
ESSENT
POLYFENOLIA JA OMEGA-RASVAHAPPOA TASAPAINOISESTI SISÄLTÄVÄ RAVINTOLISÄ

ESSENT-RAVINTOLISÄN PERUSELEMENTIT

Ravintolisien uusi sukupolvi. Tämä erityisen puhdas, 
polyfenoleja ja omega-rasvahappoja tasapainottava 
ravintolisä on testattu molekulaarisella testauksella.  
Se säätää ja ylläpitää omega-6:3-tasapainoa turvallisesti 
suojaten samalla solujasi hapettumiselta1 ja edistäen 
aivotoiminnan pysymistä normaalina sekä edistäen 
sydämen ja immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

Essent on synergistinen sekoitus tiivistettyä 
korkealaatuista luonnonkalaöljyä, joka sisältää runsaasti 
omega-3-rasvahappoja EPA:ta ja DHA:ta. Lisäksi siinä on 
mukana ekstra-neitsytoliiviöljysekoitusta, oliiviuutetta ja 
kaakaojauhetta, joista kaikista saa runsaasti polyfenoleja. 
 
Sisältö: 60 pehmeää geelikapselia yksittäisissä 
läpipainopakkauksissa optimaalisen tuoreuden 
takaamiseksi.

GMO-VAPAA SOIJATON GLUTEENITON SOKERITON LUONTAISET  
AINESOSAT

KETO-
YSTÄVÄLLINEN

POLYFENOLIPITOISTA SUOJAA 
Suojaa solujasi ruostumiselta (oksidoitumiselta). 
Päivittäinen 5 mg:n annos oliivi-hydroksityrosolia suojaa 
veren rasvaaineita hapettumisvaurioilta.1

SAAVUTA TASAPAINO 
Säädä Omega-6:3 -suhteesi 3:1- tasapainoon 120 
päivässä.

TESTIPOHJAINEN RAVITSEMUS 
Näet omat yksilölliset ”ennen ja jälkeen” -testitulokset. 

ÄÄRIMMÄISEN PUHDASTA 
Tuotteen mahdolliset toksiinit on selvitetty 
molekulaarisella testauksella – voit luottaa tuotteen 
tuoreuteen, turvallisuuteen ja puhtauteen.

UUDEN SUKUPOLVEN RAVITSEMUS 
Synergistinen koostumus, joka edistääsydämen2, 
aivojen3 ja immuunijärjestelmän4 normaalia toimintaa. 
Kolme pehmeää geelikapselia sisältää 600 mg DHA:ta, 
1 080 mg EPA:ta ja 20 mcg D3-vitamiinia.

HUOLEHDI TULEVAISUUDESTA JO TÄNÄÄN 
Valitsemalla Essent-ravintolisän tuet tasapainoista 
valtamerien ekosysteemiä, sillä tuotteessa on käytetty 
sertifioidusti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
pyydettyä luonnonvaraista kalaa.



AINESOSAT: kalaöljyt, kalagelatiini, kosteudensäilyttäjä (glyseroli), 
kylmäpuristettu ekstra-neitsytoliiviöljy, kaakaojauhe, sakeutusaine 
(piidioksidi), vesi, oliiviuute (Olea europaea), D3-vitamiini 
(kolekalsiferoli). 

KÄYTTÖSUOSITUS: 1 pehmeä geelikapseli 30:tä painokiloa 
kohden. Annoksen koko määräytyy kehon painon mukaan. 
Aikuiset, joiden paino on 50–60 kg: 2 pehmeää geelikapselia 
päivässä. Aikuiset, joiden paino on 80–90 kg: 3 pehmeää 
geelikapselia päivässä. Enintään viisi pehmeää geelikapselia 
päivässä. Älä ylitä suositeltua päiväannosta. Ravintolisät eivät 
korvaa tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota.

HUOMIO: Jos käytät verenohennuslääkkeitä tai sinulla on jokin 
sairaus, keskustele lääkärin kanssa ennen Essent-valmisteen 
käyttämistä.

SÄILYTYS: säilytä pimeässä ja kuivassa paikassa huoneenlämmössä 
tai jääkaapissa. Säilytä lasten ulottumattomissa.

