BALANCEOIL+ VEGAN
PILNĪBĀ DABĪGS POLIFENOLU OMEGA BALANCE UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
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KETO DRAUDZĪGS

SVARĪGĀKAIS PAR BALANCEOIL+ VEGAN
Sinerģisks maisījums, kas sastāv no jūras mikroaļģu
eļļas ar augstu EPA, DHA un DPA saturu, augstākā
labuma jaunās ražas olīveļļas ar augstu OA un
polifenolu saturu, daglīšu sēklu eļļas ar augstu SDA,
ALA un GLA saturu un vegānu D3 vitamīna.
Mūsu BalanceOil+ Vegan palīdz aizsargāt šūnas no
sairšanas (oksidēšanās) un drošā veidā pielāgo
Omega-6:3 balansu jūsu organismā, atbalstot normālu
smadzeņu1 un sirds2 funkciju, kā arī imūnsistēmu3.
Saturs: 300 ml
PILNĪBĀ DABĪGAS SASTĀVDAĻAS
		Auksti spiesta neapstrādāta augstākā labuma
olīveļļa
		Jūras aļģu eļļa no Schizochytrium sp.
		Auksti spiesta daglīšu sēklu eļļa
		D3 vitamīns, kas iegūts no ķērpjiem

NESATUR
ĢMO

DABĪGI IEGŪTAS
SASTĀVDAĻAS

POLIFENOLU SNIEGTĀ AIZSARDZĪBA
Pasargājiet savas šūnas no sairšanas (oksidēšanās).
Olīveļļas polifenoli veicina asins lipīdu aizsardzību pret
oksidatīviem bojājumiem.4
LĪDZSVARA NODROŠINĀŠANA
Uzlabojiet Omega 6:3 taukskābju attiecību organismā
līdz 3:1 attiecībai 120 dienās.

UZ TESTU REZULTĀTIEM BALSTĪTS UZTURS
Skatiet savus “Pirms un pēc” testa rezultātus.

ĪPAŠI TĪRS
Molekulāri pārbaudīta toksīnu klātbūtne, lai nodrošinātu
svaigumu, drošību un tīrību, kurai varat uzticēties.
NĀKAMĀS PAAUDZES UZTURS
Sinerģiska formula, kas veicina normālu sirdsdarbību,2
smadzeņu darbību1 un imūnsistēmas3 dabību.
PIEMĒROTS VEGĀNIEM
Sinerģisks pilnīgi dabisku un vegānisku sastāvdaļu
maisījums. Reģistrēts organizācijā The Vegan Society.

INFORMĀCIJA PAR BAGĀTINĀTĀJU
Uzturvērtība un sastāvs
Kopā Omega-3
Aļģu eļļa
no tās EPA
no tās DHA
no tās DPA
Daglīšu eļļa
no tās SDA
no tās ALA
no tās GLA
Olīveļļa
no tās Omega-9
no tās polifenoli
D3 vitamīns (250 % UAV*)
(400 % UAV*)
*UAV = uzturvielu atsauces vērtība

7,5 ml

12 ml

1764 mg
2092 mg
492 mg
716 mg
115 mg
968 mg
130 mg
310 mg
101 mg
3986 mg
3279 mg
3,4 mg
12,6 μg

2822 mg
3348 mg
787 mg
1146 mg
184 mg
1550 mg
209 mg
496 mg
162 mg
6377 mg
5247 mg
5,5 mg
20 μg

