
FĂRĂ OMGFAVORABIL  
DIETEI KETO

INGREDIENTE DIN  
SURSE NATURALE

2500 mg
PER 12 ML

Omega-3 EPA
1300 mg

PER 12 ML

DHA
700 mg

PER 12 ML

DPA
150 mg

PER 12 ML
700 mg

PER 12 ML

Omega-7

BALANCEOIL+
SUPLIMENT ALIMENTAR ECHILIBRU POLIFENOL OMEGA COMPLET NATURAL

PROTECȚIE CU POLIFENOLI
Protejați-vă celulele de oxidare. Polifenolii din ulei de 
măsline contribuie la protejarea lipidelor din sânge 
împotriva stresului oxidativ.6

OBȚINEȚI ECHILIBRAREA
Aduceți raportul dvs. Omega-6:3 la echilibrul de 3:1 în 
120 de zile.

NUTRIȚIE BAZATĂ PE TESTARE
Vizualizați rezultatele analizelor dvs. individuale înainte  
și după ce începeți să luați BalanceOil+.

ULTRA-PUR
Testat molecular pentru toxine pentru a asigura 
prospețimea, siguranța și puritatea în care puteți 
avea încredere.

NUTRIȚIE DE ULTIMĂ GENERAȚIE
Formulă sinergică ce contribuie la funcționarea normală 
a inimii2, creierului1 și sistemului imunitar3.

GRIJĂ PENTRU VIITOR, ASTĂZI
Alegând BalanceOil+, sprijiniți un ecosistem 
oceanic echilibrat cu o sursă sustenabilă de pește 
de captură sălbatică.

ASPECTE IMPORTANTE REFERITOARE LA PRODUS

BalanceOil+ reprezintă gama noastră reprezentativă 
de suplimente alimentare echilibru polifenol omega 
complet naturale. Pe baza formulei noastre științifice 
unice, acest amestec premium inovator de uleiuri 
derivate din pește mic de captură sălbatică și ulei de  
măsline extravirgin de recoltă timpurie asigură cantități 
mari de polifenoli pentru o absorbție eficientă și o 
protecție eficientă a lipidelor din sânge. Crește și 
menține în siguranță concentrațiile dvs. de Omega-3, 
ajustând raportul dvs. Omega-6:3, creând concentrații 
benefice pentru colesterolul, inima dvs.2 și pentru 
creierul dvs.1.

INGREDIENTE NATURALE

  Ulei de pește natural sub formă de trigliceride

  Ulei de măsline extravirgin, presat la rece

  Vitamina D3 este derivată dintr-o sursă naturală

  Arome naturale certificate



BALANCEOIL+: ULEI DE PEȘTE ȘI MĂSLINE ÎN 
ECHILIBRU PERFECT CU REZULTATE DOVEDITE
Formula științifică BalanceOil+ combină ulei de pește de grad unic, 
conținând cantități benefice atât de Omega-3, cât și de Omega-7,  
cu o măsură certificată științific de ulei de măsline care furnizează 
polifenoli, fitonutrienți și Omega-9 în cantități foarte mari și 
contribuie astfel la stabilitatea oxidativă sporită a lipidelor Omega-3.4

Polifenolii se leagă de acizii Omega-3 și acționează ca antioxidanți 
eficienți, prevenind oxidarea lipidelor.4 Polifenolii uleiului de măsline 
imită polifenolii prezenți în mod natural în pește și transferă acizii 
Omega-3 prin organism până la livrarea lor sigură în membranele 
celulare. Polifenolii și lipidelemarine colaborează într-un mod 
extrem de sinergic, făcând posibilca organismul să absoarbă, să 
regleze și să mențină în siguranțănivelurile Omega-3 peste cele 8% 
necesare pentru a obține unechilibru Omega-6:3 sub 3:1.

Raportul mediu Omega-6:3 în cazul persoanelor care nu iau un 
supliment de Omega-3 este de 12:1 pentru Europa de Nord, 15:1 
pentru Europa și 25:1 pentru SUA, după cum indică analiza celei 
mai mari baze de date din lume de acizi grași esențiali, cu peste 
600.000 de teste analizate la laboratorul independent Vitas 
Analytical Services. După administrarea produselor BalanceOil+ 
timp de 120 de zile, raportul mediu în toate aceste zone geografice 
este sub 3:1.

ULEIUL DE MĂSLINE EXTRAVIRGIN 
SPANIOL DIN BALANCEOIL+
BalanceOil+ este făcut cu ulei de măsline extravirgin din măsline 
spaniole Picual, selectate datorită bogăției lor în Omega-9 și 
conținutului foarte mare de antioxidanți. Omega-9 (acidul oleic) 
reprezintă o caracteristică importantă, care susține în mod activ 
normalizarea concentrațiilor de colesterol din sânge.4 Măslinele 
au calitatea recoltării timpurii, iar în proces sâmburii sunt scoși și 
numai fructele sunt presate la rece, rezultând un ulei extravirgin 
bogat în Omega-9 (acid oleic) cu un conținut foarte ridicat de 
antioxidanți denumiți polifenoli (peste 750 mg/kg), ambele cu mai 
multe efecte benefice.15 Polifenolii protejează BalanceOil+ în sticlă, 
dar și mai important, și celulele dvs.

