
NATURALNE  
SKŁADNIKI

BEZ GMO BEZ SOI BEZ GLUTENU BEZ CUKRUPRODUKT ODPOWIEDNI 
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH 

DIETĘ KETOGENICZNĄ

OCHRONA ZAPEWNIANA PRZEZ POLIFENOLE
Dzienna dawka 5 mg hydroksytyrozolu z oliwy wspomaga 
ochrone lipidow krwi przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.1

ODZYSKAJ RÓWNOWAGĘ
Zmień współczynnik kwasów Omega 6:3 na 3:1 w 120 dni.

ULTRACZYSTOŚĆ
Produkt molekularnie testowany pod kątem toksyn w 
celu zapewnienia świeżości, bezpieczeństwa i czystości, 
którym można zaufać.

ŻYWNOŚĆ NASTĘPNEJ GENERACJI
Synergiczna formuła, która wspomaga prawidłowe 
funkcje serca, mózgu oraz układu odpornościowego.  
3 miękkie kapsułki softgel dziennie zawierają 600 mg 
DHA, 1080 mg EPA i 20 mcg witaminy D3.

JUŻ DZIŚ ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ
Wybierając Essent+ Premium posiadający certyfikowane 
ekologiczne źródło dziko odławianych ryb wspierasz 
zbilansowany ekosystem oceaniczny.

SUPLEMENT DIETY BALANS Z POLIFENOLAMI I KWASAMI OMEGA

ESSENT+ PREMIUM

ODŻYWIANIE POPARTE WYNIKAMI TESTÓW
Sprawdź swoje indywidualne wyniki testów „przed” i „po”. 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nowa epoka suplementów z kwasami tłuszczowymi 
Omega. Essent+ Premium wprowadza nasz asortyment 
w pełni naturalnych suplementów diety z polifenolami 
Omega Balance na kolejny poziom doskonałości. 
Łatwo trawione, miękkie kapsułki softgel bezpiecznie 
odbudują równowagę kwasów tłuszczowych w Twoim 
organizmie, ochronią stężenie lipidów we krwi przez 
oksydacją i wesprą prawidłowe funkcjonowanie mózgu 
i serca. Każda kapsułka zawiera skoncentrowany, czysty 
olej rybny, bogaty w kwasy tłuszczowe Omega-3 EPA i 
DHA, jak też silne, bioaktywne polifenole pochodzące 
z naszej autorskiej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia 
(R.E.V.O.O), wyciągu z owocu oliwki i kakao w proszku.

W PEŁNI NATURALNE SKŁADNIKI

  Naturalny triglicerydowy olej rybny

  Tłoczona na zimno oliwa z oliwek R.E.V.O.O. 
(Revolutionary Extra Virgin Olive Oil)

  Witamina D3 z lanoliny

  Mieszanka tokoferoli pochodzących z warzyw



    Norwegian Formulation. Wyprodukowano w Hiszpanii.

ESSENT+ PREMIUM: OLEJ RYBNY I OLIWA Z OLIWEK 
W HARMONIJNEJ MIESZANCE DAJĄCEJ PEWNE REZULTATY
Naukowa receptura Essent+ Premium łączy olej rybny o wyjątkowej 
jakości z korzystnymi ilościami kwasów Omega-3 oraz opracowanymi 
naukowo ilościami oliwy z oliwek, tworząc mieszankę, która dostarcza 
polifenoli, składników odżywczych pochodzenia roślinnego 
i kwasów Omega-9, a co za tym idzie, przyczynia się do stabilności 
oksydacyjnej lipidów kwasu Omega-3.

Polifenole łączą się z kwasami Omega-3 i pełnią funkcję skutecznych 
antyoksydantów, chroniąc lipidy przed oksydacyją6. Ulepszone 
polifenole zawarte w oliwie R.E.V.O.O. odpowiadają polifenolom 
obecnym w naturze w rybach i transportują delikatne kwasy 
Omega-3 przez organizm, dostarczając je bezpiecznie przez błony 
komórek. Polifenole i lipidy pochodzenia rybnego współgrają ze 
sobą synergicznie, umożliwiając organizmowi wchłonięcie, 
dostosowanie i utrzymanie stężeń kwasów Omega-3 powyżej 
poziomu 8% wymaganego do osiągnięcia współczynnika kwasów 
Omega-6:3 poniżej 3:1.

