
Vegānā BalanceOil
Zinzino vegānā BalanceOil satur jūras mikroaļģu eļļu, daglīša 
sēklu eļļu, extra virgin olīveļļu no nenobriedinātām olīvām un 
vegāno D vitamīnu, kopā radot sinerģisku efektu. Tādējādi jūsu 
ķermenī drošā veidā tiek radīts un uzturēts EPS+DHS līmenis un 
omega-6/omega-3 līdzsvars. Schizochytrium sp. jūras aļģu eļļa 
satur omega-3 (EPS un DHS). Daglīša sēklu eļļa satur omega-3 
(SDS un ALS), omega-6 (GLS) un omega-9 (OS). Extra virgin 
olīveļļa no nenobriedinātām olīvām satur omega-9 (OS) un īpaši 
daudz polifenolu. BalanceOil nodrošina normālu smadzeņu 
darbību un normālu sirds darbību, kā arī normālu imūnsistēmas 
darbību.

ZINZINO

Galvenie ieguvumi:    

Normāla smadzeņu darbībai1

Labvēlīga iedarbība uz sirdi2

Labvēlīga iedarbība uz imūnsistēmu3 

Droši un efektīvi palielina EPS un DHS daudzumu ķermenī

Palīdz regulēt omega-6/omega-3 līdzsvaru līdz normālai attiecībai

Palielina polifenolu līmeni organismā, lai aizsargātu asins lipīdus no oksidatī-
vā stresa6

N odrošina normālu acu darbību7, asins triglicerīdu līmeni8,   
normālu asinsspiedienu9, kalcija līmeni asinīs10, kaulu veselību11, muskuļu 
darbību12, zobu veselību13 un šūnu dalīšanos14.



Sinerģiska formula
SMADZEŅU DARBĪBA
Ir apstiprinātas veselīguma norādes, ka EPS un DHS nodrošina normālu 
smadzeņu darbību1. Mātes dokosaheksānskābes (DHS) patēriņš pārtikā 
veicina augļa un zīdaiņa normālu smadzeņu attīstību1.

LABVĒLĪGA IEDARBĪBA UZ SIRDI
Ir apstiprinātas veselīguma norādes par EPS un DHS saistību ar sirds 
veselību. Tā veicina normālu sirds darbību2.

LABVĒLĪGA IEDARBĪBA UZ IMŪNSISTĒMU
BalanceOil satur D vitamīnu, kas ir vitāli svarīgs imūnsistēmai, jo veicina 
tās normālu darbību3.

PIERĀDĪJUMS PAR BALANSA SASNIEGŠANU 120 
DIENU LAIKĀ
Mūsu sertificētās laboratorijas ir analizējušas vairāk nekā 270 000 testu 
(2019.gada janvāra dati), tādējādi izveidojot pasaulē lielāko datu bāzi. 
Cilvēkiem, kuri nelieto omega-3 uztura bagātinātāju, vidējais omega-6/
omega-3 līdzsvars Eiropā ir 12:1 un ASV - 23:1. Pēc BalanceOil lietošanas 
120 dienas vidējā attiecība ir mazāka nekā 5:1 un daudzos gadījumos 
mazāka nekā 3:1.

Vegānu veselība 
 ĪSUMĀ
 Vai veģetārieši un vegāni var uzņemt veselīgās omega-3 EPS un DHS 
taukskābes no uztura, neēdot zivis? Vai viņi var lietot augu valsts 
pārtikas produktus, piemēram, linsēklas, lai iegūtu sev pietiekami daudz 
garo ķēžu omega-3 taukskābes, kas viņiem vajadzīgas? Jā un nē. Mūsu 
organismi var konvertēt EPS un DHS no augu valsts izcelsmes omega-3 
taukskābēm, taču ļoti nelielā daudzumā. Tipiski konversijas rādītāji 
sievietēm ir zem 5% un vīriešiem - mazāk nekā 2%. Tātad vairums 
vegānu un veģetāriešu nesasniegs omega-6/omega-3 līdzsvaru. Bet 
tagad ir vienkāršs risinājums. Atgriezties pie tā, kur zivis iegūst omega-3 
taukskābes – pie auksto ūdeņu jūras aļģēm. Šīs aļģes nodrošina garo 
ķēžu omega-3 taukskābes – tādas pašas kā zivīs, tikai pilnīgi vegānas 
izcelsmes. Aļģu eļļa ir galvenā Zinzino BalanceOil Vegan sastāvdaļa, kas 
sniegs to pašu labumu kā mūsu parastā BalanceOil, kas izgatavota no 
zivju eļļas. Tā drošā veidā izveidos un uzturēs EPS+DHS līmeni un ome-
ga-6/omega-3 līdzsvaru jūsu organismā. 

