
BalanceOil Vegan
„Zinzino BalanceOil Vegan“  - tai jūros mikro-dumblių   
aliejaus, ežeinio sėklų aliejaus, aukščiausios rūšies
alyvuogių aliejaus ir veganiško vitamino D sinergetinis derinys. 
Juo saugiai pasieksite ir palaikysite EPR+DHR lygius bei  
Omega-6:3 balansą organizme. Jūros dumblių aliejuje iš  
Schizochytrium sp. yra Omega-3 (EPR ir DHR). Ežeinio sėklų 
aliejuje yra Omega-3 (SDR ir ALR), Omega-6 (GLR) ir Omega-9 
(OR). Aukščiausios rūšies pirmojo spaudimo  
alyvuogių aliejuje yra Omega-9 bei labai didelis kiekis polifenolių.  
„BalanceOil“ palaiko normalią smegenų funkciją1 ir normalią 
širdies funkciją 2, bei stiprina imuninę sistemą3.

ZINZINO

Pagrindinė nauda:    

Normali smegenų funkcija1

Sveika širdžiai2

Stiprina imuninę sistemą3 

Saugiai ir efektyviai pakelia EPR ir DHR koncentraciją organizme

Padeda reguliuoti Omega-6/Omega-3 balansą ir užtikrina normalų jų santykį

Padidina polifenolių kiekį organizme, kad apsaugotų kraujo lipidus nuo   
oksidacinio streso6

Palaiko sveiką ir normalią akių funkciją7, trigliceridų kiekį kraujyje8,  
normalų kraujospūdį9, normalų kalcio kiekį kraujyje10, normalią kaulų  
būklę11, raumenų funkciją12, normalią dantų būklę13bei ląstelių dalijimąsi14



Sinergetinė formulė
SMEGENŲ FUNKCIJA 
 Tyrimais patvirtinta, kad EPR ir DHR padeda palaikyti normalią smegenų 
veiklą1. Vartodamos DHR besilaukiančios ar žindančios moterys padeda 
normaliam vaisiaus arba žindomo kūdikio smegenų vystymuisi1.

SVEIKA JŪSŲ ŠIRDŽIAI 
Tyrimais patvirtinta, kad EPR ir DHR yra naudingos širdžiai. Jos 
padeda palaikyti normalią mūsų širdies veiklą2.

STIPRINA IMUNINĘ SISTEMĄ
„BalanceOil“ yra vitamino D, kuris yra gyvybiškai svarbus imuninei sistemai 
ir palaiko jos normalią funkciją3.

ĮRODYTAS BALANSO PASIEKIMAS PER 120 DIENŲ
Mūsų sertifikuotos laboratorijos išanalizavo virš 270.000 kraujo testų 
(2019 sausis), taigi sukaupėme didžiausią pasaulyje duomenų bazę. 
Vidutinis žmonių, nevartojusių Omega-3 papildų, Omega 6:3 balansas, 
buvo 12:1 Šiaurės Europoje, 15:1 Europoje ir 25:1 JAV. Po „BalanceOil“ 
vartojimo 120 dienų, vidutinis balansas tapo žemesnis nei 5:1, o daugeliu 
atvejų - netgi mažesnis nei 3:1.

Veganų sveikata 
TRUMPA VERSIJA
Ar gali vegetarai ir veganai gauti Omega-3 EPR ir DHR riebalų 
rūgščių, nevartojant žuvies? Ar jie gali gauti pakankamai ilgųjų grandinių 
Omega-3 su augaliniu maistu, tokiu kaip linų sėmenys? Taip - ir ne. Mūsų 
organizmas sugeba išskaidyti augalinės kilmės Omega-3 rūgštis į EPR ir 
DHR, bet tik nedidelį jų kiekį.  Tipiškas išskaidymo kiekis yra žemiau 5% 
moterų ir 2% vyrų organizme. Tad daugelis veganų bei vegetarų negali 
pasiekti Omega 6/Omega-3 balanso. Tačiau dabar atsirado paprastas 
sprendimas. Krypstame ten, iš kur žuvis gauna Omega-3 - šaltųjų vandenų 
jūrinius dumblius.  Šie dumbliai tiekia grynas Omega-3 ilgąsias grandines  
– tokias pačias, kurių randama žuvyje , tačiau jos - visiškai veganiškos. 
Dumblių aliejus yra pagrindinis ingredientas “Zinzino BalanceOil Vegan“, 
kuriame yra visi tie patys privalumai kaip ir „BalanceOil“ gaminamame 
žuvų taukų pagrindu. Juo saugiai pasieksite bei palaikysite EPR+DHR lygius 
bei Omega-6:3 balansą organizme. 

