
LOODUSLIKKU  
PÄRITOLU  

KOOSTISOSAD

GMO-VABA SOJAVABA GLUTEENIVABA SUHKRUVABAKETO-SÕBRALIK

POLÜFENOOLI KAITSE
Päevane annus 5 mg oliivi hüdroksütürosooli aitab kaitsta 
veres sisalduvaid lipiide oksüdatiivsete kahjustuste eest.1

SAAVUTA TASAKAAL
Viige oomega 6 : 3 suhe 120 päevaga 3 : 1 tasakaalu.

ÜLIPUHAS
Toksiinide suhtes molekulaaranalüüsidega kontrollitud, 
et tagada toote värskus, ohutus ja puhtus, mida võite 
usaldada.

UUE PÕLVKONNA TOIDULISAND
Sünergiline valem, mis aitab kaasa südame2, aju3 ja 
immuunsüsteemi4 normaalsele talitlusele. 3 pehme  
geeli kapslit päevas sisaldavad 600 mg DHA-d, 1080 mg 
EPA-d ja 20 mcg vitamiini D.

HOOLITSEGE TULEVIKU EEST TÄNA
Valides Essent+ Premium, toetad tasakaalustatud 
merede ökosüsteemi, mis on sertifitseeritud looduslikult 
püütud kalade jätkusuutlik allikas.

POLÜFENOOLIDE JA OOMEGA-RASVHAPETEGA TASAKAALUSTATUD TOIDULISAND 

ESSENT+ PREMIUM

TESTIPÕHINE TOITUMINE
Vaadake oma isiklikke analüüsitulemusi enne ja pärast. 

TOOTE PÕHIPUNKTID 

Omega-toidulisandite uus ajastu Essent+ Premium 
tõstab meie täiesti loodusliku Polyphenol Omega 
Balance toidulisandite valiku veelgi kõrgemale 
tasemele. Hõlpsasti seeditavad pehmed geelid 
taastavad ohutult teie keha rasvhapete tasakaalu, 
kaitsevad teie vere lipiide oksüdatsiooni eest ning 
toetavad normaalset südame- ja ajutegevust. Iga 
kapsel sisaldab kontsentreeritud puhast kalaõli, mis  
on rikas oomega-3 rasvhapete EPA ja DHA poolest, 
samuti võimsaid bioaktiivseid polüfenoole, mis on 
saadud meie patenteeritud ekstra neitsioliiviõlist 
(R.E.V.O.O), oliivipuu ekstraktist ja kakaopulbrist.

AINULT LOODUSLIKUD KOOSTISOSAD

  Looduslik triglütseriidiga kalaõli

  Pöördeline esimese külmpressi oliiviõli (R.E.V.O.O)

  D3-vitamiin lanoliinist

  Segatud tokoferoolid köögiviljadest



    Norwegian Formulation. Toodetud Hispaanias.

ESSENT+ PREMIUM: KALA- JA OLIIVIÕLI HARMOONIA 
TÕENDATUD TULEMUSTE JAOKS
Essent+ Premiumi teaduspõhine koostis ühendab omavahel 
ainulaadse kalaõli kvaliteedi ja kasulikud kogused oomega-3 
rasvhappeid ning teaduslikult sertifitseeritud hulgal oliiviõli,  
mis tagab polüfenoolid, fütotoitained ja oomega-9 rasvhapped, 
soodustades oomega-3 lipiidide täiustatud oksüdatiivset 
stabiilsust.

Polüfenoolid seonduvad oomega-3 rasvhapetega ja need toimivad 
tõhusate antioksüdantidena, takistades lipiidide oksüdeerumist6. 
R.E.V.O.O täiustatud polüfenoolid jäljendavad kalades looduslikult 
leiduvaid polüfenoole ja edastavad õrnad oomega-3 rasvhapped 
läbi keha, kuni need jõuavad turvaliselt rakumembraanidesse. 
Polüfenoolid ja kalalipiidid teevad koostööd väga sünergilisel viisil, 
tänu millele on oomega-3 rasvhapetel võimalik ohutult kehasse 
imenduda, kehaga kohaneda ja seal püsida – see on vajalik üle 
nõutud 8% taseme tagamiseks, et saavutada oomega-6 ja oomega-3 
rasvahapete alla 3 : 1 tasakaalu.