PROFILUL DE FITONUTRIENȚI AL ULEIULUI 
DE MĂSLINE EXTRAVIRGIN
Polifenoli din măsline 750 mg/kilogram
Hidroxitirozol și tirozol 330 mg/kilogram
Oleocantal + oleaceină 490 mg/kilogram
Oleuropeină 64 mg/kilogram
Scualenă 4230 mg/kilogram
Vitamina E 300 mg/kilogram
Acid măslinic 100 mg/kilogram

UN AMESTEC UNIC DE ULEIURI DE PEȘTE CARE SPRIJINĂ 
FUNCȚIA NORMALĂ A INIMII ȘI A CREIERULUI
Uleiul de pește utilizat în produsele BalanceOil+ este un ulei de 
pește din surse atent selecționate, de grad 20/10 EPA/DHA (față 
de standardul industrial de 18/12), cu un profil unic de acizi grași 
esențiali atât pentru Omega-3 (EPA, DHA, DPA), cât și pentru 
Omega-7 (POA, VA). Uleiurile de pește pe care le selectăm provin 
de la pești pelagici mici de captură sălbatică, cu durată scurtă 
de viață. Aceștia sunt în principal anșoa, dar includ și sardine și 
macrou. Tot uleiul nostru provine din zone de pescuit certificate 
de asociația Friend of the Sea pentru pescuit durabil în ape 

nepoluate, ceea ce este imperativ din punct de vedere ecologic 
și esențial atunci când vine vorba de obținerea unui ulei de înaltă 
calitate, care nu conține metale grele, PCB și alte toxine. 

Peștele este fiert în abur cu atenție (nu se utilizează substanțe 
chimice sau solvenți în acest proces în nicio etapă), apoi peștele 
întreg este presat pentru a extrage uleiul (aproximativ 3-5% din 
pește). La fel ca în cazul tuturor uleiurilor de pește, uleiul trebuie 
rafinat printr-un proces în 4 etape. Acest lucru este realizat de 
producătorul LYSI în Islanda și elimină aromele, mirosurile și orice 
contaminanți de mediu care altfel ar putea deteriora calitatea 
produsului. Astfel, uleiul nostru de pește respectă toate 
reglementările EFSA, FDA și alte reglementări stricte din întreaga 
lume. LYSI îndeplinește toate cerințele de calitate reglementare și 
este certificată GMP pentru produsele alimentare și farmaceutice. 
Astfel, produsele BalanceOil+ sunt, de asemenea, certificate GMP.

TOCOFEROLI NATURALI
Amestecurile de tocoferoli sunt antioxidanți folosiți adesea în 
suplimentele alimentare. TocoferoliI naturali utilizați sunt produși 
special din distilați din uleiuri de înaltă rafinare din boabe de soia 
fără OMG, care sunt supuși unei rafinări ulterioare și, prin urmare, 
nu conțin proteine din soia. Aceasta înseamnă că în produs nu sunt 
prezenți niciun fel de alergeni. Compoziția obișnuită a BalanceOil+ 
este: alfa-, beta-, gama- și delta-tocoferoli.

VITAMINA D3 PURĂ
BalanceOil+ conține vitamina D3 (colecalciferol). Utilizăm vitamină D3 
naturală, obținută din lanolină, o grăsime care se găsește în mod 
natural în lâna de oaie. Vitamina D3 se obține prin dizolvarea unui 
precursor al Vitaminei D3 din lanolină. Acesta este apoi modificat 
chimic și activat prin expunerea la lumină ultravioletă (UV). Procesul 
chimic este comparabil cu procesul care are loc în pielea umană 
atunci când aceasta produce vitamina D3 datorită expunerii la 
lumina soarelui.

    Norwegian Formulation. Produs în Islanda.



Valoare nutrițională și conținut de: 12 ml

Ulei de pește 6627 mg
Acizi grași Omega-3 2478 mg
din care C20:5 (EPA) 1283 mg
din care C22:6 (DHA) 683 mg

Ulei de măsline 4092 mg
din care acid oleic (Omega-9) 3069 mg
din care polifenoli 3,5 mg

Vitamina D3 (400% din VR*) 20 µg
*VR = valoare de referință

  Contribuie la funcția normală a creierului1, 
deoarece doza zilnică conține 700 mg de DHA

  Contribuie la un sistem imunitar normal3, deoarece 
doza zilnică conține 20 µg de Vitamină D3

  Ajută la menținerea unor concentrații suficiente 
de EPA și DHA în organismul dvs.