ILGA VERSIJA
Dabar visi gali pasiekti balansą! Veganų mityba yra dažnai turtingesnė 
keliomis medžiagomis: tokiomis, kaip skaidulomis, vitaminu C bei 
fitocheminėmis medžiagomis. Tačiau šiai mitybai dažnai trūksta pagrin-
dinių maistinių medžiagų, tokių kaip vitamino D ar Omega-3 riebalų. 
Tai reiškia, kad veganams bei vegetarams yra žymiai sunkiau pasiekti 
Omega-6/Omega-3 balansą, užtikrinti pakankamą EPR ir DHR suvarto-
jimą bei gauti EFSA patvirtintą šių maistinių medžiagų naudą. Gyventojų 
tyrimai parodė, kad Omega-3 riebalų rūgščių koncentracija veganų kraujyje 
yra mažesnė nei žmonių, vartojančių gyvūninės kilmės riebalus. 

Norint gauti šių esminių Omega-3 EPR ir DHR riebalų rūgščių, veganams 
reikia vartoti praturtintus maisto produktus arba atidžiai reguliuoti 
mitybą praturtintą šiais elementais, bet tai nėra lengva. Papildant ALR, 
DHR koncentracija tik nežymiai pakils, kadangi nors ir ALR gali būti 
suskaidyta į EPR ir DHR organizme, šis procesas yra gan neefektyvus. 

Tipiškas išskaidymo kiekis yra žemiau 5% moterų ir 2% vyrų organizme, 
tad problema išlieka.

Tačiau dabar atsirado paprastas sprendimas visiems vegetarams, 
veganams ir netgi visiems kitiems žmonėms, kurie nori turėti žuvų 
taukų pakaitalą. Žuvis gauna Omega-3 iš šaltų vandenų jūrinių dumblių. 
Šie dumbliai tiekia grynų Omega-3 ilgąsias grandines, kurias galima 
ekstraguoti ir vartoti žmonėms.

„Zinzino BalanceOil Vegan“ yra šis jūros dumblių aliejus su Omega-3 
(EPR ir DHR), didelės koncentracijos oleino saulėgrąžų aliejus (HOSO) ir 
ežeinio sėklų aliejus, turtingas Omega-3 (SDR ir ALR), Omega-6, (GLR) ir 
Omega-9 (OR). Jame taipogi yra pirmo spaudimo aukščiausios kokybės 
alyvuogių aliejaus, kuris yra turtingas Omega-9 (OR) ir didele polifenolių 
koncentracija. Jame yra net nemažas kiekis taip reikalingo vitamino D, 
kuris yra 100% veganiškos kilmės. 

Tad šis veganiškas aliejaus jums siūlo visus sveikatos privalumus kaip 
ir įprastas „BalanceOil“ pagamintas iš žuvų taukų. „Zinzino BalanceOil 
Vegan“ yra ištirtas ir išbandytas. Juo saugiai pasieksite bei palaikysite 
EPR+DHR lygius bei Omega-6:3 balansą organizme. Galiausiai, dabar 
visi gali pasiekti balansą!

Pagrindiniai ingredientai
DUMBLIŲ ALIEJUS
Aliejus gaunamas iš jūrinių mikro-dumblių Schizochytrium sp., turtingu 
Omega-3 riebalų rūgštimis: eikozapentaeno rūgštimi (EPR) /  
dokozaheksaeno rūgštimi (DHR). Vegetariškas atitikmuo žuvų taukams 
- tai pirmas vegetariškas EPR/DHR siūlomas produktas, kuris suteikia 
bioalternatyvą tradiciniams žuvų taukams. Gaminamas FDA-patikrintoje 
ir griežtai kontroliuojamoje įmonėje - tai labai koncentruotas ir kruopščiai 
pagamintas produktas. Dumblių aliejuje taipogi yra mažas kiekis didelės 
oleino koncentracijos saulėgrąžų aliejaus, rozmarinų ekstrakto skirto 
skoniui, askorbilo palmitato (išgauto iš kukurūzų, be GMO) bei tokoferolių 
(ekstraguotų iš  augalinių aliejų, be GMO), kurie užtikrina stabilumą.