GARĀ VERSIJA
Tagad ikviens var būt līdzsvarā! 
Vegāna uzturs parasti ir bagātāks ar dažām uzturvielām, piemēram, 
šķiedrvielām, C vitamīnu un fitoķīmiskām vielām. Bet šīm diētām bieži 
vien trūkst dažas būtiskas  uzturvielas, tostarp D vitamīns un omega-3 
tauki. Tas nozīmē, ka vegāniem un veģetāriešiem ir grūti iegūt omega-6/
omega-3 līdzsvaru un tāpat nodrošināt EPS un DHS uzņemšanu pietieka-
mā daudzumā, lai iegūtu šos EFSA apstiprinātos uzturvielu ieguvumus.  
Iedzīvotāju pētījumos ir atklāts, ka vegāniem asinīs ir zemāka omega-3 
taukskābju koncentrācija nekā tiem, kuri pārtikā lieto gaļu. 

Vegāns šīs būtiskās omega-3 EPS un DHS taukskābes var iegūt, ēdot 

bagātinātus produktus vai uzmanīgi izvēloties pārtiku, kas satur šīs 
uzturvielas, bet tas nav viegli. ALS saturošu uztura bagātinātāju lietoša-
nai ir ļoti maza ietekme uz DHS koncentrācijas palielināšanu asinīs, jo 
pat tad, ja ALS jūsu organismā var tikt pārveidota par EPS un DHS, šī 
pārvēršana ir diezgan neefektīva. Tipiski konversijas rādītāji sievietēm ir 
zem 5% un vīriešiem - mazāk nekā 2%, tāpēc problēma joprojām pastāv.

Bet tagad ir vienkāršs risinājums visiem vegāniem, veģetāriešiem un 
faktiski ikvienam, kurš vēlas alternatīvu zivju eļļai. Zivis iegūst omegu-3 
no auksto ūdeņu jūras aļģēm. Šīs aļģes nodrošina garo ķēžu omega-3 
taukskābes, kuras var ekstrahēt un lietot cilvēki.

Zinzino BalanceOil Vegan satur jūras aļģu eļļu ar omega-3 (EPS un 
DHS), saulespuķu eļļu (HOSO) ar augstu oleīnskābes saturu un daglīša 
sēklu eļļu, kas ir bagāta ar omega-3 (SDS un ALS), omega-6 (GLS) un 
omega-9 (OS). Tā satur arī neapstrādātu augstākā labuma olīveļļu 
no nenobriedinātām olīvām, kas bagāta ar omega-9 (OS) un satur ļoti 
daudz polifenolu. Sastāvā ir arī tik ļoti svarīgais D vitamīns ar 100% 
vegānu izcelsmi. 

Tādējādi BalanceOil Vegan nodrošina tos pašus labumus kā mūsu 
BalanceOil, kas ir izgatavota no zivju eļļas. Zinzino BalanceOil Vegan ir 
pārbaudīta un aizsargāta, tā drošā veidā rada un uztur EPS + DHS līmeni 
un Omega-6:3 līdzsvaru organismā. Visbeidzot ikviens var iegūt  
līdzsvaru!