OLIWA R.E.V.O.O. W ESSENT+ PREMIUM
Kapsułki Essent+ Premium są produkowane z oliwy z oliwek  
z pierwszego tłoczenia przy wykorzystaniu opatentowanego 
procesu produkcyjnego, którego produktem jest nasza 
zastrzeżona oliwa R.E.V.O.O. z certyfikowanych oliwek Koroneiki 
zawierających nieporównywalnie wysokie stężenia polifenoli5, 
kwasu oleinowego, wielu składników odżywczych pochodzenia 
roślinnego i innych. W istocie oliwa R.E.V.O.O. zawiera do 30 razy 
więcej polifenoli niż standardowa oliwa z oliwek z pierwszego 
tłoczenia. Jej wysoka zawartość kwasów Omega-9 (kwas oleinowy) 
jest kolejną cechą, która aktywnie wspiera normalizację poziomów 
lipidów we krwi1. Jest to wysokiej jakości komponent, którego 
indywidualna cena detaliczna wynosi 69,00 € za 250 ml.

SPECJALISTYCZNA MIESZANKA NATURALNEGO 
KONCENTRATU OLEJU RYBNEGO WSPIERAJĄCEGO 
FUNKCJONOWANIE UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEG 
I MÓZGU
Olej rybny wykorzystywany w kapsułkach Essent+ Premium 
pochodzi z dwóch selektywnie pozyskiwanych naturalnych 
koncentratów trójglicerydów Omega-3 w celu zapewnienia możliwie 
jak najlepszego efektu. Te wysokiej jakości koncentraty trójglicerydów 
zawierają 85% EPA i DHA, a przy tak wysokim stężeniu do uzyskania 
niezbędnych efektów w naszym organizmie wystarczą zaledwie 
niewielkie ilości, dzięki czemu idealnie nadają się one do stosowania 
w kapsułkach.

Wybór postaci trójglicerydów jest ważny, ponieważ jest to postać 
naturalnie występująca w rybach i w gatunkach roślinnych, co 
sprawia, że jest ona najłatwiejsza do rozpoznania i wchłonięcia przez 
organizm. W istocie ponad 98% wszystkich tłuszczów spożywanych 
z żywności ma formę trójglicerydów. Trójglicerydowe oleje rybne 
są bardziej skomplikowane, a ich produkcja trwa dłużej, lecz nie ma 
innego sposobu. Wybrane naturalne koncentraty Omega-3 są 
wytwarzane z czystych sardeli z niezanieczyszczonych wód 
południowego Pacyfiku i posiadają certyfikat Friend of the Sea  
oraz spełniają najwyższe standardy zrównoważonego rybołówstwa. 

WITAMINA D3

Essent+ Premium zawiera witaminę D3 (cholekalcyferol), a  
3 kapsułki typu softgel dostarczają 20 μg. Stosujemy naturalną 
witaminę D3 (cholekalcyferol) z lanoliny. Lanolina to tłuszcz naturalnie 
występujący w owczej wełnie. Witamina D3 jest uzyskiwana poprzez 
rozpuszczenie prekursora witaminy D3 z lanoliny. Jest on następnie 
chemicznie modyfikowany i aktywowany przez ekspozycję na 
promieniowanie ultrafioletowe (UV). Ten proces chemiczny jest 
porównywalny do procesu, który zachodzi w ludzkiej skórze 
podczas produkcji witaminy D3 w wyniku wystawienia na działanie 
promieni słonecznych.

PROSZEK KAKAOWY
Proszek kakaowy z odtłuszczonych nasion kakao zawiera duże 
ilości polifenoli, w szczególności podklasę zwaną flawanolami 
o korzystnych właściwościach odżywczych. Dzienna dawka 
3 kapsułek typu softgel zawiera 17,9 mg polifenoli.

NATURALNY HYDROKSYTYROZOL
Hydroksytyrozol w Essent+ Premium jest w 100% naturalnym 
ekstraktem uzyskanym w wyniku tłoczenia na zimno owoców 
oliwek, po którym następuje ekstrakcja na bazie wody. 
Hydroksytyrozol jest głównym związkiem fenolowym występującym 
w oliwkach i uważa się, że jest on odpowiedzialny za większość 
korzyści zdrowotnych zapewnianych zarówno przez oliwki, jak 
i oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia. Hydroksytyrozol wspiera 
utrzymanie poziomu lipidów we krwi i chroni niezbędne kwasy 
tłuszczowe Omega.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)  
zatwierdził oświadczenie zdrowotne stwierdzające, że w przypadku 
spożywania 5 mg dziennie hydroksytyrozol i jego pochodne 
przyczyniają się do ochrony lipidów we krwi przed uszkodzeniem 
oksydacyjnym, które stanowi kluczowy czynnik ryzyka zaburzeń 
sercowo-naczyniowych. Jest to dawka hydoksytyrozolu zawarta 
w 3 kapsułkach typu softgel.