EŽEINIO ALIEJUS
Šalto spaudimo ežiuolių sėklų aliejus toliau apdorojamas žemos temper-
atūros valymo procesu: jis rafinuojamas, balinamas, dezodoruojamas 
ir sušaldomas, kad įgautų skaidrumą, šviesiai gelsvą spalvą ir neutralų 
kvapą. Ežeinio sėklų aliejus yra be GMO, turtingas Omega-3 riebalų 
rūgštimis, Omega-3 SDR ir ALR, Omega-6  riebalų rūgštimis GLR bei 
Omega-9 riebalų rūgštimis OR. Puikus pasirinkimas vegetarams bei 
veganams. Ežeinio sėklų aliejuje yra idealus riebalų rūgščių profilis. Visų 
pirma, jame yra dukart daugiau Omega-3 nei Omega-6, ar Omega-9, ir 
todėl jis gali padėti subalansuoti Omega-6 ir Omega-3 santykį. Tai yra 
priešprieša daugeliui vegetariškų aliejų, kuriuose yra perteklius Omega-6. 
Antra, ežeinio sėklų aliejuje yra retosios Omega-3 riebalų rūgšties SDR, 
kuri yra skaidoma į EPR penkis kartus geriau  organizme nei tipiška 
augalinė Omega-3 ALR, t. y. linų sėmenys. Tačiau yra daugiau. Ežeinio 
sėklų aliejuje taip pat yra vertingų Omega-6, riebalų rūgščių GLR, kurios 
naudingos hormonų balansui bei sveikai odai! 

ALYVUOGIŲ ALIEJUS
„BalanceOil“ yra specialaus šalto spaudimo, aukščiausios kokybės 
aliejus iš Ispanijos, be GMO, iš Picual rūšies alyvuogių. Jame yra daug 
Omega-9 (OR), tačiau jis pasirinktas dėl didelės koncentracijos polifeno-
lių (virš 350 mg/ kg)5. Polifenoliai yra galingi antioksidantai, turintys 



daug naudingų savybių. Jie apsaugo „BalanceOil“ buteliuke ir svarbiausia 
– jūsų organizme.

VITAMINAS D3
Mūsų išskirtinis veganiškas vitaminas D3 (kolekalciferolis) gaunamas iš 
ypatingų, ekologiškai užaugintų kerpių šeimos augalų. Jie gali kaupti didelius 
kiekius naudingų maistinių medžiagų, tokių kaip vitamino D3. Vitaminas 
D3 yra ekstraguojamas ir tuomet įpilama kokosų aliejaus. Vitaminas D3 yra 
sertifikuotos veganiškos kilmės ir be GMO.

MAISTINĖ VERTĖ:

Maistinė vertė ir sudėtis 5ml ir 8ml:

Dumblių aliejus 2115 mg 3384 mg

Omega-3 riebalų 

rūgštys 
1604 mg 2566 mg

Iš kurių EPR 438 mg 700 mg

Iš kurių DHR 721 mg 1154 mg

Oleino rūgštis 1373 mg 2197 mg

Vitaminas D3 (250 % RPN) 12,5 μg (400 % RPN) 20 μg

RPN = rekomenduojama paros norma

Dažnai užduodami klausimai
 KODĖL AŠ TURĖČIAU VARTOTI OMEGA-3 PAPILDUS? 
Omega-3 riebalų rūgštys yra itin svarbios siekiant normalizuoti ir palaikyti 
balansą tarp jūsų kūno dalių. Be to, Omega-3 yra labai svarbi natūraliam 
ir sveikam vystymuisi ir augimui. Daugelis mokslinių tyrimų patvirtino, 
kad Omega-3 (EPR ir DHR) yra svarbu širdies ir kraujagyslių sistemos 
sveikatai2, vaisiaus vystymuisi1, kognityvinėms funkcijoms, nuotaikai bei 
elgsenai, bei daugeliui kitų. 

KIEK OMEGA-3 MAN REIKIA?
Mažiausia rekomenduojama EPR ir DHR paros norma skirtingose šalyse ir 
organizacijose skiriasi. Žemiau yra keletas pavyzdžių:  
◦EFSA (Europos maisto saugos tarnyba); 250 mg EPR + DHR per parą 
◦Amerikos širdies asociacija; Dvi porcijas riebios žuvies per savaitę ◦ISS-
FAL (Tarptautinė riebalų rūgščių ir lipidų tyrėjų draugija); Minimum 500 
mg EPR + DHR per parą  
◦WHO (Pasaulio sveikatos organizacija); 200-500 mg EPR + DHR/parai 
Mūsų Vakarų šalių mityboje yra Omega-6 riebalų rūgščių perteklius, 
palyginti su Omega-3 riebalų rūgštimis, todėl būtina padidinti Omega-3 
riebalų rūgščių paros dozę iki 3 g, norint pasiekti normalų 
Omega-6/Omega-3 riebalų rūgščių balansą.
 