Galvenās sastāvdaļas
AĻĢU EĻĻA
Eļļa, kas iegūta no jūras mikroaļģēm Schizochytrium sp., ir bagāta 
ar omega-3 taukskābēm eikozānpentaēnskābi (EPS) un dokozahek-
saēnskābi (DHS).  Tas ir veģetārais zivju eļļas ekvivalents – pirmais 
veģetārais EPS/DHS produkts, kas ir bioloģiska alternatīva tradicionā-
lajai zivju eļļai. Ražota FDA pārbaudītās un stingri kontrolētās iekārtās, 
tā ir ļoti koncentrēts un saskanīgs produkts. Aļģu eļļa satur arī nedaudz 
saulespuķu eļļas ar augstu oleīnskābes saturu, rozmarīna ekstraktu 
garšai, askorbilpalmitātu (iegūts no ĢMO nesaturošas kukurūzas) un 
tokoferolus (iegūti no ĢMO nesaturošas augu eļļas), lai nodrošinātu 
produkta noturību pret oksidēšanos.

DAGLĪŠA SĒKLU EĻĻA
Auksti spiestā daglīša sēklu eļļa tad tiek pakļauta attīrīšanas procesam, kurā 
tā tiek rafinēta, balināta, aromatizēta un dzesināta, lai iegūtu dzidru, bāli 
dzeltenu šķidrumu ar neitrālu smaržu. Nesatur ĢMO, ir bagāta ar omega-3 
taukskābēm SDS un ALS, omega-6 taukskābēm GLS un  omega-9 tauk-
skābēm OS. Tā ir lieliska izvēle veģetāriešiem un vegāniem, jo daglīša sēklu 
eļļā ir ideāls taukskābju saturs. Pirmkārt, tā satur divreiz vairāk omega-3 
nekā omega-6 un omega-9 un tādēļ var palīdzēt līdzsvarot omega-6 un 
omega-3 attiecību. Vairums citu veģetāriešu eļļu turpretī satur pārmērīgu 
omega-6 daudzumu. Otrkārt, daglīša sēklu eļļa satur reto omega-3 tauk-
skābi SDS, kas ķermenī par EPS pārveidojas piecreiz efektīvāk nekā tipiskā 
augu izcelsmes omega-3 taukskābe ALS no, piem., linsēklām. Bet ir vēl kaut 
kas. Daglīša sēklu eļļa satur arī vērtīgās omega-6 taukskābes GLS, kas labi 
līdzsvaro hormonus un nodrošina ādas veselību! 



Biežāk uzdotie jautājumi 
KĀDĒĻ MAN JĀLIETO OMEGA-3 UZTURA BAGĀTINĀTĀJI?
Omega-3 taukskābes ir svarīgas, lai sasniegtu normālu un labu  
līdzsvaru starp komponentiem jūsu organismā. Turklāt omega-3  
taukskābēm ir svarīga loma dabīgas un veselīgas attīstības un augšanas 
nodrošināšanā. Vairāki dokumentēti zinātniskie pētījumi liecina, ka 
omega-3 (EPS un DHS) ir svarīga sirds un asinsvadu veselībai2, kā arī augļa 
attīstībai1, kognitīvai funkcijai, noskaņojumam un uzvedībai, un te ir 
minēti tikai daži no ieguvumiem.

CIK DAUDZ OMEGA-3 NEPIECIEŠAMS LIETOT?
EPS un DHS minimālā ieteicamā dienas deva dažādās valstīs un organizā-
cijās ir atšķirīga. Zemāk ir daži piemēri: ◦EFSA (Eiropas pārtikas nekaitī-
guma iestāde): 250 mg dienā EPS + DHS ◦Amerikas Sirds asociācija: divas 
porcijas trekno zivju nedēļā ◦ISSFAL (Starptautiskā taukskābju un lipīdu 
pētījumu biedrība): vismaz 500 mg EPS + DHS dienā  ◦WHO (Pasaules 
veselības organizācija): 200-500 mg EPS + DHS dienā. 
Mūsu Rietumu pārtika satur daudz vairāk omega-6 nekā omega-3 
taukskābju, līdz ar to ir nepieciešams ikdienā uzņemt vairāk omega-3 
taukskābju - līdz pat 3 gramiem, lai sasniegtu normālu  
omega-6/ omega-3 taukskābju līdzsvaru.
 