IETEICAMĀ LIETOŠANA. 0,15 ml uz kilogramu ķermeņa svara.
Pielāgojiet devas lielumu, ņemot vērā ķermeņa svaru. Pieaugušie ar
ķermeņa svaru 50 kg: 7,5 ml dienā. Pieaugušie ar ķermeņa svaru
80 kg: 12 ml dienā. Nepārsniedziet ieteicamo diennakts devu.
Uztura bagātinātājs neaizstāj sabalansētu un daudzveidīgu uzturu.
GARŠA. BalanceOil+ Vegan ir pieejama ar divām garšām: dabīgu
un citronu.
SASTĀVDAĻAS (DABĪGĀ). auksti spiesta olīveļļa, aļģu eļļa no
mikroaļģēm Schizochytrium sp., rafinēta daglīšu eļļa, antioksidanti
(ar tokoferolu bagāts ekstrakts), D 3 vitamīns (holekalciferols,
iegūts no augu ekstrakta)
SASTĀVDAĻAS (CITRONU). auksti spiesta olīveļļa aļģu eļļa no
mikroaļģēm Schizochytrium sp., rafinēta daglīšu eļļa, garša (dabīga
citronu garša), antioksidanti (ar tokoferolu bagāts ekstrakts),
D 3 vitamīns (holekalciferols, iegūts no augu ekstrakta)
BRĪDINĀJUMS. ja lietojat asinis šķidrinošas zāles, pirms sākat
lietot produktu, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.
UZGLABĀŠANA. glabājiet neatvērtas pudelītes tumšā vietā
istabas temperatūrā Atvērtās pudelītes uzglabāt ledusskapī un
izlietot 45 dienu laikā. Olīveļļas sacietēšanas dēļ eļļa var kļūt
duļķaina temperatūrā, kas zemāka par 4 °C. Eļļa atduļķosies istabas
temperatūrā. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
ZINZINO POLYPHENOL BLEND. hidroksitirosols, tirosols,
oleuropeīns, oleokantāls un flavonoīdi.
ZINZINO BALANCE BLEND. Omega-3 (EPA, DHA, ALA, SDA, DPA),
Omega-9 un D 3 vitamīns.
DABĪGAS SASTĀVDAĻAS. BalanceOil+Vegan ir izgatavots tikai no
sastāvdaļām, kas iegūtas no dabīgiem avotiem.
NESATUR ĢMO. mūsu produkti nesatur ĢMO (ģenētiski
modificētus organismus).

IESNIEGTS PATENTS
Norvēģu formula. Ražots Norvēģijā.

AĻĢU EĻĻA
Eļļa, kas iegūta no jūras mikroaļģēm Schizochytrium sp. ir ar
augstu Omega-3 taukskābju eikozapentaēnshābes (EPA) un
dokozaheksaēnskābes (DHA) saturu. Tas ir pirmais pieejamais
veģetārais EPA/DHA produkts, kas sniedz bioloģisku alternatīvu
tradicionālajām zivju eļļām. Ražots FDA pārbaudītā un stingri
kontrolētā ražotnē ASV, tas ir koncentrēts un nemainīga
sastāva produkts.
DAGLĪŠU EĻĻA