AR YRA KOKIŲ GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ MEDŽIAGŲ VEGANIŠKAME 
ALIEJUJE?
Ne.

KODĖL YRA OMEGA-6/OMEGA-3 RIEBALŲ RŪGŠČIŲ BALANSAS 
SVARBUS?
Mūsų Vakarų šalių mityboje dominuoja Omega-6 riebalų rūgštys, 
Omega-3 jūrinės kilmės riebalų rūgščių yra gan nedaug. Tai padidina 
disbalansą tarp Omega-6 ir Omega-3 riebalų rūgščių organizme. Toks 
balanso sutrikimas lemia su gyvenimo būdu susijusių sveikatos problemų 
atsiradimą. Tiek Omega-6, tiek Omega-3 riebalų rūgštys organizme 
yra į hormonus panašių signalinių molekulių (eikozanoidų) pirmtakai. 
Iš Omega-6 atsiradę eikozanoidai yra uždegiminio pobūdžio ir palaiko 
lėtinius uždegimus. Signalinės molekulės, atsiradusios iš Omega-3 riebalų 
rūgščių, pasižymi mažesniu uždegiminiu potencialu, o kai kurios net turi 
priešuždegiminį poveikį. Eikozanoidai papildo vieni kitus, todėl svarbu pa-
laikyti tinkamą jų balansą. Normalus Omega-6 / Omega-3 riebalų rūgščių 
santykis yra nepaprastai svarbus geram eikozanoidų balansui, o didelis 
Omega-6 / Omega-3 riebalų rūgščių santykis palaiko lėtinius uždegimi-
nius procesus. Šiaurės Europos ministrų taryba rekomenduoja Omega-6/
Omega-3 riebalų rūgščių  žemesnį nei  5:1 santykį mityboje (žr. taipogi 
Riebalų rūgštys ir vietiniai hormonai”).

KAIP SUŽINOTI AR OMEGA-6/OMEGA-3 RIEBALŲ RŪGŠČIŲ BALAN-
SAS MANO ORGANIZME YRA NORMALUS?
Rekomenduojame visiems pasitikrinti savo organizmo Omega-6/Omega-3 
riebalų rūgščių balansą naudojant „ZinzinoTest“. Testas išmatuoja riebalų 
rūgščių kiekį nepakeistų savybių kraujyje, o tai atspindi jūsų mitybos 
riebalų rūgščių profilį. Naudojant riebalų rūgščių profilį, apskaičiuojamas 
Omega-3 lygis ir Omega-6 / Omega-3 riebalų rūgščių balansas. Jei jūsų 
mityba yra subalansuota, Omega-6 / Omega-3 riebalų rūgščių balansas 
bus mažesnis nei 5:1; pageidautina, kad balansas būtų mažesnis nei 3:1.

AR DUMBLIŲ ALIEJAUS NEPAVOJINGAS SVEIKATAI?
Dumbliai Schizochytrium sp priklauso Chromista šeimai, kuri neturi 
jokių sąsajų su toksiškomis dumblių formomis. Aliejų žmonės vartoja 
jau daugiau nei 25 metus, be jokių didelių neigiamų efektų. Keletui var-
totojų pasireiškė diskomfortas žarnyne ar pykinimas vartojant šį aliejų.

SIŪLOMAS VARTOJIMAS: 0,1 ml „BalanceOil Vegan“ x kilogramui 
kūno svorio. Dozę koreguokite atsižvelgdami į kūno masę. Suaugusieji, 
kurių kūno svoris 50 kg: 5 ml per parą. Suaugusieji, kurių kūno svoris 80 
kg: 8 ml per parą. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės.