PÖÖRDELINE ESIMESE KÜLMPRESSI OLIIVIÕLI  
ESSENT+ PREMIUM TOIDULISANDIS
Essent+ Premium kapslid on valmistatud patenditud 
tootmisprotsessi teel esimese külmpressi oliiviõlist, mis tagab 
tingimustele vastavatest Koroneiki oliividest valmistatud patenditud 
R.E.V.O.O ja polüfenoolide5, oleiinhappe, mitmete fütotoitainete 
ning muude ainete enneolematu taseme. Tegelikult on R.E.V.O.O 
polüfenoolide sisaldus kuni 30 korda kõrgem kui tavapärastes 
esimese külmpressi oliiviõlides. Teine oluline omadus on oomega-9 
rasvhappe (oleiinhappe) rikkalik sisaldus, mis soodustab aktiivselt 
vere lipiidide normaalset taset1. See on kõrgkvaliteetne komponent 
ja üksikult jaekaubandusse müüdav toode maksumusega €69,00  
250 ml kohta.

LOODUSLIKU KALAÕLI KONTSENTRAADI SPETSIAALNE 
SEGU, MIS TOETAB SÜDAME-VERESOONKONDA JA 
AJUTALITLUST
Essent+ Premium kapslites kasutatav kalaõli on parima võimaliku 
tulemuse saamiseks pärit kahest selektiivselt hangitud looduslikust 
oomega-3-triglütseriidi kontsentraadist. Need kvaliteetsed 
triglütseriidide kontsentraadid sisaldavad 85% EPA-d ja DHA-d ning 
tänu nii kõrgele kontsentratsioonile on vaja ainult väikeseid koguseid, 
et saada vajalikke tulemusi meie kehas, nii et need on ideaalsed 
kapslites kasutamiseks.

Triglütseriidide vormi valimine on oluline, kuna see on looduslikult 
esinev vorm, mida leidub kalades ja taimeliikides, ning seega on 
vorm, mida keha kergesti ära tunneb ja imendab. Tegelikult on üle 
98% kõigist toitudest sisse võetud rasvadest triglütseriidi kujul. 
Triglütseriididega kalaõlid on keerulisemad ja nende tootmiseks 
kulub kohkem aega, kuid meie jaoks pole muud võimalust. Valitud 
oomega-3 rasvhapete kontsentraadid on valmistatud puhastest 
anšoovistest Vaikse ookeani lõunaosa saastamata vetest ja neil on 
Friend of the Sea sertifikaat ning vastavad jätkusuutliku kalapüügi 
kõrgeimale standardile. 

D3-VITAMIIN
Essent+ Premium sisaldab D3-vitamiini (kolekaltsiferool) ja 3 pehmet 
geelkapslit annavad 20 μg. Kasutame looduslikku D3-vitamiini 
(kolekaltsiferooli), mis on valmistatud lanoliinist. Lanoliin on looduslik 
rasv, mida leidub lambavillas. D3-vitamiini saamiseks lahustatakse 
lanoliinist välja D3-vitamiini eelaste. Seejärel muudetakse ja 
aktiveeritakse seda ultraviolettkiirgusega (UV). Keemiline protsess 
on võrreldav protsessiga, mis toimub inimese nahas, kui see toodab 
D3-vitamiini.

KAKAOPULBER
Rasvavabadest kakaoseemnetest saadud kakaopulber sisaldab 
suures koguses polüfenoole, eriti flavanoolide alamklassi, millel  
on kasulik toime toitumisele. 3 pehmest geelkapslist koosnev 
päevane annus sisaldab 17,9 mg polüfenoole.

LOODUSLIK HÜDROKSÜTÜROSOOL
Essent+ Premiumis sisalduv hüdroksütürosool on 100% looduslik 
ekstrakt, mis on saadud oliivipuuviljade külmpressimise ja veepõhise 
ekstraheerimise teel. Hüdroksütürosool on peamine oliivides 
esinev fenoolne ühend, mida peetakse nii oliividest kui ka esimese 
külmpressi oliiviõlist saadavatest ainetest kõige kasulikumaks 
tervisele. Hüdroksütürosool aitab hoida vere lipiidide taset ja kaitseb 
asendamatuid oomega-rasvhappeid.

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) kiitis heaks tervisealase  
väite, milles märgitakse, et hüdroksütürosool ja selle derivaadid  
aitavad kaitsta verelipiide oksüdatiivse kahju eest, mis on südame- 
veresoonkonna häirete peamine riskitegur, kui tarbitakse 5 mg päevas. 
See on 3 pehmes geelkapslis sisalduva hüdoksütürosooli annus.