ŻELATYNA Z RYB
Kapsułki żelowe są wykonane z wysokiej jakości farmaceutycznej 
żelatyny rybiej pochodzącej ze skóry ryb i nie zawierają sztucznych 
barwników.

SYNERGIA OLEJU RYBIEGO I OLIWY Z OLIWEK = WYNIKI
Nasi naukowcy opracowali Essent+ Premium nie tylko jako 
mieszankę kilku wysokiej jakości kwasów tłuszczowych Omega-3 
w skoncentrowanej postaci, ale jako mieszankę naturalnych 
trójglicerydów o bardzo wysokiej zawartości (85%) EPA i DHA oraz 
kwasu tłuszczowego Omega-9 z oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. 
Essent+ Premium zawiera również znaczną ilość polifenoli (23 mg) 
w specjalnej mieszance hydroksytyrozolu i flawanoli. Hydroksytyrozol 
jest pozyskiwany z oliwy z oliwek i wyciągu z owoców z oliwek, 
a flawanol z proszku kakaowego.

POTWIERDZENIE UZYSKANIA RÓWNOWAGI W 120 DNI
Nasze certyfikowane laboratoria są odpowiedzialne za analizowanie 
testów suchej kropli krwi pod kątem jedenastu kwasów tłuszczowych 
we krwi, dzięki czemu nasza baza danych jest największą bazą tego 
rodzaju na świecie. Przeciętny stosunek kwasów Omega-6:3 u ludzi, 
którzy nie przyjmują żadnych suplementów diety zawierających kwasy 
Omega-3 wynosi 12:1 dla Europy Północnej, 15:1 dla Europy oraz 
25:1 dla Stanów Zjednoczonych. Po przyjmowaniu BalanceOil przez 
120 dni średni stosunek dla większości ludzi wynosi mniej niż 3:1.



Wartość odżywcza 2 miękkich 3 miękkich 
i zawartość w: kapsułkach kapsułkach 
    softgel  softgel

Olej rybny  1600 mg  2400 mg
Kwasy tłuszczowe Omega-3  1120 mg  1680 mg
 z czego kwas  
 eikozapentaenowy (EPA) 720 mg  1080 mg
 z czego kwas  
 dokozaheksaenowy (DHA) 400 mg  600 mg
Oliwa z oliwek  340 mg  510 mg
Kwas oleinowy (Omega-9)  255 mg  383 mg
Polifenole  18,3 mg  27,4 mg
 z czego hydroksytyrozol  5,8 mg  8,7 mg 
Skwalen 1,3 mg 1,9 mg 
Witamina D3  

(268%*, 402%** RWS*) 13,4 μg*  20,1 μg**

*RWS = referencyjna wartości spożycia

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

  Pomaga utrzymać polifenole na poziomie, który 
ochroni lipidy we krwi przed stresem oksydacyjnym1 

  W przypadku spożywania 3 kapsułek typu soft- 
gel dziennie przyczynia się do ochrony lipidów  
we krwi przed uszkodzeniem oksydacyjnym1,  
ponieważ dzienna dawka zawiera 5 mg lub więcej  
hydroksytyrozolu

  Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca2 ze 
względu na zawartość kwasu eikozapentaenowego 
w ilości 1080 mg i kwasu dokozaheksaenowego 
w ilości 600 mg

  Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mózgu3  
ze względu na zawartość 600 mg kwasu dokoza-
heksaenowego

  Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego4 ze względu na zawartość 20 µg 
witaminy D3 w dziennej dawce

  Dba o zdrowie oczu i wspiera ich prawidłowe 
funkcjonowanie, ponieważ zawiera 600 mg DHA6 

  Przyjmowanie 4 lub więcej kapsułek typu softgel 
dziennie pomaga utrzymać prawidłową zawartość 
trójglicerydów we krwi 8 oraz jej prawidłowe 
ciśnienie9, ponieważ dzienna dawka zawiera 
2240 mg EPA i DHA