ZINZINO POLYPHENOL BLEND: Hydroksityrosoli, kaakao
ja oliivin polyfenolit.

ZINZINO BALANCE BLEND: EPA, DHA ja Omega-9.

LUONNOLLINEN: Essent on valmistettu vain luonnollisista  
lähteistä saatavista ainesosista. 
 
EI SISÄLLÄ GEENITEKNIIKALLA MUUNNETTUJA 
ORGANISMEJA: Zinzinon tuotteet eivät sisällä geenitekniikalla 
muunnettuja organismeja (GMO). 
 
KALAÖLJYTRIGLYSERIDITIIVISTE 
Tämä luonnollinen omega-3-tiiviste on valmistettu Eteläisen 
Tyynenmeren saastumattomista vesistä peräisin olevista puhtaista 
sardelleista. Tämän laadukkaan triglyseriditiivisteen EPA- ja DHA- 
pitoisuus on 85 %. Se on niin korkea, että jo pieni määrä saa aikaan 
tuloksia elimistöissämme. Käytetyt omega-3-rasvahapot ovat 
kaloissa ja kasveissa luontaisesti esiintyviä triglyseridejä. Keho 
tunnistaa tämän triglyseridimuodon helpoimmin, ja se imeytyy 
helposti. Yli 98 % kaikista ruoasta saatavista rasvoista on 
triglyseridimuodossa. Triglyseridikalaöljyjen valmistaminen kestää 
pidempään, mutta meille se on ainoa oikea ratkaisu. Öljy on Friend 
of the Sea -ympäristöjärjestön sertifioimaa.

Norjalainen valmiste. Valmistettu Norjassa.

TIETOA LISÄRAVINTEESTA EKSTRANEITSYTOLIIVIÖLJY  
Espanjalainen Picual-oliivi on valittu sen sisältämän runsaan omega-
9-rasvahapon määrän ja erittäin korkean antioksidanttipitoisuutensa 
ansiosta. Käytetyt oliivit ovat alkusatoa. Käsittelyn aikana kivet otetaan 
pois ja vain hedelmät kylmäpuristetaan. Näin saadaan ekstra-
neitsytöljyä, jossa on runsaasti omega-9-rasvahappoa (oleiinihappoa), 
joka puolestaan sisältää erittäin paljon polyfenoleiksi kutsuttuja 
antioksidantteja (yli 750 mg/kg5).  
 
D3-VITAMIINI 
Essent sisältää D3-vitamiinia (kolekalsiferoli) ja kolmesta 
pehmeästä geelikapselista sitä saa 20 μg. Tuotteessa on käytetty 
luonnollista, lanoliinista valmistettua D3-vitamiinia (kolekalsiferolia). 
Lanoliini on lampaanvillassa luontaisesti esiintyvää rasvaa. D3-
vitamiini valmistetaan liuottamalla D3-vitamiinin esiaste lanoliinista. 
Tämän jälkeen sitä muutetaan kemiallisesti ja aktivoidaan 
altistamalla ultraviolettivalolle (UV). Kyseinen kemiallinen prosessi 
on verrattavissa prosessiin, joka tapahtuu ihmisen iholla sen 
tuottaessa D3-vitamiinia. 
 
KAAKAOJAUHE  
Rasvanpoistokäsittelyn läpikäyneistä kaakaon siemenistä 
valmistettu kaakaojauhe sisältää suuria määriä ravintohyötyjä 
omaavia polyfenoleja, erityisesti flavanoleiksi kutsuttua alaluokkaa. 
Päivittäisestä kolmen pehmeän geelikapselin annoksesta saa 
17,9 mg polyfenoleja.  
 
LUONNOLLISTA HYDROKSITYROSOLIA  
Essent-ravintolisän sisältämä hydroksityrosoli on täysin 
luonnollinen uute. Tämä uute saadaan oliivien kylmäpuristuksesta, 
jota seuraa vesipohjainen uuttaminen. Hydroksityrosoli on tärkein 
oliiveista löytyvä fenolinen yhdiste, ja sen katsotaan antavan 
suurimman osan oliiviöljyn ja ekstra-neitsytoliiviöljyn sisältämistä 
terveyshyödyistä. Hydroksityrosoli estää veren lipidien hapettumista, 
ja se suojaa välttämättömiä omega-rasvahappoja.  
 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on 
hyväksynyt terveysväitteen, jonka mukaan päivittäinen 5 mg:n 
annos hydroksityrosolia ja sen johdannaisia suojaa veren lipidejä 
hapettumisvaurioilta1, jotka ovat keskeinen riskitekijä sydän- ja 
verisuonitaudeissa. Kyseinen määrä on kolmen pehmeän 
geelikapselin sisältämä hydroksityrosoliannos. 
 