  Ajută la menținerea unor concentrații optime 
ale raportului Omega-6:3 în organismul dvs.

  Ajută la menținerea concentrațiilor de polifenol 
din organismul dvs. pentru a proteja lipidele din 
sânge împotriva stresului oxidativ6

  Susține sănătatea și funcția normală a ochilor, 
deoarece conține 700 mg de DHA7

  Contribuie la funcționarea normală a sistemului 
osos11, sistemului muscular12, sănătatea dinților13 
și o diviziune celulară normală,14, deoarece doza 
zilnică conține 20 µg de vitamina D3

  Susține concentrațiile normale ale trigliceridelor 
din sânge8, o tensiune arterială normală9 și 
concentrații normale ale calciului din sânge10

BENEFICII PRINCIPALE

FUNCȚIA CEREBRALĂ
EPA și DHA au mențiuni de sănătate aprobate pentru menținerea 
funcției cerebrale normale.1 Pentru femeile însărcinate și care 
alăptează, DHA contribuie la dezvoltarea normală a creierului 
fătului și a sugarilor alăptați la sân.1 Acizii grași Omega-3 cu catenă 
lungă sunt importanți pentru sănătatea noastră și pentru 
sănătatea generației următoare.

FUNCȚIA CARDIACĂ
EPA și DHA au mențiuni de sănătate aprobate privind 
funcționareainimii. Acestea contribuie la funcționarea normală  
a inimilor noastre.2

SISTEMUL IMUNITAR
BalanceOil+ conține vitamina D3, de o importanță vitală pentru 
sistemul imunitar, deoarece aceasta contribuie la funcționarea sa 
normală.3

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA OXIDĂRII
Hidroxitirozolul din măsline contribuie la protecția lipidelor din 
sânge împotriva stresului oxidativ atunci când doza zilnică este 
de 5 mg sau mai mult.6 Lipidele sunt substanțe asemănătoare 
grăsimilor care se găsesc în sângele și țesuturile din organismul 
dvs., cum ar fi colesterolul sau trigliceridele, care sunt importante 
pentru sănătatea inimii noastre.

ZINZINO POLYPHENOL BLEND: Hidroxitirozol, tirozol, 
oleuropeină, oleocantal și flavonoide.

ZINZINO BALANCE BLEND: Omega-3 (EPA, DHA, DPA), Omega-7,  
Omega-9 și vitamina D3. 

NATURAL: BalanceOil+ este produs numai cu ingrediente care 
provin din surse naturale.

FĂRĂ OMG: Produsele noastre nu conțin OMG-uri (organisme 
modificate genetic).

DOZA ZILNICĂ RECOMANDATĂ: 0,15 ml per kilogram greutate 
corporală. Ajustați doza pe baza greutății corporale. Adulți cu 
greutate corporală de 50 kg: 7,5 ml zilnic. Adulți cu greutate 
corporală de 80 kg: 12 ml zilnic. A nu se depăși doza zilnică 
recomandată. Un supliment alimentar nu trebuie să înlocuiască  
o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.

INGREDIENTE: Uleiuri de pește (de la anșoa, macrou, sardine), ulei 
de măsline presat la rece, Extract bogat în tocoferol (antioxidanți), 
arome naturale*, vitamina D3 (colecalciferol).

* Aromă naturală de vanilie
* Aromă naturală de lămâie
* Aromă naturală de portocală lămâie mentă
* Aromă naturală de grepfrut lămâie limetă 

ATENȚIE: Dacă luați medicamente anticoagulante, consultați-vă 
medicul înainte de a utiliza BalanceOil+.

PĂSTRARE: Depozitați sticlele nedeschise într-un loc uscat, 
întunecat, la temperatura camerei sau în frigider. Depozitați 
flacoanele deschise la frigider și utilizați în termen de 45 de 
zile. Uleiul poate deveni tulbure la temperaturi mai mici de 4°C 
din cauza solidificării uleiului de măsline. Uleiul se va clarifica la 
temperatura camerei. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

CONȚINUT: 300 ml

DATE DESPRE SUPLIMENT



MENȚIUNILE DE SĂNĂTATE 
ALE BALANCEOIL+ (EFSA)
1  DHA contribuie la menținerea funcției normale a creierului. Mențiunea poate fi utilizată 
doar pentru produsele alimentare care conțin cel puțin 40 mg de DHA la 100 g și 100 kcal. 
Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu 
privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 250 mg de 
DHA. Consumul matern de acid docosahexaenoic (DHA) contribuie la dezvoltarea normală a 
creierului fătului și sugarilor alăptați. Femeile gravide și cele care alăptează trebuie informate 
cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 200 mg de 
DHA, în plus față de doza zilnică recomandată de acizi grași Omega-3 pentru adulți, adică 
de 250 mg de DHA și EPA. Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care 
asigură un aport zilnic de cel puțin 200 mg de DHA.