Auksti spiestā daglīšu sēklu eļļa ir apstrādāta zemas temperatūras
attīrīšanas procesā, kurā tā tiek rafinēta, balināta, dezodorizēta un
izsaldēta, veidojot dzidru, bāli dzeltenu eļļu ar neitrālu smaržu. Tā
nesatur ĢMO, ir bagāta ar Omega-3 taukskābēm un Omega-3 SDA
un ALA, kā arī ar Omega-6 taukskābi GLA. Izcila izvēle
veģetāriešiem un vegāniem: daglīšu sēklu eļļai ir ideāls taukskābju
profils. Vispirms, tā satur divreiz vairāk Omega-3 nekā Omega-6, un
tāpēc var palīdzēt līdzsvarot Omega-6: Omega-3 attiecību. Ar to tā
atšķiras no vairuma veģetāro eļļu, kas satur pārmērīgu Omega-6
daudzumu. Otrkārt, daglīšu sēklu eļļa satur reto Omega-3
taukskābi SDA, kas ķermenī piecreiz labāk pārvēršas par EPA, nekā
tipiskā augu Omega-3 ALA, piemēram, no linsēklām. Bet tas nav
viss! Daglīšu sēklu eļļa satur vērtīgo Omega-6 taukskābi GLA.
AUKSTI SPIESTA OLĪVEĻĻA
Spāņu Picual olīvas tika izvēlētas, jo tās ir bagātas ar Omega 9 un
satur ļoti daudz antioksidantu. Olīvas ir jaunās ražas kvalitātē,
apstrādes procesā kauliņi tiek izņemti, un tikai augļi tiek spiesti
aukstās spiešanas tehnikā, kā rezultātā iegūst augstākā labuma
eļļu, kas bagāta ar Omega-9 (oleīnskābi) un satur ļoti daudz
antioksidantu, ko sauc parpolifenoliem (virs 750 mg/kg5). Abiem ir
daudzveidīga labvēlīga ietekme.6 Polifenoli aizsargā BalanceOil+
Vegan pudelītē, bet vēl svarīgāk — arī jūsu šūnas.4
D 3 VITAMĪNS
Mūsu ekskluzīvais vegānu D 3 vitamīns (holekalciferols) ir iegūts no
īpaša, organiski audzēta augu valsts avota, ko sauc par ķērpi. Tas
var uzkrāt laugstā līmenī derīgas uzturvielas, ieskaitot D 3 vitamīnu.
D 3 vitamīns tiek ekstrahēts, un tam pievieno nedaudz kokosriekstu
eļļas. D 3 vitamīns ir serticicēts kā vegāniem piemērots, un,
protams, nesatur ĢMO.
DABĪGIE TOKOFEROLI
Jaukti tokoferoli ir parasti izmantots antioksidants uztura
bagātinātājos. Izmantotie dabiskie tokoferoli ir izgatavoti no
ĢMOnesaturošiem, rūpīgi rafinētiem sojas pupiņu eļļas
destilātiem, kurus tālāk apstrādā, atkārtoti rafinējot, tāpēc tie
nesatur sojas olbaltumvielas.Tas nozīmē, ka produkts nesatur
alergēnus. Standarta sastāvs ir: alfa, beta, gamma un delta tokoferoli.