KALASTA SAATU GELATIINI 
Pehmeät geelikapselit on valmistettu korkealaatuisesta 
lääkekalagelatiinista. Se on peräisin kalan nahasta, eikä siinä ole 
keinotekoisia värejä.

Ravintoarvo ja 2 pehmeää 3 pehmeää
sisältö: geelikapselia geelikapselia

Kalaöljy  1 668 mg  2 502 mg
Omega-3-rasvahapot  1 120 mg  1 680 mg
 josta EPA:ta  720 mg  1 080 mg
 josta DHA:ta  400 mg  600 mg
Oliiviöljy  200 mg  300 mg
Oleiinihappo (omega-9) 140 mg  210 mg
Polyfenolit  15,4 mg  23,1 mg
 josta hydroksityrosolia  3,4 mg  5,1 mg
D3 -vitamiini 
(250 %*, 400 %** vertailuarvosta*) 13,4 μg*  20,1 μg**

*vertailuarvo = saannin vertailuarvo



KALA- JA OLIIVIÖLJYN SYNERGIA 
MERKITSEE TULOKSIA
Tutkijoidemme kehittämä Essent on sekoitus useita laadukkaita 
omega-3-rasvahappoja tiivistetyssä muodossa, mutta luonnollisina 
triglyserideinä. Ne sisältävät runsaasti (85 %) EPA:ta ja DHA:ta sekä 
ekstra-neitsytoliiviöljystä saatavaa omega-9-rasvahappoa. Essent 
sisältää myös merkittävän määrän polyfenoleja (23 mg) erityisessä 
hydroksityrosolin ja flavanolien sekoituksessa. Hydroksityrosoli on 
peräisin oliiviöljystä ja oliiviuutteesta, kun taas flavanoli saadaan 
kaakaojauheesta.

TODISTETUSTI TASAPAINOTTAVA 
VAIKUTUS 120 PÄIVÄSSÄ
Sertifioidut laboratoriomme ovat vastuussa kuivatuista veripisaroista 
otettujen kokeiden analysoimisesta. Kokeet koskevat veressä olevia 
11:a rasvahappoa, ja tietokantamme on maailman suurin lajissaan. 
Keskimääräinen omega-6:3-suhde ihmisillä, jotka eivät käytä omega-
3-ravintolisää, on 12:1 Pohjois-Euroopassa, 15:1 Euroopassa ja 25:1 
Yhdysvalloissa. Kun BalanceOil+-tuotteita on käytetty 120 päivän 
ajan, keskimääräinen suhde on useimmilla ihmisillä alle 3:1.

AIVOJEN TOIMINTA
EPA:n ja DHA:n normaalin aivotoiminnan ylläpitoa koskevat 
terveysväitteet ovat hyväksyttyjä väitteitä.3 Raskaana olevien ja 
imettävien naisten tapauksessa DHA tukee sikiön ja rintaruokinnassa 
olevan imeväisen aivojen normaalia kehitystä.3 Pitkäketjuiset omega-
3-rasvahapot ovat tärkeitä omalle terveydellemme sekä myös 
seuraavan sukupolven terveydelle.

SYDÄMEN TOIMINTA
EPA:n ja DHA:n sydämen terveyttä koskevat terveysväitteet ovat 
hyväksyttyjä väitteitä. Ne edistävät sydämen normaalia toimintaa.2

IMMUUNIJÄRJESTELMÄ
Essent sisältää D3-vitamiinia. Kyseinen vitamiini on 
immuunijärjestelmälle ehdottoman tärkeää, sillä se edistää 
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.4

SUOJAA HAPETTUMISELTA
Oliiveista saatava hydroksityrosoli auttaa suojaamaan veren  
rasva-aineita hapettumisvaurioilta, kun päivittäinen annos on 
vähintään 5 mg.1 Lipidit ovat verestä ja kehon kudoksista löytyviä 
rasvan kaltaisia, sydämen terveydelle tärkeitä aineita, esimerkkeinä 
kolesteroli tai triglyseridit.