VAI VEGĀNĀ EĻĻA SATUR KĀDU ĢENĒTISKI MODIFICĒTU MATERIĀLU? 
Nē.

KĀPĒC IR SVARĪGI, LAI BŪTU NORMĀLS OMEGA-6/OMEGA-3 
TAUKSKĀBJU LĪDZSVARS?
Mūsu Rietumu pārtika satur daudz vairāk omega-6 nekā omega-3 
taukskābju, ko uzņemam salīdzinoši maz.  Tas mūsu organismā palielina 
disbalansu starp omega-6 un omega-3 taukskābēm.  Šāds disbalanss vei-
cina ar veselību saistītu problēmu rašanos. Gan omega-6, gan omega-3 
taukskābes organismā ir hormoniem līdzīgo signālmolekulu (eikozanoīdu) 
priekšteči.  Eikozanoīdiem, kas atvasināti no omega-6, piemīt iekaisumus 
veicinošas īpašības, un tie vairo hronisku iekaisumu procesus.  Signāl-
molekulām, kas atvasinās no omega-3 taukskābēm, ir mazāks iekaisuma 
izraisīšanas potenciāls, dažas pat ir ar spēcīgu pretiekaisuma iedarbību. 
Eikozanoīdi papildina viens otru, tāpēc ir svarīgi, lai starp tiem būtu labs 
līdzsvars. Lai būtu labs eikozanoīdu balanss, ir jābūt normālam ome-
ga-6/omega-3 taukskābju balansam, savukārt pārāk liels šo taukskābju 
disbalanss veicina hronisku iekaisumu rašanos. Ziemeļu Ministru padome 
iesaka uzturēt omega-6/omega-3 taukskābju līdzsvaru uzturā zem 5:1  
(skat. arī „Taukskābes un hormoni”).

KĀ UZZINĀT, VAI MAN IR NORMĀLS OMEGA-6/OMEGA-3 
TAUKSKĀBJU LĪDZSVARS?
Mēs iesakām ikvienam pārbaudīt omega-6/omega-3 taukskābju līdzsvaru 
organismā, izmantojot mūsu testu Zinzino BalanceTest. Testā tiek izmē-
rīts taukskābju daudzums asinīs, kas norāda uz taukskābju daudzumu 
jūsu ikdienas uzturā. No šī taukskābju daudzuma tiek aprēķināts omega-3 
līmenis un omega-6/omega-3 taukskābju līdzsvars. Ja jūsu uzturs ir 
sabalansēts, omega-6/omega-3 taukskābju līdzsvars būs mazāks par 5:1, 
vēlams mazāks par 3:1.

VAI AĻĢU EĻĻA IR DROŠA?
Aļģes Schizochytrium sp. pieder pie hromistu valsts organismiem, tām 
nav saistības ar toksisko aļģu formām. Cilvēki eļļu lieto vairāk nekā 25 
gadus bez ievērojamām negatīvām blaknēm.  Dažiem cilvēkiem palai-
kam rodas zarnu diskomforts un slikta dūša, lietojot eļļu.

OLĪVEĻĻA
BalanceOil satur īpašu auksti spiestu, neapstrādātu augstākā labuma 
olīveļļu no Spānijas, kas iegūta no nenobriedinātām Picual šķirnes olīvām 
un nesatur ĢMO. Tā ir bagāta ar omega-9 (OS) un izvēlēta ļoti augstā 
polifenolu satura dēļ (virs 350 mg/kg)5. Polifenoli ir spēcīgi antioksidanti ar 
dažādu labvēlīgu ietekmi. Tie aizsargā BalanceOil pudelē un, kas ir vienlīdz 
svarīgi, arī jūsu organismā.

D3 VITAMĪNS
Mūsu ekskluzīvais vegānais D3 vitamīns (holekalciferols) tiek iegūts no 
īpaša,  bioloģiski audzēta ķērpja. Tas var uzkrāt lielu  daudzumu noderīgu 
uzturvielu, tostarp D3 vitamīnu. D3 vitamīnu ekstrahē, un tad nedaudz 
tiek pievienota kokosriekstu eļļa. D3 Vitamīns ir sertificēts vegāniem un, 
protams, nesatur ĢMO.