2 EPA și DHA contribuie la funcția normală a inimii. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea 
trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se 
obține în condițiile unui consum zilnic de 250 mg de EPA și DHA.

3 Vitamina D contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar.

4 Mențiunea conform căreia un produs alimentar este bogat în acizi grași Omega-3, precum 
și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator, poate fi utilizată 
numai dacă acel produs conține cel puțin 0,6 g acid alfalinolenic per 100 g și per 100 kcal, 
sau cel puțin 80 mg din suma de acid eicosapentaenoic și acid docosahexaenoic per 100 g 
și 100 kcal. Analizate și certificate la sursă.

5 Uleiul extravirgin utilizat în BalanceOil+ provine din măslinele Picual care sunt presate la 
rece și selectate special pentru conținutul ridicat de polifenol (peste 750 mg/kg). Analizate 
și certificate la sursă.

6 Polifenolii din uleiul de măsline contribuie la protejarea lipidelor din sânge împotriva 
stresului oxidativ. Mențiunea poate fi utilizată doar pentru uleiul de măsline care conține cel 
puțin 5 mg de hidroxitirozol și derivați ai acestuia (de exemplu, compusul oleuropeină  
și tirozolul) la 20 g de ulei de măsline. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită  
de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile 
unui consum zilnic de 20 g de ulei de măsline.

7  DHA contribuie la menținerea vederii normale. Mențiunea poate fi utilizată doar pentru 
produsele alimentare care conțin cel puțin 40 mg de DHA la 100 g și 100 kcal. Pentru a putea 
fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că 
efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 250 mg de DHA. Consumul de acid 
docosahexaenoic (DHA) contribuie la dezvoltarea normală a vederii bebelușilor cu vârsta de 
până la 12 luni. Consumatorul trebuie informat cu privire la faptul că efectul benefic se obține 
în condițiile unui consum zilnic de 100 mg de DHA. Când mențiunea este utilizată pentru 
formule de continuare, produsele alimentare trebuie să conțină cel puțin 0,3% din totalul 
acizilor grași ca DHA.

8 DHA și EPA contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale trigliceridelor din sânge. 
Mențiunea poate fi utilizată doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic 
de 2 g de EPA și DHA. Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare 
a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum 
zilnic de 2 g de EPA și DHA. Când mențiunea este utilizată pentru suplimente alimentare și/
sau produse alimentare fortificate, consumatorul trebuie informat cu privire la faptul că nu 
se va depăși un consum suplimentar zilnic de 5 g de EPA și DHA combinați. DHA contribuie la 
menținerea concentrațiilor normale ale trigliceridelor din sânge. Mențiunea poate fi utilizată 
doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 2 g de DHA și care conțin DHA 
în combinație cu acid eicosapentaenoic (EPA). Pentru a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie 
însoțită de o informare a consumatorului cu privire la faptul că efectul benefic se obține în 
condițiile unui consum zilnic de 2 g de DHA. Când mențiunea este utilizată pentru suplimente 
alimentare și/sau produse alimentare fortificate, consumatorul trebuie informat cu privire la 
faptul că nu se va depăși un consum suplimentar zilnic de 5 g de EPA și DHA combinați.

9 DHA și EPA contribuie la menținerea tensiunii arteriale normale. Mențiunea poate fi utilizată 
doar pentru produsele alimentare care asigură un aport zilnic de 3 g de EPA și DHA. Pentru 
a putea fi înscrisă, mențiunea trebuie însoțită de o informare a consumatorului cu privire la 
faptul că efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 3 g de EPA și DHA. Când 
mențiunea este utilizată pentru suplimente alimentare și/sau produse alimentare fortificate, 
consumatorul trebuie informat cu privire la faptul că nu se va depăși un consum suplimentar 
zilnic de 5 g de EPA și DHA combinați.

10 Vitamina D contribuie la concentrații normale ale calciului din sânge.

11 Vitamina D contribuie la menținerea sănătății sistemului osos. Mențiunea poate fi utilizată 
doar pentru produsele alimentare care sunt cel puțin o sursă de vitamina D, astfel cum apare 
în mențiunea SURSĂ DE VITAMINA D, prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

12 Vitamina D contribuie la menținerea funcției normale a sistemului muscular.

13 Vitamina D contribuie la menținerea sănătății dinților.

14 Vitamina D participă la procesul de diviziune celulară.

15 Acidul oleic (Omega-9) este o grăsime nesaturată. Înlocuirea grăsimilor saturate cu  
grăsimi nesaturate din dietă contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale 
colesterolului din sânge.
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