VEGĀNU VESELĪBA

IMŪNSISTĒMA

Tagad ikviens var sasniegt līdzsvaru! Vegānu diētas bieži ir
bagātākas ar dažām uzturvielām, piemēram, šķiedrvielām,
C vitamīnu un fitoķimikālijām. Bet šīm diētām bieži trūkst dažas
neaizvietojamas uzturvielas, ieskaitot D vitamīnu un Omega-3
taukskābes. Tas nozīmē, ka vegāniem un veģetāriešiem ir grūti
sasniegt Omega-6:3 balansue, un vienlīdz grūti nodrošināt
pietiekamu EPA un DHA uzņemšanu, lai sasniegtu EFSA
apstiprināto ieguvumu no šim uzturvielām. Populāciju pētījumos
ir pierādīts, ka vegāniem ir zemāka Omega-3 taukskābju
koncentrācija asinīs, nekā tiem, kas ēd dzīvnieku valsts pārtiku.

BalanceOil+ Vegan satur D 3 vitamīnu, kas ir vitāli svarīgs
imūnsistēmai, jo tas veicina tās normālu darbību.3

Vegāns šīs neaizvietojamās Omega-3 EPA un DHA taukskābes var
iegūt, ēdot uzlabotus ēdienus, kas satur šīs uzturvielas, bet tas
nav vienkārši. Papildināšana ar ALA sniedz ļoti mazu efektu DHA
koncentrācijas paaugstināšanai asinīs, kaut arī ALA var pārvērsties
par EPA un DHA jūsu ķermenī, bet šī pārvēršana ir visai neefektīva.
Parastais pārvēršanas daudzums ir zem 5 % sievietēm, un zem 2 %
vīriešiem, tāpēc problēma saglabājas.
Bet tagad ir ērts risinājums visiem vegāniem, veģetāriešiem un
īstenībā ikvienam, kas vēlas alternatīvu zivju eļļām. Zivis iegūst
savas Omega-3 taukskābes no auksto ūdeņu jūras aļģēm. Šīs
aļģes nodrošina tīras garom ķēžu Omega-3 taukskābes, kuras
var ekstrahēt un izmantot cilvēki.
Zinzino BalanceOil+ Vegan satur šo jūras aļģu eļļu ar Omega-3
(EPA un DHA) un daglīšu sēklu eļļu, kas ir bagāta ar Omega-3 (SDA
un ALA), Omega-6 (GLA) un Omega-9 (OA). Tā satur arī vegānu
augstākās kvalitātes jaunās ražas olīveļļu, bagātu ar Omega-9
(OA) un ļoti augstu polifenolu līmeni. Tajā ir augsts ļoti svarīgā D
vitamīna saturs, iegūta no 100 % vegāniska avota.
Tā rezultātā mūsu vegānu eļļa piedāvā jums visus mūsu parastās,
no zivju eļļas iegūtās, BalanceOil+ labumus. BalanceOil+ Vegan ir
pārbaudīta, aizsargāta, efektīva, un rošā veidā pielāgo un uztur
EPA+DHA līmeni un Omega-6:3 balansu jūsu ķermenī. Tagad
ikviens var sasniegt līdzsvaru!

PIER ĀDĪJUMS PAR SABAL ANSĒTĪBAS
NODROŠINĀŠANU 120 DIENU L AIK Ā
Mūsu sertificētās laboratorijas ir atbildīgas par izžāvētu asins
pilienu testu analīzi vienpadsmit asinīs noteiktajām taukskābēm,
padarot mūsu datubāzi par lielāko šāda veida datubāzi pasaulē.
Vidējā Omega 6:3 taukskābju attiecība cilvēkam, kurš nelieto
Omega 3 uztura bagātinātāju, Eiropas ziemeļu daļā ir 12:1, citviet
Eiropā 15:1 un ASV 25:1. Pēc BalanceOil+ lietošanas 120 dienu
periodā vidējā attiecība lielākajai daļai cilvēku ir zem 3:1.

SMADZEŅU DARBĪBA
Ir apstiprināta EPA un DHA labvēlīga ietekme uz normāluv
smadzeņu darbību1. Grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar
krūti, DHA veicina normālu augļa un ar krūti barotā zīdaiņa
smadzeņu attīstību.1 Garās ķēdes Omega 3 taukskābes ir svarīgas
gan mūsu, gan nākamās paaudzes veselībai.

SIRDSDARBĪBA
EPA un DHA ir apstiprinātas veselīguma norādes par sirds
veselību. Tās veicina normālu sirdsdarbību.2

AIZSARDZĪBA PRET OKSIDĒŠANOS
Olīvu hidroksitirosols palīdz aizsargāt asins lipīdus no oksidatīviem
bojājumiem, ja dienas deva ir 5 mg vai vairāk.4 Lipīdi ir taukiem
līdzīgas vielas, kas atrodamas jūsu asinīs un ķermeņa audos,
piemēram, holesterīns vai triglicerīdi, kas ir svarīgi mūsu sirds
veselībai.

GALVENIE IEGUVUMI
	Veicina normālu smadzeņu darbību1, jo dienas
deva satur 1150 mg DHA
	Veicina normālu sirds darbībun2 , jo dienas deva
satur 780 mg EPA un 1150 mg DHA
	Veicina normālu imūnsistēmu3, jo dienas deva
satur 20 μg D 3 vitamīna
	Palīdz uzturēt veselīgu EPA un DHA līmeni jūsu
organismā
	Palīdz uzturēt optimālu Omega 6:3 taukskābju
līmeni Jūsu organismā
	Palīdz uzturēt polifenolu līmeni jūsu organismā,
lai aizsargātu asins lipīdus no oksidatīvā stresa4
	Palīdz uzturēt acu veselību un normālu darbību,
jo satur 1150 mg DHA 8
	Uztur normālu triglicerīdu līmeni asinīs9, normālu
asinsspiedienu10 un normālu kalcija līmeni
asinīs11
	
Uztur veselus kaulus12 , normālu muskuļu darbību13,
veselus zobus14 un nodrošina šūnu dalīšanos15, jo
dienas deva satur 20 μg D 3 vitamīna