UZTURVĒRTĪBA:

Uzturvērtība un sastāvs 5 ml un 8 ml:

Aļģu eļļa 2115 mg 3384 mg

omega-3 taukskābes 1604 mg 2566 mg

No kurām EPS ir 438 mg 700 mg

No kurām DHS ir 721 mg 1154 mg

Oleīnskābe (OS) 1373 mg 2197 mg

D3 vitamīns (250% RV) 12,5 μg (400% RV) 20 μg

RV = atsauces vērtība

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA: 0,1 ml BalanceOil Vegan uz kilogramu ķer-
meņa svara. Pielāgojiet devas lielumu atkarībā no ķermeņa svara. Pieau-
gušajiem ar ķermeņa svaru 50 kg: 5 ml dienā. Pieaugušajiem ar ķermeņa 
svaru 80 kg: 8 ml dienā. Nepārsniedziet ieteicamo dienas devu.

UZGLABĀŠANA: Neatvērtas pudeles glabājiet tumšā, sausā vietā is-
tabas temperatūrā vai ledusskapī. Atvērtas pudeles uzglabājiet ledusskapī 
un izlietojiet 45 dienu laikā. Eļļa var kļūt duļķaina temperatūrā, kas zemāka 
par 4 °C, jo olīveļļa sabiezē zemā temperatūrā. Istabas temperatūrā eļļa 
atkal kļūs dzidra. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

BRĪDINĀJUMS: Uztura bagātinātāji nav paredzēti sabalansēta un 
pilnvērtīga uztura aizvietošanai. Ja Jūs lietojat asins šķidrinošus medika-
mentus, konsultējaties ar savu ārstu pirms BalanceOil lietošanas.

SASTĀVDAĻAS: Aļģu eļļa no mikroaļģēm Schizochytrium sp., 
auksti spiesta, neapstrādāta augstākā labuma olīveļļa, daglīša sēklu 
eļļa, saulespuķu eļļa, aromatizētājs (rozmarīna ekstrakts), antioksidants 
(ar tokoferoliem bagāts ekstrakts, askorbilpalmitāts), D3 vitamīns 
(holekalciferols, iegūts no augu ekstrakta).



BalanceOil Vegan  
NORĀDES (EFSA)

1. DHS veicina normālas smadzeņu darbības uzturēšanu. Norādi drīkst 
izmantot tikai pārtikai, kas satur vismaz 40 mg DHS uz 100 g un uz 
100 kcal. Lai varētu izmantot norādi, patērētājam ir jāsniedz informācija 
par to, ka labvēlīgā iedarbība tiek nodrošināta tikai tad, ja ik dienu tiek 
uzņemta 250 mg liela DHS deva. DHS lietošana grūtniecības laikā veici-
na normālu embrija smadzeņu attīstību, kā arī zīdaiņa attīstību, kas tiek 
baroti ar krūti. Grūtnieces un ar krūti barojošas sievietes ir jāinformē, 
ka labvēlīgā iedarbība tiek nodrošināta, ja ik dienu tiek uzņemta 200 mg 
DHS deva papildus ieteicamajai omega-3 taukskābju dienas devai pie-
augušajiem, t.i.: 250 mg DHS un EPS. Norādi drīkst izmantot tikai pārti-
kai, kas nodrošina vismaz 200 mg DHS dienas devu.

2. EPS un DHS veicina normālu sirds darbību. Norādi drīkst izmantot 
tikai pārtikai, kas ir vismaz EPS un DHS avots, kā norādīts norādē OMEGA 3 
TAUKSKĀBJU AVOTS, kā minēts 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 
EPS un DHS deva.

3. D vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību. Norādi drīkst 
izmantot pārtikas produktiem, kuri ir D vitamīna avots vismaz tādā 
mērā, kā norādīts norādē D vitamīna AVOTS, kā minēts Regulas (EK) Nr. 
1924/2006 pielikumā.