TÄRKEIMMÄT EDUT:

  Auttaa ylläpitämään kehon polyfenolitasoja 
veren rasva-aineiden suojaamiseksi 
hapettumisstressiltä1

  Kun päivittäin nautitaan vähintään kolme 
pehmeää geelikapselia, se edistää veren rasva-
aineiden suojaamista hapetusvaurioilta1, sillä 
päivittäinen annos sisältää vähintään 5 mg 
hydroksityrosolia

  Edistää sydämen normaalia toimintaa2, koska 
päivittäinen annos sisältää EPA:ta 1 080 mg ja 
600 mg DHA:ta

  Edistää aivotoiminnan pysymistä normaalina3, 
koska päivittäinen annos sisältää 600 mg DHA:ta

  Edistää immuunijärjestelmän normaalia 
toimintaa4, koska päivittäinen annos sisältää  
D3-vitamiinia 20 μg

  Tukee silmien terveyttä ja edistää näön pysymistä 
normaalina, koska se sisältää DHA:ta 600 mg6 

  Vähintään neljä pehmeää geelikapselia päivässä 
auttaa ylläpitämään jo normaalia triglyseridien8 
ja verenpaineen tasoa9 , sillä päivittäinen 
annossisältää 2 240 mg EPA:ta ja DHA:ta

  Tukee terveitä luita11, lihaksia12, hampaita13 ja 
soluja14, koska päivittäinen annos sisältää 20 μg  
D3-vitamiinia

 
  Auttaa ylläpitämään hyvää EPA- ja DHA-tasoa 

kehossasi

  Auttaa ylläpitämään kehon omega-6:3-tasoa 
ihanteellisena

ESSENT-TERVEYSVÄITTÄMÄT (EFSA) 
 
1Oliiviöljyn polyfenolit edistävät veren rasva-aineiden suojaamista hapettumisstressiltä. 
Väite voidaan esittää vain oliiviöljystä, joka sisältää vähintään 5 mg hydroksityrosolia ja sen 
johdannaisia (esim. kompleksinen oleuropeiini ja tyrosoli) 20 g:aa oliiviöljyä kohti. Jotta väite 
voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla 
päivittäin 20 g oliiviöljyä. 

2EPA ja DHA edistävät sydämen normaalia toimintaa. Väite voidaan esittää vain 
elintarvikkeesta, joka on EPA:n ja DHA:n lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 
liitteessä olevassa luettelossa mainitun Omega-3-RASVAHAPPOJEN LÄHDETTÄ KOSKEVAN 
väitteen mukaisesti. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen 
vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 250 mg EPA:ta ja DHA:ta.

3DHA edistää aivotoiminnan pysymistä normaalina. Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, 
joka sisältää vähintään 40 mg DHA:ta / 100 g ja 100 kcal. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle 
on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 250 mg DHA:ta. 
Äidin dokosaheksaeenihapon (DHA) saanti tukee sikiön ja rintaruokinnassa olevien imeväisten 
aivojen normaalia kehitystä. Raskaana oleville ja imettäville naisille on ilmoitettava, että 
edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 200 mg DHA:ta aikuisille suositellun 
omega-3-rasvahappojen päiväsaannin lisäksi, so. 250 mg DHA:ta ja EPA:ta. Väite voidaan 
esittää vain elintarvikkeesta, josta DHA:ta saadaan vähintään 200 mg päivässä.

4D-vitamiini edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Väite voidaan esittää 
vain elintarvikkeesta, joka on D-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 
liitteessä olevassa luettelossa mainitun D-vitamiinilähdettä koskevan väitteen mukaisesti.

5Essent-ravintolisässä käytetty ekstra-neitsytöljy saadaan Picual-oliiveista, jotka on 
kylmäpuristettu ja valittu erityisesti niiden sisältämän runsaan polyfenolipitoisuuden vuoksi  
(yli 350 mg/kg). Analysoitu ja sertifioitu ainesosan lähteellä.