LAIKYMAS: Neatidarytą buteliuką laikykite tamsioje sausoje vietoje 
kambario temperatūroje arba šaldytuve. Atidarytą buteliuką laikykite 
šaldytuve ir suvartokite per 45 dienas. Esant 4° C temperatūrai aliejus 
gali susidrumsti dėl alyvuogių aliejaus kietėjimo. Kambario temperatūroje 
aliejus vėl taps skaidrus. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PASTABA: Maisto papildai nėra subalansuotos ir įvairios mitybos pakai-
talas. Jei esate nėščia, maitinate krūtimi ar vartojate kraują skystinančius 
vaistus, pasitarkite su savo gydytoju prieš vartodami „BalanceOil“. 

SUDĖTIS: Dumblių aliejaus iš mikro-dumblių Schizochytrium sp., šalto 
spaudimo ypač grynas alyvuogių aliejus, ežeinio aliejus, saulėgrąžų aliejus, 
kvapioji medžiaga (rozmarinų ekstraktas), antioksidantai (tokoferoliais 
praturtintas ekstraktas, askorbilo palmitatas), vitaminas D3 (kolekalcifero-
lis, gautas iš augalų ekstrakto).



BalanceOil Vegan 
TEIGINIAI (EFSA) 

1. DHR padeda palaikyti normalią smegenų veiklą. Šis teiginys gali būti 
naudojamas tik kalbant apie maistą, kuriame yra bent 40 mg DHR 100 g 
ir 100 kcal. Norint taikyti šį teiginį, vartotojui turi būti pateikta informa-
cija, kad teigiamas poveikis jaučiamas per parą suvartojus 250 mg DHR. 
Vartodamos dokozaheksaeno rūgštį (DHR) besilaukiančios ar žindančios 
mamos padeda normaliam vaisiaus arba žindomo kūdikio smegenų 
vystymuisi. Nėščioms ir žindančioms moterims turi būti pateikta infor-
macija, kad teigiamas poveikis jaučiamas per parą suvartojant 200 mg 
DHR papildomai prie rekomenduojamos omega-3 riebalų rūgščių paros 
dozės suaugusiems, t. y. 250 mg DHR ir EPR. Šis teiginys taikomas tik 
maisto produktams, kurie suteikia ne mažiau kaip 200 mg DHR per parą.

2. EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Šis teiginys gali 
būti naudojamas tik kalbant apie maistą, kuris suteikia tiek EPR ir DHR, 
kiek nurodyta teiginyje „OMEGA 3 RIEBALŲ RŪGŠČIŲ ŠALTINIS“, nuro-
dytame Reglamento priede (EB) Nr. 1924/2006. Norint taikyti šį teiginį, 
vartotojui turi būti pateikta informacija, kad teigiamas poveikis jaučia-
mas per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.

3. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Šis 
teiginys gali būti naudojamas tik kalbant apie maistą, kuris suteikia tiek 
vitamino D, kiek nurodyta teiginyje „VITAMINO D ŠALTINIS“, nurodyta-
me Reglamento priede (EB) Nr. 1924/2006.

4. Teiginys, kad maisto produktas turi daug Omega-3 riebalų rūgščių, 
arba bet koks teiginys, turintis tą pačią reikšmę vartotojui, gali būti pa-
teikiamas tik tuo atveju, jeigu produkto sudėtyje yra mažiausiai 0,6 g 
alfa linoleno rūgšties 100 g bei 100 kcal, arba bent 80 mg eikozapenta-
eninės ir dokozaheksaeno rūgščių sumos 100g arba 100 kcal. Ištirta ir 
patvirtinta šaltinio.

5. „Balance Oil“ naudojamas ypač tyras alyvuogių aliejus gaunamas iš 
Picual alyvuogių su dideliu kiekiu polifenolių (daugiau nei 350 mg/kg), 
kurios yra šaltai spaudžiamos ir specialiai atrenkamos. Ištirta ir patvir-
tinta šaltinio.

6. Alyvuogių aliejaus polifenoliai padeda apsaugoti kraujo lipidus nuo 
oksidacinio streso. Šis teiginys gali būti naudojamas kalbant tik apie aly-
vuogių aliejų, kuriame yra ne mažiau kaip 5 mg hidroksitirozolio ir jo da-
rinių (pvz., oleuropeino komplekso ir tirozolio) 20 g alyvuogių aliejaus. 
Norint taikyti šį teiginį, vartotojui turi būti pateikta informacija, kad tei-
giamas poveikis jaučiamas per parą suvartojant 20 g alyvuogių aliejaus.