4. Norādi, ka pārtikā ir augsts omega-3 taukskābju saturs, un jebkuru 
norādi, ko patērētājs tā varētu saprast, drīkst izmantot tikai tad, ja pro-
dukts satur vismaz 0,6 g alfa linolēnskābes 100 gramos vai 100 kcal, 
vai vismaz 80 mg eikozānpentaēnskābes un dokozaheksaēnskābes 100 
gramos un uz 100 kcal. Avots ir analizēts un sertificēts.

5. Ekstra kategorijas neapstrādātā olīveļļa, kas izmantota BalanceOil sa-
stāvā, ir iegūta no Picual šķirnes olīvām, kas ir auksti spiestas, un tad tiek 
speciāli atlasīta eļļa ar lielu polifenolu saturu (virs 350 mg/kg). Avots ir 
analizēts un sertificēts.

6. Olīveļļas polifenoli veicina asins lipīdu aizsardzību pret oksidatīvo 
slodzi. Norādi drīkst izmantot tikai olīveļļai, kas satur vismaz 5 mg hid-
roksitirosola 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.

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

8. DHS un EPS palīdz uzturēt normālu triglicerīdu koncentrāciju asi-
nīs. Prasību var izmantot tikai pārtikai, kas nodrošina dienas devu 2 
g EPS un DHS. Lai varētu izmantot norādi, patērētājam ir jāsniedz in-
formācija par to, ka labvēlīgā iedarbība tiek nodrošināta, ja ik dienu 
tiek uzņemta 2 g EPS un DHS 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 EPS un DHS. DHS veicina normālu triglicerīdu līmeņa uzturēšanu 
asinīs. Norādi drīkst izmantot tikai pārtikai, kas nodrošina 2 g DHS 
dienas devu un kas satur DHS kopā ar eikozānpentaēnskābi (EPS). 
Lai varētu izmantot norādi, patērētājam ir jāsniedz informācija par 
to, ka labvēlīgā iedarbība tiek nodrošināta, ja ik dienu tiek uzņem-
ta 2 g DHS 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 EPS un DHS.  
 
9.  DHS un EPS veicina normāla asinsspiediena uzturēšanu. Norā-
di drīkst izmantot tikai pārtikai, kas nodrošina 3 g EPS un DHS dienas 
devu. Lai varētu izmantot norādi, patērētājam ir jāsniedz informācija 
par to, ka labvēlīgā iedarbība tiek nodrošināta, ja ik dienu tiek uzņemta 
3 g EPS un DHS 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 EPS un DHS. 

10. D vitamīns palīdz uzturēt normālu kalcija līmeni asinīs. Norādi drīkst 
izmantot pārtikas produktiem, kuri ir D vitamīna avots vismaz tādā 
mērā, kā norādīts norādē D vitamīna AVOTS, kā minēts Regulas (EK) Nr. 
1924/2006 pielikumā.
 
11. D vitamīns veicina normālas kaulu veselības uzturēšanu. Norādi 
drīkst izmantot tikai pārtikai, kas ir vismaz D vitamīna avots, kā norā-
dīts norādē D vitamīna AVOTS, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1924/2006 
pielikumā.
 
12. D vitamīns palīdz uzturēt normālu muskuļu darbību. Norādi drīkst 
izmantot pārtikas produktiem, kuri ir D vitamīna avots vismaz tādā 
mērā, kā norādīts norādē D vitamīna AVOTS, kā minēts Regulas (EK) Nr. 
1924/2006 pielikumā.
 
13. D vitamīns palīdz uzturēt normālu zobu veselību. Norādi drīkst 
izmantot pārtikas produktiem, kuri ir D vitamīna avots vismaz tādā 
mērā, kā norādīts norādē D vitamīna AVOTS, kā minēts Regulas (EK) Nr. 
1924/2006 pielikumā.
 
14. D vitamīnam ir liela nozīme šūnu dalīšanās procesā. Norādi drīkst 
izmantot pārtikas produktiem, kuri ir D vitamīna avots vismaz tādā 
mērā, kā norādīts norādē D vitamīna AVOTS, kā minēts Regulas (EK) Nr. 
1924/2006 pielikumā.