ŽELATIIN KALAST
Pehmed geelkapslid on valmistatud kõrgekvaliteedilisest 
farmatseutilisest kalaželatiinist, mis on saadud kalanahast ja  
ei sisalda tehislikke värve.

KALA- JA OLIIVÕLI SÜNERGIA = TULEMUSED
Meie teadlased on Essent+ Premium välja töötanud seguna 
mitmetest kvaliteetsetest oomega-3-rasvhapetest kontsentreeritud 
kujul, kuid looduslike triglütseriididena, millel on eriti suur (85%) 
EPA ja DHA sisaldus ning esimese külmpressi oliiviõlist saadud 
oomega-9 rasvhappest. Essent+ Premium sisaldab ka väga 
märkimisväärses koguses polüfenoole (23 mg) hüdroksütürosooli 
ja flavanoolide erilises segus. Hüdroksütürosool on saadud oliiviõlist 
ja oliiviekstraktist, flavanooli aga kakaopulbrist.

TASAKAALU KINNITUS 120 PÄEVAGA
Meie sertifitseeritud laborites analüüsitakse vere üheteistkümne 
rasvhappe sisaldust kuivatatud vereplekkides, mis tähendab, et 
meie andmebaas on omataoliste seas maailma suurim. Keskmine 
oomega-6 ja oomega-3 rasvhappe vahekord inimestel, kes oomega-3 
toidulisandit ei võta, on Põhja-Euroopas 12 : 1, Euroopas 15 : 1  
ja USAs 25 : 1. Pärast 120-päevast BalanceOili toodete võtmist on 
nende oomega-rasvhapete keskmine vahekord suuremal osal 
inimestest väiksem kui 3 : 1.



Toiteväärtus sisu:
2 pehme 

geeli kapslit
3 pehme 

geeli kapslit 

Kalaõli 1600 mg 2400 mg
Oomega-3-rasvhapped 1120 mg 1680 mg

millest EPA 720 mg 1080 mg
millest DHA 400 mg 600 mg

Oliiviõli 340 mg 510 mg
Oleiinhape (oomega-9-rasvhape)  255 mg 383 mg
Polüfenoolid 18,3 mg 27,4 mg

sellest hüdroksütürosooli 5,8 mg 8,7 mg
Skvaleen 1,3 mg 1,9 mg
Vitamiini D3  
(268%*, 402%** RV-st*) 13,4 μg* 20,1 μg**
*RV = võrdluskogus

PEAMISED K ASULIKUD TOIMED

  Aitab hoida polüfenoolide sisaldust organismis,  
et kaitsta vere lipiide oksüdatiivse stressi eest1 

  Kui päevas tarbitakse 3 või rohkem pehmet 
geelkapslit, aitab see kaitsta verelipiide oksüda-
tiivse kahju1 eest, sest päevane annus sisaldab 
5 mg või rohkem hüdroksütürosooli

  Aitab kaasa normaalsele südametalitlusele2,  
sest päevane annus sisaldab 1080 mg EPA-d ja  
600 mg DHA-d

  Aitab kaasa normaalsele ajutalitlusele3, sest 
päevane annus sisaldab 600 mg DHA-d

  Aitab kaasa immuunsüsteemi4 normaalsele 
talitlusele, sest päevane annus sisaldab 20 μg 
D-vitamiini3

  Aitab hoida silmade tervist ja normaalset nägemist, 
sest sisaldab 600 mg DHA-d6 

  4 või enam pehmet geelikapslit päevas aitavad  
säilitada triglütseriidide8 ja vererõhu9 taset, mis  
on juba normaalvahemikus, sest päevane annus 
sisaldab 2240 mg EPA-d ja DHA-d

  Aitab hoida luud,11 lihased,12 hambad13 ja rakud14 
tervetena, sest päevane annus sisaldab 20 μg 
D-vitamiini3

  Aitab säilitada EPA ja DHA head taset organismis

  Aitab hoida optimaalset oomega-6 ja oomega-3 
vahekorda organismis

AJUTALITLUS 
Heakskiidu on saanud tervisealane väide, et EPA ja DHA aitavad 
säilitada normaalset ajutalitlust.3 Rasedatel ja imetavatel naistel 
aitab DHA kaasa loote ja rinnaga toidetavate imikute aju 
normaalsele arengule.3 Pika ahelaga oomega-3 rasvhapped on 
olulised meie ja ka järgmise põlvkonna tervisele.