BAL ANCEOIL+ VEGAN VESELĪGUMA
NOR ĀDES (EFSA)
DHA palīdz uzturēt normālu smadzeņu darbību. Norādi drīkst izmantot tikai pārtikai, kas
satur vismaz 40 mg DHS katros 100 g produkta un katrās 100 kcal. Lai varētu izmantot
norādi, patērētājam ir jāsniedz informācija par to, ka labvēlīgā iedarbība tiek nodrošināta,
ja ik dienu tiek uzņemta 250 mg DHA deva. Mātei uzņemot dokozaheksaēnskābi (DHA),
tiek veicināta normāla augļa un ar krūti barotā zīdaiņa smadzeņu attīstība. Grūtnieces un
sievietes, kas baro bērnu ar krūti, ir jāinformē, ka labvēlīgā iedarbība tiek nodrošināta, katru
dienu uzņemot 200 mg DHS devu papildus ieteicamajai Omega 3 taukskābju dienas devai
pieaugušajiem, t. i., 250 mg DHA un EPA. Norādi drīkst izmantot tikai pārtikai, kas nodrošina
vismaz 200 mg DHA dienas devu.
1

EPA un DHA veicina normālu sirdsdarbību. Norādi var izmantot tikai pārtikai, kas ir
vismaz EPA un DHA avots, kā noteikts norādē “Omega 3 TAUKSKĀBJU AVOTS” Regulas (EK)
Nr. 1924/2006 pielikumā. Lai varētu izmantot norādi, patērētājam ir jāsniedz informācija par
to, ka labvēlīgā iedarbība tiek nodrošināta, ja ik dienu tiek uzņemta 250 mg EPA un DHA deva.
2

D vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību. Norādi drīkst izmantot tikai pārtikai, kas
ir tāda D vitamīna avots, kā noteikts norādē “D vitamīna AVOTS” Regulas (EK) Nr. 1924/2006
pielikumā.
3

Olīveļļas polifenoli palīdz pasargāt asins lipīdus no oksidatīvā stresa. Norādi drīkst izmantot
tikai olīveļļai, kas satur vismaz 5 mg hidroksitirosola un tā atvasinājumus (piemēram,
oleuropeīna kompleksu un tirosolu) uz 20 g olīveļļas. Lai varētu izmantot norādi, patērētājam
ir jāsniedz informācija par to, ka labvēlīgā iedarbība tiek nodrošināta, ja ik dienu tiek uzņemts
20 g olīveļļas.
4

Augstākā labuma eļļa, ko izmanto BalanceOil+ Vegan, tiek iegūta no Picual olīvām, kuras
tiek auksti spiestas un īpaši atlasītas to augstā polifenolu satura dēļ (vairāk nekā 750 mg/kg).
Avots ir analizēts un sertificēts.
5

Oleīnskābe (Omega 9) ir nepiesātināti tauki. Piesātināto tauku aizstāšana uzturā ar
nepiesātinātiem taukiem palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs.
6

Norādi, ka pārtikā ir augsts Omega 3 taukskābju saturs, un jebkuru norādi, ko patērētājs tā
varētu saprast, drīkst izmantot tikai tad, ja produkts satur vismaz 0,6 g alfa-linolēnskābes
katros 100 g produkta un katrās 100 kcal vai vismaz 80 mg eikozānpentaēnskābes un
dokozaheksaēnskābes katros 100 g produkta un katrās 100 kcal. Avots ir analizēts un
sertificēts.
7

