling is: alfa-, beta-, gamma- en delta-tocoferolen.
AQUACELLE – EEN NATUURLIJKE EMULGATOR
De emulgator die in BalanceOil+ AquaX gebruikt wordt, wordt
uitsluitend gemaakt van natuurlijke grondstoffen, zoals kokosolie,
citrusolie, haverolie en dergelijke. Wanneer AquaX wordt gemengd
met een koude vloeistof, lost de emulgator de AquaX op in zeer
kleine druppeltjes en wordt deze dus gecombineerd met de
vloeistof. De textuur en de smaak van de AquaX verdwijnen bijna.
Meng het met sinaasappelsap of een ander drankje met een sterke
smaak en de smaak verdwijnt helemaal. Meng AquaX nooit met
warme vloeistoffen.
BELANGRIJK
Het is heel belangrijk om de fles goed te schudden alvorens de
dagelijkse dosis in het glas te gieten.

KERNFUNCTIES VAN BALANCEOIL AQUAX
Traditionele visoliën hebben een smaak en geur die veel mensen
gewoon niet prettig vinden. BalanceOil+ is zeer zorgvuldig
gemengd en smaakt goed voor een mengsel van visolie / olijfolie.
Maar sommige mensen - vooral kinderen - worstelen nog steeds
met oliën in het algemeen en sommige hebben moeite met innemen.
Wanneer AquaX echter vermengd is met water, zorgt de Aquacelleemulgator ervoor dat de visoliesmaak en -textuur verdwijnen.

VIS- EN OLIJFOLIE SYNERGIE =
RESULTATEN

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Draagt bij aan een normale hersenfunctie1 omdat
de dagelijkse dosis 700 mg DHA bevat
Draagt bij aan een normale hartfunctie2 omdat de
dagelijkse dosis 1.300 mg EPA en 700 mg DHA bevat
Draagt bij aan een normaal immuunsysteem3
omdat de dagelijkse dosis 20 µg vitamine D3 bevat

Onze wetenschappers formuleerden BalanceOil+ om de Omega-3
te combineren met de juiste hoeveelheden olijfolie die omega-9 en
antioxidanten in extra hoge hoeveelheden leveren. Deze
synergetische combinatie maakt het mogelijk om de Omega-3
veilig in je lichaam aan te passen en te onderhouden om een
Omega-6:3-balans onder 3:1 te bereiken.

Helpt bij het handhaven van goede niveaus aan EPA
en DHA in je lichaam

BEWIJS VAN BALANS IN 120 DAGEN

Helpt de polyfenolniveaus in je lichaam te
behouden om bloedlipiden te ondersteunen tegen
oxidatieve stress6

Onze gecertificeerde laboratoria zijn verantwoordelijk voor het
analyseren van de gedroogde bloeddruppeltests voor elf vetzuren
in het bloed, waardoor onze database de grootste in zijn soort is.
De gemiddelde omega-6:3-verhouding voor mensen die geen omega3-supplement nemen, zijn 12:1 voor Noord-Europa, 15:1 voor Europa
en 25:1 voor de VS. Na het nemen van BalanceOil+ voor 120 dagen is
de gemiddelde verhouding voor de meeste mensen onder 3:1.

DE HERSENFUNCTIE
EPA en DHA hebben goedgekeurde gezondheidsclaims voor het
behoud van een normale hersenfunctie1. Voor zwangere vrouwen
en vrouwen die borstvoeding geven, draagt DHA bij tot een normale
hersenontwikkeling van de foetus en zuigelingen die borstvoeding
krijgen.1 De langketenige Omega-3-vetzuren zijn belangrijk voor onze
gezondheid en ook voor de gezondheid van de volgende generatie.