6DHA edistää näön pysymistä normaalina. Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka 
sisältää vähintään 40 mg DHA:ta / 100 g ja 100 kcal. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle 
on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 250 mg DHA:ta. 
Dokosaheksaeenihapon (DHA) nauttiminen tukee alle 12 kuukauden ikäisten imeväisten 
näön normaalia kehitystä. Kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan 
nauttimalla päivittäin 100 mg DHA:ta. Kun väitettä käytetään vieroitusvalmisteesta, 
elintarvikkeen sisältämien rasvahappojen kokonaismäärästä vähintään 0,3 %:n on oltava 
DHA:ta.

7Väite, jonka mukaan elintarvike sisältää runsaasti omega-3-rasvahappoja, ja mikä tahansa 
muu väite, jolla on kuluttajalle oletettavasti sama merkitys, voidaan esittää vain, mikäli 
tuote sisältää alfalinoleenihappoa vähintään 0,6 g/100 g ja 0,6 g/100 kcal tai sen sisältämien 
eikosapentaeenihapon ja dokosaheksaeenihapon yhteismäärä on vähintään 80 mg/100 g  
ja 80 mg/100 kcal. Analysoitu ja sertifioitu ainesosan lähteellä.

8DHA ja EPA edistävät veren triglyseridipitoisuuksien pysymistä normaalina. Väite voidaan 
esittää vain elintarvikkeesta, josta EPA:ta ja DHA:ta saadaan 2 g päivässä. Jotta väite voidaan 
esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla EPA:ta 
ja DHA:ta 2 g päivässä. Jos väite esitetään ravintolisästä ja/tai täydennetystä elintarvikkeesta, 
kuluttajille on lisäksi ilmoitettava, ettei EPA:n ja DHA:n yhdistetty päivittäinen lisäsaanti saa 
olla enemmän kuin 5 g. DHA edistää veren triglyseriditason pysymistä normaalina. Väite 
voidaan esittää vain elintarvikkeesta, josta DHA:ta saadaan 2 g päivässä ja joka sisältää 
DHA:ta yhdessä eikosapentaeenihapon (EPA) kanssa. Jotta väite voidaan esittää, kuluttajalle 
on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla DHA:ta 2 g päivässä.  
Jos väite esitetään ravintolisästä ja/tai täydennetystä elintarvikkeesta, kuluttajille on lisäksi 
ilmoitettava, ettei EPA:n ja DHA:n yhdistetty päivittäinen lisäsaanti saa olla enemmän kuin 5 g. 
 
9DHA ja EPA edistävät verenpaineen pysymistä normaalina. Väite voidaan esittää vain 
elintarvikkeesta, josta EPA:ta ja DHA:ta saadaan 3 g päivässä. Jotta väite voidaan esittää, 
kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla EPA:ta ja 
DHA:ta 3 g päivässä. Jos väite esitetään ravintolisästä ja/tai täydennetystä elintarvikkeesta, 
kuluttajille on lisäksi ilmoitettava, ettei EPA:n ja DHA:n yhdistetty päivittäinen lisäsaanti saa 
olla enemmän kuin 5 g. 

10D-vitamiini edistää veren normaalia kalsiumtasoa. Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, 
joka on D-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa 
luettelossa mainitun D-vitamiinilähdettä koskevan väitteen mukaisesti.

11D-vitamiini edistää luiden pysymistä normaaleina. Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, 
joka on D-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa 
luettelossa mainitun D-vitamiinilähdettä koskevan väitteen mukaisesti.

12D-vitamiini edistää normaalin lihastoiminnan ylläpitämistä. Väite voidaan esittää vain 
elintarvikkeesta, joka on D-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 
liitteessä olevassa luettelossa mainitun D-vitamiinilähdettä koskevan väitteen mukaisesti.

13D-vitamiini edistää hampaiden pysymistä normaaleina. Väite voidaan esittää vain 
elintarvikkeesta, joka on D-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 
liitteessä olevassa luettelossa mainitun D-vitamiinilähdettä koskevan väitteen mukaisesti.

14D-vitamiini osallistuu solujen jakautumisprosessiin. Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, 
joka on D-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa 
luettelossa mainitun D-vitamiinilähdettä koskevan väitteen mukaisesti.
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