  Wspomaga prawidłową budowę kości11, prawidłowe 
funkcjonowanie mięśni12, prawidłową budowę 
zębów13 oraz komórek14, ponieważ dzienna dawka 
zawiera 20 µg witaminy D3

  Pomaga utrzymać odpowiedni poziom kwasu 
eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego 
w organizmie

  Pomaga zachować optymalny poziom kwasów 
Omega-6:3 w organizmie

FUNKCJONOWANIE MÓZGU
Dla EPA i DHA zatwierdzono oświadczenia, że utrzymują prawidłowe 
funkcjonowanie mózgu.3 W przypadku kobiet w ciąży i karmiących 
piersią, kwas dokozaheksaenowy przyczynia się do prawidłowego 
rozwoju mózgu u płodów oraz niemowląt karmionych piersią.3 
Kwasy tłuszczowe Omega-3 o długim łańcuchu mają istotny wpływ 
na nasze zdrowie i zdrowie następnego pokolenia.

FUNKCJONOWANIE SERCA
EPA i DHA mają potwierdzone działanie zdrowotne dla zachowania 
zdrowego serca. Przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania 
serca.2

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
Essent+ Premium zawiera witaminę D3, niezwykle istotną dla układu 
odpornościowego, gdyż wspomaga jego prawidłowe funkcjonowanie.4

OCHRONA PRZED OKSYDACJĄ 
Hydroksytyrozol z oliwek wspomaga ochronę lipidów krwi przed 
uszkodzeniami oksydacyjnymi, jeśli jego dzienna dawka wynosi 
5 mg lub więcej.1Lipidy to substancje przypominające tłuszcze 
znajdujące się we krwi i tkankach; zaliczają się do nich cholesterol 
i trójglicerydy, od których zależy zdrowie naszego serca.

DODATKOWE INFORMACJE

ZINZINO POLYPHENOL BLEND: Hydroksytyrozol, kakao  
i polifenole z oliwek. 

ZINZINO BALANCE BLEND: Kwasy EPA, DHA i Omega-9. 

NATURALNE: Essent+ Premium jest produkowany z naturalnych 
składników.
 
BEZ GMO: Nasze produkty nie zawierają składników 
modyfikowanych genetycznie (bez GMO). 

ZALECANA DZIENNA PORCJA: 1 miękka kapsułka softgel na około 
30 kilogramów masy ciała. Porcję należy dostosować w oparciu o masę 
ciała. Dorośli o masie ciała wynoszącej 50–60 kg: 2 miękkie kapsułki 
softgel dziennie. Dorośli o masie ciała wynoszącej 80–90 kg: 3 miękkie 
kapsułki softgel dziennie. Maksymalnie 5 miękkich kapsułek softgel 
dziennie. Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. Suplement 
diety nie może zastąpić zrównoważonej i zbilansowanej diety.

SKŁADNIKI: Oleje rybne*, otoczka kapsułki (żelatyna rybna, 
glicerol), tłoczona na zimno oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, 
zagęszczacz (wosk pszczeli), kakao w proszku, emulgator (lecytyna 
rzepakowa), ekstrakt z oliwek (Olea europaea), witamina D3 
(cholekalcyferol). *Pochodzenie: spoza UE. 

UWAGA: Osoby przyjmujące leki rozrzedzające krew  
lub chorujące powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem 
suplementu Essent+ Premium. 

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym i zacienionym 
miejscu o temperaturze pokojowej lub w lodówce. Należy trzymać 
w miejscu niedostępnym dla dzieci.

ZAWARTOŚĆ: 60 miękkich kapsułek softgel w pojedynczych 
blistrach dla utrzymania optymalnej świeżości.
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE  
ZDROWIA (EU)
1 Polifenole w oliwie z oliwek pomagają w ochronie lipidów we krwi przed stresem 
oksydacyjnym. Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do oliwy z oliwek 
zawierającej przynajmniej 5 mg hydroksytyrozolu i jego pochodnych (np. kompleksu 
oleuropeiny i tyrozolu) na 20 g oliwy z oliwek. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje 
się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 
20 g oliwy z oliwek. 

2Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do 
prawidłowego funkcjonowania serca. Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w 
odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem EPA i DHA zgodnie z oświadczeniem 
„ŹRÓDŁO KWASÓW TŁUSZCZOWYCH Omega-3”, wymienionym w załączniku do 
rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się 
informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 
250 mg EPA i DHA dziennie.

3Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
funkcjonowania mózgu. Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do 
żywności, która zawiera przynajmniej 40 mg DHA na 100 g i na 100 kcal. Aby oświadczenie 
mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta stanowiącą, że korzystne 
działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie. Spożywanie DHA przez 
matki przyczynia się do prawidłowego rozwoju mózgu u płodów i niemowląt karmionych 
piersią. Podaje się informację dla kobiet ciężarnych i karmiących matek, że korzystne 
działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg DHA dziennie ponad zalecane dzienne 
spożycie kwasów tłuszczowych Omega-3 dla dorosłych, tj.: 250 mg DHA i EPA. Dotyczy to 
tylko żywności, która zapewnia spożycie przynajmniej 200 mg DHA dziennie.

4Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 
Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej 
przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO WITAMINY D”, 
wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

5Oliwa z pierwszego tłoczenia wykorzystywana do produkcji Essent+ Premium uzyskiwana 
jest z oliwek odmiany Koroneiki pochodzących z Cypru, które są tłoczone na zimno i zostały 
specjalnie wybrane z uwagi na wysoką zawartość polifenoli (powyżej 2600 mg/kg). 
Analizowane i certyfikowane u źródła.

6Kwas dokozaheksaenowy (DHA) pomaga dbać o zdrowy wzrok. Oświadczenie może być 
stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności, która zawiera przynajmniej 40 mg DHA na 
100 g i na 100 kcal. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla 
konsumenta stanowiącą, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg 
DHA dziennie. Spożycie DHA przyczynia się do prawidłowego rozwoju wzroku niemowląt do 
12 miesiąca życia. Podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje 
w przypadku spożywania 100 g LA dziennie. Jeżeli oświadczenie jest stosowane w odniesieniu 
do preparatów do dalszego żywienia niemowląt, pożywienie powinno zawierać przynajmniej 
0,3% wszystkich kwasów tłuszczowych, takich jak DHA.

7Oświadczenie, że w żywności występuje wysoka zawartość kwasów tłuszczowych Omega-3, 
i każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być zamieszczane 
tylko wówczas, gdy produkt zawiera przynajmniej 0,6 g kwasu alfa- linolenowego na 100 g 
i na 100 kcal lub przynajmniej 80 mg kwasów eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego 
razem na 100 g i na 100 kcal. Analizowane i certyfikowane u źródła.

8DHA i EPA przyczyniają się do utrzymania prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi. 
Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej 
spożycie 2 g EPA i DHA dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację 
dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 2 g EPA i DHA 
dziennie. Jeżeli oświadczenie jest stosowane w odniesieniu do suplementów diety i/lub 
wzbogacanej żywności, należy również poinformować konsumentów, aby nie przekraczali 
dziennego spożycia 5 g EPA i DHA łącznie. DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
poziomu trójglicerydów we krwi. Takie oświadczenie dotyczy tylko żywności, która dostarcza 
dzienną dawkę DHA wynoszącą 2 g i zawiera DHA w połączeniu z kwasem eikozapentaenowym 
(EPA). Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że 
korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 2 g DHA dziennie. Jeżeli oświadczenie 
jest stosowane w odniesieniu do suplementów diety i/lub wzbogacanej żywności, należy również 
poinformować konsumentów, aby nie przekraczali dziennego spożycia 5 g EPA i DHA łącznie.

9DHA i EPA przyczyniają się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Oświadczenie może 
być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 3 g EPA i DHA 
dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta,  
że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 3 g EPA i DHA dziennie. Jeżeli 
oświadczenie jest stosowane w odniesieniu do suplementów diety i/lub wzbogacanej żywności, 
należy również poinformować konsumentów, aby nie przekraczali dziennego spożycia 5 g EPA 
i DHA łącznie. 

10Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Oświadczenie 
może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem 
witaminy D zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO WITAMINY D”, wymienionym w załączniku do 
rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

11Witamina D pomaga dbać o zdrowe kości. Oświadczenie może być stosowane wyłącznie 
w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem 
„ŹRÓDŁO WITAMINY D”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

12Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Oświadczenie może być 
stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D 
zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO WITAMINY D”, wymienionym w załączniku do 
rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

13Witamina D pomaga dbać o zdrowe zęby. Oświadczenie może być stosowane wyłącznie 
w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem 
„ŹRÓDŁO WITAMINY D”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

14Witamina D bierze udział w procesie podziału komórek. Oświadczenie może być stosowane 
wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie 
z oświadczeniem „ŹRÓDŁO WITAMINY D”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) 
nr 1924/2006.