7. DHR padeda išsaugoti gerą regą. Šis teiginys gali būti naudojamas tik 
kalbant apie maistą, kuriame yra bent 40 mg DHR 100 g ir 100 kcal. No-
rint taikyti šį teiginį, vartotojui turi būti pateikta informacija, kad teigia-
mas poveikis jaučiamas per parą suvartojant 250 mg DHR. Dokozahek-
saeno rūgštis (DHR) padeda normaliam iki 12 mėnesių amžiaus kūdikio 
regos vystymuisi. Vartotojui turi būti pateikta informacija, kad teigiamas 
poveikis jaučiamas per parą suvartojant 100 mg DHR. Kai šis teiginys tai-
komas kūdikių tolesnio maitinimo mišiniams, maiste DHR turi sudaryti 
ne mažiau kaip 0,3 % visų riebalų rūgščių.

8. DHR ir EPR padeda palaikyti normalų trigliceridų kiekį kraujyje. Šis 
teiginys gali būti vartojamas tik kalbant apie maistą, kuris suteikia 
 2 g EPR ir DHR per parą. Norint taikyti šį teiginį, vartotojui turi būti 
pateikta informacija, kad teigiamas poveikis jaučiamas per parą suvar-
tojant 2 g EPR ir DHR. Kai šis teiginys pateikiamas apie maisto papildus 
ir (arba) funkcionalųjį maistą, vartotojams taip pat turi būti pateikta 
informacija, kad nereikia viršyti papildomos 5 g bendros EPR ir DHR pa-
ros normos. DHR padeda palaikyti normalų trigliceridų kiekį kraujyje. 
Šis teiginys gali būti naudojamas kalbant tik apie maistą, kuris sutei-
kia 2 g DHR paros normą ir kuriame yra DHR kartu su eikozapentae-
no rūgštimi (EPR). Norint taikyti šį teiginį, vartotojui turi būti pateikta 
informacija, kad teigiamas poveikis jaučiamas per parą suvartojant 2 
g DHR. Kai šis teiginys pateikiamas apie maisto papildus ir (arba) funk-
cionalųjį maistą, vartotojams taip pat turi būti pateikta informacija, 
kad nereikia viršyti papildomos 5 g bendros EPR ir DHR paros normos.  
 
9.  DHR ir EPR padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Šis teiginys tai-
komas tik maisto produktams, kurie suteikia 3 g EPR ir DHR per parą. 
Norint taikyti šį teiginį, vartotojui turi būti pateikta informacija, kad 
teigiamas poveikis jaučiamas per parą suvartojant 3 g EPR ir DHR. 
Kai šis teiginys pateikiamas apie maisto papildus ir (arba) funkcio-
nalųjį maistą, vartotojams taip pat turi būti pateikta informacija, kad 
nereikia viršyti papildomos 5 g bendros EPR ir DHR paros normos. 

10. Vitaminas D padeda palaikyti normalų kalcio kiekį kraujyje. Šis tei-
ginys gali būti naudojamas tik kalbant apie maistą, kuris suteikia tiek vi-
tamino D, kiek nurodyta teiginyje „VITAMINO D ŠALTINIS“, nurodytame 
Reglamento priede (EB) Nr. 1924/2006.
 
11. Vitaminas D padeda išsaugoti sveikus kaulus. Šis teiginys gali būti 
naudojamas tik kalbant apie maistą, kuris suteikia tiek vitamino D, kiek 
nurodyta teiginyje „VITAMINO D ŠALTINIS“, nurodytame Reglamento 
priede (EB) Nr. 1924/2006.
 
12. Vitaminas D padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Šis teigi-
nys gali būti naudojamas tik kalbant apie maistą, kuris suteikia tiek vi-
tamino D, kiek nurodyta teiginyje „VITAMINO D ŠALTINIS“, nurodytame 
Reglamento priede (EB) Nr. 1924/2006.
 
13. Vitaminas D padeda išsaugoti sveikus dantis. Šis teiginys gali būti 
naudojamas tik kalbant apie maistą, kuris suteikia tiek vitamino D, kiek 
nurodyta teiginyje „VITAMINO D ŠALTINIS“, nurodytame Reglamento 
priede (EB) Nr. 1924/2006.
 
14. Vitaminas D dalyvauja ląstelių dalijimosi procese. Šis teiginys gali 
būti naudojamas tik kalbant apie maistą, kuris suteikia tiek vitamino D, 
kiek nurodyta teiginyje „VITAMINO D ŠALTINIS“, nurodytame Reglamen-
to priede (EB) Nr. 1924/2006.