HARTFUNCTIE
EPA en DHA hebben goedgekeurde gezondheidsclaims voor de
gezondheid van het hart. Ze dragen bij aan de normale functie van
het hart.2

HET IMMUUNSYSTEEM
BalanceOil+ bevat vitamine D3, van vitaal belang voor het
immuunsysteem, omdat het bijdraagt aan de normale functie ervan.3

BESCHERMING TEGEN OXIDATIE
Hydroxytyrosol van olijven draagt bij aan de bescherming van
bloedlipiden tegen oxidatieve schade wanneer de dagelijkse dosis 5
mg of meer bedraagt.6 Lipiden zijn vetachtige stoffen in je bloed- en
lichaamsweefsel, zoals cholesterol of triglyceriden, die belangrijk zijn
voor onze gezondheid van het hart.
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Helpt optimale omega-6:3-niveaus te behouden
in je lichaam

Ondersteunt een gezonde en normale oogfunctie
aangezien het 700 mg DHA bevat7
Draagt bij aan normale botten11, spierfunctie12,
normale tanden13 en celdeling14 omdat de dagelijkse
dosis 20 µg vitamine D3 bevat
Ondersteunt normale bloedtriglycerideniveaus8,
normale bloeddruk9 en normale calciumniveaus in
het bloed10

BALANCEOIL+ GEZONDHEIDSCLAIMS
(EFSA)
DHA draagt bij aan het behoud van de normale hersenfunctie. De claim mag alleen worden
gebruikt voor voedsel dat ten minste 40 mg DHA per 100 g en per 100 kcal bevat. Om de claim
te dragen, moet informatie worden verstrekt aan de consument dat het positieve effect wordt
verkregen met een dagelijkse inname van 250 mg DHA. De inname van docosahexaeenzuur
(DHA) draagt bij aan de normale hersenontwikkeling van de foetus en zuigelingen die
borstvoeding krijgen. Informatie moet worden verstrekt aan zwangere vrouwen en vrouwen die
borstvoeding geven, dat het positieve effect wordt verkregen met een dagelijkse inname van 200
mg DHA naast de aanbevolen dagelijkse inname van Omega-3-vetzuren voor volwassenen, dat
wil zeggen: 250 mg DHA en EPA. De claim mag alleen worden gebruikt voor voedsel dat een
dagelijkse inname biedt van ten minste 200 mg DHA.

1

EPA en DHA dragen bij aan de normale functie van het hart. De claim mag alleen worden
gebruikt voor voedingsmiddelen die ten minste één bron van EPA en DHA bevatten zoals bedoeld
in de claim BRON VAN Omega-3-VETZUREN, zoals opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG)
nr. 1924/2006. Om de claim te dragen, moet informatie worden verstrekt aan de consument dat
het positieve effect wordt verkregen met een dagelijkse inname van 250 mg EPA en DHA.

2

Vitamine D draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem. De claim mag alleen
worden gebruikt voor voedingsmiddelen die ten minste één bron van vitamine D bevatten zoals
bedoeld in de claim BRON VAN vitamine D, zoals opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG)
nr. 1924/2006.

3

Een claim dat een levensmiddel rijk aan Omega-3-vetzuren is, en elke andere claim die
waarschijnlijk dezelfde betekenis heeft voor de consument, mag alleen worden gemaakt als
het product ten minste 0,6 g alfa-linoleenzuur per 100 g en per 100 kcal bevat of ten minste
80 mg van de som van eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur per 100 g en per 100 kcal.
Geanalyseerd en gecertificeerd bij de bron.

4

De extra vierge olie die wordt gebruikt in BalanceOil+ komt van Picual olijven die koud
geperst en speciaal geselecteerd zijn voor hun hoog gehalte aan polyfenol (boven 750 mg/kg).
Geanalyseerd en gecertificeerd bij de bron.

5

Olijfolie polyfenolen dragen bij aan de bescherming van bloedlipiden tegen oxidatieve stress.
De claim mag alleen worden gebruikt voor olijfolie, die ten minste 5 mg hydroxytyrosol bevat
en de derivaten daarvan (bijv. complexe oleuropeïne en tyrosol) per 20 g olijfolie. Om de claim
te dragen, moet informatie worden verstrekt aan de consument dat het positieve effect wordt
verkregen met een dagelijkse inname van 20 g olijfolie.