SÜDAMETALITLUS
EPA-l ja DHA-l on heakskiidetud tervisealased väited südametervise 
kohta. Need aitavad kaasa südame normaalsele talitlusele.2

IMMUUNSÜSTEEM
Essent+ Premium sisaldab D3-vitamiini, mis on ülioluline 
immuunsüsteemi jaoks, kuna aitab kaasa selle normaalsele 
talitlusele.4

KAITSE OKSÜDEERUMISE VASTU 
Oliividest saadud hüdroksütürosool aitab kaitsta vere lipiide 
oksüdatiivse kahju eest, kui selle ööpäevane annus on 5 mg või 
rohkem.1 Lipiidid on rasvataolised ained, mida leidub teie veres ja 
kehakudedes, näiteks kolesterool ja triglütseriidid, mis on olulised 
meie südame tervisele.

TOIDULISANDI ANDMED

ZINZINO POLYPHENOL BLEND: hüdroksütürosool, kakao ja  
oliivi polüfenoolid. 

ZINZINO BALANCE BLEND: EPA, DHA ja oomega-9-rasvhapped. 

LOODUSLIK: Essent+ Premium on valmistatud ainult looduslikest 
allikatest pärit koostisosadest.
 
GMO-VABA: meie tooted on GMO-vabad (s.t ei sisalda 
geneetiliselt muundatud organisme). 

SOOVITATAV PÄEVANE ANNUS: 1 pehme geeli kapsel u 30 kilo 
kehakaalu kohta. Reguleerige annuse suurust kehakaalu järgi. 
Täiskasvanud kehakaaluga 50–60 kg: 2 pehme geeli kapslit päevas. 
Täiskasvanud kehakaaluga 80–90 kg: 3 pehme geeli kapslit päevas. 
Kuni 5 pehme geeli kapslit päevas. Mitte ületada soovitatavat päevast 
annust. Toidulisandid ei asenda tasakaalustatud ja mitmekesist 
toitumist.

KOOSTISOSAD: kalaõlid*, kapsli kest (kalaželatiin, glütserool), 
esimese külmpressi oliiviõli, paksendaja (mesilasvaha), kakao-
pulber, emulgaator (rapsiseemne letsitiin), oliiviekstrakt (Olea 
europaea), D3-vitamiin (kolekaltsiferool). *Mitte-EL-i päritolu.

ETTEVAATUST! kui võtate verd vedeldavat ravimit või kui teil on 
terviseprobleem, pidage enne Essent+ Premium kasutamist nõu 
oma arstiga. 

SÄILITAMINE: hoida pimedas kuivas kohas toatemperatuuril  
või külmkapis. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

SISU: 60 pehme geeli kapslit eraldi mullpakendis, et tagada 
optimaalne värskus.
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TERVISEALASED VÄITED (EU)
1Oliiviõli polüfenoolid aitavad kaitsta verelipiide oksüdatiivse kahjustuse eest. Väidet võib 
kasutada üksnes oliiviõli kohta, mis sisaldab vähemalt 5 mg hüdroksütürosooli ja selle 
derivaate (nt oleuropeiini kompleks ja türosool) 20 g oliiviõli kohta. Et toode oleks väitega 
kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse  
20 g oliiviõli. 

2EPA ja DHA aitavad kaasa südame normaalsele talitlusele. Väidet võib kasutada üksnes  
toidu kohta, mis on vähemalt EPA ja DHA allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas 
osutatud väitele oomega-3 RASVHAPETE ALLIKAS. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb 
tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 250 mg EPA-d ja DHA-d.

3DHA aitab hoida aju normaalset talitlust. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis 
sisaldab vähemalt 40 mg DHA-d 100 g ja 100 kcal kohta. Et toode oleks väitega kooskõlas, 
tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 250 mg DHA-d. 
Ema dokosaheksaeenhappe (DHA) tarbimine soodustab loote ja rinnaga toidetavate imikute 
aju normaalset arengut. Rasedaid ja rinnaga toitvaid naisi tuleb teavitada, et kasulik toime 
saavutatakse siis, kui lisaks täiskasvanu oomega-3 rasvhapete päevasele kogusele tarbitakse 
200 mg DHA-d, st 250 mg DHA-d ja EPA-d. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis 
sisaldab päevase kogusena 200 mg DHA-d.