DHA veicina normālas redzes uzturēšanu. Norādi drīkst izmantot tikai pārtikai, kas satur
vismaz 40 mg DHS katros 100 g produkta un katrās 100 kcal. Lai varētu izmantot norādi,
patērētājam ir jāsniedz informācija par to, ka labvēlīgā iedarbība tiek nodrošināta, ja ik dienu
tiek uzņemta 250 mg DHA deva. Dokozaheksaēnskābes (DHA) lietošana veicina normālas
redzes attīstību zīdaiņiem līdz 12 mēnešu vecumam. Patērētājam ir jāsniedz informācija
par to, ka labvēlīgā iedarbība tiek nodrošināta, ja ik dienu tiek uzņemta 100 mg DHA deva.
Ja norāde tiek lietota papildu ēdināšanas maisījumam zīdaiņiem, pārtikai ir jāsatur vismaz
0,3 % kopējo taukskābju, tādas kā DHA.
8

DHA un EPA veicina normālu triglicerīdu līmeni asinīs. Norādi drīkst izmantot tikai pārtikai,
kas nodrošina vismaz 2 g EPA un DHA dienas devu. Lai varētu izmantot norādi, patērētājam ir
jāsniedz informācija par to, ka labvēlīgā iedarbība tiek nodrošināta, ja ik dienu tiek uzņemta
2 g EPA un DHA deva. Ja norāde tiek izmantota uztura bagātinātājiem un/vai bagātinātai
pārtikai, patērētājiem ir jāsniedz informācija par to, ka nedrīkst pārsniegt papildu dienas
devu — kopā 5 g EPA un DHA. DHA veicina normāla triglicerīdu līmeņa uzturēšanu asinīs.
Norādi drīkst izmantot tikai pārtikai, kas nodrošina 2 g DHA dienas devu un kas satur DHA
kopā ar eikozapentaēnskābi (EPA). Lai varētu izmantot norādi, patērētājam ir jāsniedz
informācija par to, ka labvēlīgā iedarbība tiek nodrošināta, ja ik dienu tiek uzņemta 2 g
DHA deva. Ja norāde tiek izmantota uztura bagātinātājiem un/vai bagātinātai pārtikai,
patērētājiem ir jāsniedz informācija par to, ka nedrīkst pārsniegt papildu dienas devu
— kopā 5 g EPA un DHA.
9

DHA un EPA palīdz uzturēt normālu asinsspiedienu. Norādi drīkst izmantot tikai pārtikai,
kas nodrošina vismaz 3 g EPA un DHA dienas devu. Lai varētu izmantot norādi, patērētājam ir
jāsniedz informācija par to, ka labvēlīgā iedarbība tiek nodrošināta, ja ik dienu tiek uzņemta
3 g EPA un DHA deva. Ja norāde tiek izmantota uztura bagātinātājiem un/vai bagātinātai
pārtikai, patērētājiem ir jāsniedz informācija par to, ka nedrīkst pārsniegt papildu dienas
devu — kopā 5 g EPA un DHA.
10

D vitamīns veicina normālu kalcija līmeni asinīs. Norādi drīkst izmantot tikai pārtikai, kas
ir tāda D vitamīna avots, kā noteikts norādē “D vitamīna AVOTS” Regulas (EK) Nr. 1924/2006
pielikumā.
11

D vitamīns palīdz uzturēt veselus kaulus. Norādi drīkst izmantot tikai pārtikai, kas ir
tāda D vitamīna avots, kā noteikts norādē “D vitamīna AVOTS” Regulas (EK) Nr. 1924/2006
pielikumā.
12

D vitamīns palīdz uzturēt normālu muskuļu darbību. Norādi drīkst izmantot tikai pārtikai,
kas ir tāda D vitamīna avots, kā noteikts norādē “D vitamīna AVOTS” Regulas
(EK) Nr. 1924/2006 pielikumā.
13

D vitamīns palīdz uzturēt veselus zobus. Norādi drīkst izmantot tikai pārtikai, kas ir tāda
D vitamīna avots, kā noteikts norādē “D vitamīna AVOTS” Regulas (EK) Nr. 1924/2006
pielikumā.
14

D vitamīnam ir nozīme šūnu dalīšanās procesā. Norādi drīkst izmantot tikai pārtikai, kas
ir tāda D vitamīna avots, kā noteikts norādē “D vitamīna AVOTS” Regulas (EK) Nr. 1924/2006
pielikumā.
15
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