6

DHA draagt bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen. De claim mag
alleen worden gebruikt voor voedsel dat ten minste 40 mg DHA per 100 g en per 100 kcal
bevat. Om de claim te dragen, moet informatie worden verstrekt aan de consument dat het
positieve effect wordt verkregen met een dagelijkse inname van 250 mg DHA. Inname van
docosahexaeenzuur (DHA) draagt bij aan de normale visuele ontwikkeling van zuigelingen tot
12 maanden. Informatie moet worden verstrekt aan de consument dat het positieve effect wordt
verkregen met een dagelijkse inname van 100 mg DHA. Wanneer de claim wordt gebruikt voor
vervolgzuigelingenvoeding moet het voedsel ten minste 0,3% van de totale vetzuren zoals DHA
bevatten.

7

DHA en EPA dragen bij aan het behoud van normale bloedtriglyceridenniveaus. De claim
mag alleen worden gebruikt voor voedsel dat een dagelijkse inname biedt van 2 g EPA en DHA.
Om de claim te dragen, moet informatie worden verstrekt aan de consument dat het positieve
effect wordt verkregen met een dagelijkse inname van 2 g EPA en DHA. Wanneer de claim
wordt gebruikt voor voedingssupplementen en/of verrijkte levensmiddelen moet de consument
worden geïnformeerd een aanvullende dagelijkse inname van 5 g EPA en DHA gecombineerd
niet te overschrijden. DHA draagt bij aan het behoud van normale bloedtriglyceridenniveaus.
De claim mag alleen worden gebruikt voor voedsel dat een dagelijkse inname biedt van 2 g DHA
en dat DHA bevat in combinatie met Eicosapentaeenzuur (EPA). Om de claim te dragen, moet
informatie worden verstrekt aan de consument dat het positieve effect wordt verkregen met een
dagelijkse inname van 2 g DHA. Wanneer de claim wordt gebruikt voor voedingssupplementen
en/of verrijkte levensmiddelen moet de consument worden geïnformeerd een aanvullende
dagelijkse inname van 5 g EPA en DHA gecombineerd niet te overschrijden.

8

DHA en EPA dragen bij aan de instandhouding van een normale bloeddruk. De claim mag
alleen worden gebruikt voor voedsel dat een dagelijkse inname biedt van 3 g EPA en DHA. Om
de claim te dragen, moet informatie worden verstrekt aan de consument dat het positieve effect
wordt verkregen met een dagelijkse inname van 3 g EPA en DHA. Wanneer de claim wordt
gebruikt voor voedingssupplementen en/of verrijkte levensmiddelen moet de consument worden
geïnformeerd een aanvullende dagelijkse inname van 5 g EPA en DHA gecombineerd niet te
overschrijden.

9

Vitamine D draagt bij tot een normaal calciumgehalte in het bloed. De claim mag alleen
worden gebruikt voor voedingsmiddelen die ten minste één bron van vitamine D bevatten zoals
bedoeld in de claim BRON VAN vitamine D, zoals opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG)
nr. 1924/2006.

10

Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van normale botten. De claim mag alleen worden
gebruikt voor voedingsmiddelen die ten minste één bron van vitamine D bevatten zoals bedoeld
in de claim BRON VAN vitamine D, zoals opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr.
1924/2006.

11

Vitamine D draagt bij aan het behoud van de normale spierfunctie. De claim mag alleen
worden gebruikt voor voedingsmiddelen die ten minste één bron van vitamine D bevatten zoals
bedoeld in de claim BRON VAN vitamine D, zoals opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG)
nr. 1924/2006.

12

Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van normale tanden. De claim mag alleen worden
gebruikt voor voedingsmiddelen die ten minste één bron van vitamine D bevatten zoals bedoeld
in de claim BRON VAN vitamine D, zoals opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr.
1924/2006.

13

Vitamine D speelt een rol in het proces van celdeling. De claim mag alleen worden gebruikt
voor voedingsmiddelen die ten minste één bron van vitamine D bevatten zoals bedoeld in de
claim BRON VAN vitamine D, zoals opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

14

Oliezuur (omega-9) is een onverzadigd vet. Het vervangen van verzadigde vetten in het dieet
met onverzadigde vetten draagt bij aan het behoud van een normaal cholesterolgehalte in het
bloed.

15
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