4D-vitamiin aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele. Väidet võib kasutada 
üksnes toidu kohta, mis on vähemalt D-vitamiini allikas vastavalt määruse (EÜ)  
nr 1924/2006 lisas osutatud väitele D-vitamiini ALLIKAS.

5Essent+ Premiumi koostises kasutatav esimese külmpressi õli on saadud Küprose 
külmpressitud oliividest Koroneiki, mis on spetsiaalselt valitud nende suure 
polüfenoolisisalduse (üle 2600 mg/kg) pärast. Analüüsitud ja sertifitseeritud päritolukohas.

6DHA aitab hoida normaalset nägemist. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis 
sisaldab vähemalt 40 mg DHA-d 100 g ja 100 kcal kohta. Et toode oleks väitega kooskõlas, 
tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 250 mg DHA-d. 
Dokosaheksaeenhappe (DHA) tarbimine soodustab kuni 12-kuuliste imikute normaalset 
visuaalset arengut. Tarbijat tuleb teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas 
tarbitakse 100 mg DHA-d. Kui väidet kasutatakse jätkupiimasegu kohta, peab toidus olema 
DHA-na vähemalt 0,3% rasvhapete üldsisaldusest.

7Väite, et toit on suure oomega-3 rasvhapete sisaldusega, ja iga väite, millel on tarbija jaoks 
tõenäoliselt sama tähendus, võib esitada ainult siis, kui toode sisaldab vähemalt 0,6 g alfa- 
linoleenhapet 100 g ja 100 kcal kohta või kokku vähemalt 80 mg eikosapentaeenhapet ja 
dokosaheksaeenhapet 100 g kohta ja 100 kcal kohta. Analüüsitud ja sertifitseeritud 
päritolukohas.

8DHA ja EPA aitavad hoida vere normaalset triglütseriidide taset. Väidet võib kasutada üksnes 
toidu kohta, mis sisaldab päevase kogusena 2 g EPA-d ja DHA-d. Et toode oleks väitega 
kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 2 g 
EPA-d ja DHA-d. Kui väidet kasutatakse toidulisandite ja/või rikastatud toidu kohta, tuleb 
tarbijat teavitada, et täiendav päevane EPA ja DHA kogus kokku ei tohi ületada 5 g. DHA aitab 
hoida vere normaalset triglütseriidide taset. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis 
sisaldab päevase kogusena 2 g DHA-d ja sisaldab DHA-d koos eikosapentaeenhappega (EPA). 
Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui 
päevas tarbitakse 2 g DHA-d. Kui väidet kasutatakse toidulisandite ja/või rikastatud toidu 
kohta, tuleb tarbijat teavitada, et täiendav päevane EPA ja DHA kogus kokku ei tohi ületada 5 g.

9DHA ja EPA aitavad hoida vererõhku normaaltasemel. Väidet võib kasutada üksnes toidu 
kohta, mis sisaldab päevase kogusena 3 g EPA-d ja DHA-d. Et toode oleks väitega kooskõlas, 
tuleb tarbijat teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 3 g EPA-d ja 
DHA-d. Kui väidet kasutatakse toidulisandite ja/või rikastatud toidu kohta, tuleb tarbijat 
teavitada, et täiendav päevane EPA ja DHA kogus kokku ei tohi ületada 5 g. 

10D-vitamiin aitab kaasa normaalsele vere kaltsiumisisaldusele. Väidet võib kasutada üksnes 
toidu kohta, mis on vähemalt D-vitamiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas 
osutatud väitele D-vitamiini ALLIKAS.

11D-vitamiin aitab hoida luid normaalsena. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on 
vähemalt D-vitamiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele 
D-vitamiini ALLIKAS.

12D-vitamiin aitab hoida lihaste funktsiooni normaalsena. Väidet võib kasutada üksnes toidu 
kohta, mis on vähemalt D-vitamiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas 
osutatud väitele D-vitamiini ALLIKAS.

13D-vitamiin aitab hoida hambaid normaalsena. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, 
mis on vähemalt D-vitamiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud 
väitele D-vitamiini ALLIKAS.

14D-vitamiin osaleb rakujagunemise protsessis. Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis 
on vähemalt D-vitamiini allikas vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas osutatud väitele 
D-vitamiini ALLIKAS.


