
NATURLIGA  
INGREDIENSER 

GMO-FRITT SOJAFRITT GLUTENFRITT SOCKERFRITTKETOVÄNLIGT

SKYDDANDE POLYFENOLER
En daglig dos på 5 mg olivhydroxityrosol bidrar till att 
skydda blod fetterna från oxidativ skada.1

HITTA BALANSEN
Nå den rätta 3:1-balansen mellan omega-6 och omega-3 
på under 120 dagar. 

ULTRA-REN
Testas på molekylnivå för att spåra gifter för att garantera 
tillförlitlig färskhet, säkerhet och renhet.

NÄSTA GENERATIONS KOSTTILLSKOTT
Synergistisk formel som bidrar till hjärtats2, hjärnans3 och 
immunförsvarets4 normala funktion. 3 softgel-kapslar 
innehåller 600 mg DHA, 1080 mg EPA och 20 μg vitamin D3.

OMSORG OM FRAMTIDEN, I DAG
Genom att välja Essent+ Premium stöder du balansen i 
havens ekosystem med en certifierat hållbar källa till 
vildfångad fisk.

KOSTTILLSKOTT MED POLYFENOLER FÖR OMEGABALANSEN

ESSENT+ PREMIUM

TESTBASERAD NÄRING
Se dina individualiserade testresultat före och efter att 
du börjar ta Essent+ Premium. 

HÖJDPUNKTER MED PRODUKTEN

En ny era av omegatillskott. Essent+ Premium tar  
vårt sortiment av helt naturliga Omega Balance-
kosttillskott med polyfenoler till ännu en oöverträffad 
nivå. Softgel-kapslarna är enkla att smälta och kommer 
att återställa kroppens fettsyanivåer i balans, skydda 
dina blodlipider från oxidation och stödja normal hjärt- 
och hjärnfunktion. Varje kapsel innehåller koncentrerad 
ren fiskolja rik på omega-3-fettsyrorna EPA och DHA 
såväl som kraftfulla, bioaktiva polyfenoler utvunna ur 
vår patenterade extra jungfruolivolja R.E.V.O.O, 
olivextrakt och kakaopulver.

HELT NATURLIGA INGREDIENSER

  Naturlig fiskolja med triglycerid

  Kallpressad R.E.V.O.O (Revolutionary Extra  
Virgin Olive Oil)

  Vitamin D3 från lanolin

  Blandade tokoferoler från vegetabilisk källa



    Norwegian Formulation. Producerad i Spanien.

ESSENT+ PREMIUM: FISK- OCH OLIVOLJA I HARMONI  
FÖR BEPRÖVADE RESULTAT
Den vetenskapligt utformade Essent+ Premium kombinerar en unik 
grad av fiskolja med fördelaktiga mängder av Omega-3. Tillsammans 
med ett vetenskapligt bevisat mått av olivolja som ger extra mycket 
polyfenoler, fytonäringsämnen och Omega-9, bidrar produkten 
därför till förbättrad oxidativ stabilitet av Omega-3-lipider.

Polyfenolerna binder till Omega-3-fetter och fungerar som 
effektiva antioxidanter, som förhindrar lipiderna från att oxidera6. 
Polyfenolerna i R.E.V.O.O efterliknar de polyfenoler som finns 
naturligt i fisk och transporterar de ömtåliga omega-3-fetterna 
genom kroppen tills de säkert förs in i cellmembranen. 
Polyfenolerna och de marina lipiderna samarbetar med stor 
synergi, vilket gör det möjligt för kroppen att absorbera, justera 
och upprätthålla omega-3-nivåer över de 8 % som behövs för  
att skapa en omega-6:3-balans under 3:1.

REVOLUTIONARY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL  
I ESSENT+ PREMIUM
Essent+ Premium-kapslar framställs av extra jungfruolivolja som 
gått igenom en patenterad tillverkningsprocess som ger oss vår 
patenterade R.E.V.O.O-olja. Oljan kommer från certifierade 
Koroneiki-oliver som har oöverträffade nivåer av polyfenoler5, 
oljesyra, flera fytonäringsämnen och mycket mer. Faktum är att 
R.E.V.O.O har upp till 30 gånger mer polyfenoler än vanliga extra 
jungfruoljor. En annan viktig egenskap är den höga halten 
Omega-9 (oljesyra), som aktivt stöder normaliseringen av blodets 
fettnivåer1. Det är en förstklassig komponent och säljs individuellt 
för 69,00 € per 250 ml.

SPECIALBLANDNINGEN AV NATURLIGT 
FISKOLJEKONCENTRAT SOM STÖDJER HJÄRT-KÄRLSYSTEMET 
OCH HJÄRNFUNKTIONEN
Fiskoljan som används i Essent+ Premium-kapslarna kommer från 
två selektivt framställda naturliga Omega-3-triglyceridkoncentrat 
för bästa möjliga resultat. Dessa högkvalitativa triglyceridkoncentrat 
innehåller 85 % EPA och DHA, och med en så hög koncentration 
behövs endast små mängder för att få de nödvändiga resultaten  
i våra kroppar. Därför är de perfekta att använda i kapslar.

Det är viktigt att välja triglyceridformen eftersom det är den form 
som finns naturligt i fisk och växtarter och därmed den form som 
kroppen lätt känner igen och absorberar. Faktum är att över 98 % 
av allt fett som intas från livsmedel är i triglyceridform. Triglycerid-
fiskoljor är mer komplicerade och tar längre tid att producera,  
men för oss finns inget annat sätt. De utvalda naturliga Omega-3-
koncentraten är tillverkade av ren ansjovis från de oförorenade 
vattnen i södra Stilla havet och är certifierade av Friend of the Sea 
och uppfyller de högsta standarderna för hållbart fiske. 

VITAMIN D3

Essent+ Premium innehåller vitamin D3 (kolekalciferol) och  
3 soft gel- kapslar ger 20 μg. Vi använder en naturlig vitamin D3  
(kolekalciferol) tillverkad av lanolin. Lanolin är ett naturligt före-
kommande fett som finns i fårull. Vitamin D3 erhålls genom att  
ett provitamin till vitamin D3 löses upp ur lanolin. Den ändras  
sedan kemiskt och aktiveras vid exponering för ultraviolett (UV) 
ljus. Den kemiska processen är jämförbar med processen som  
sker i människans hud när den bildar vitamin D3.

KAKAOPULVER
Kakaopulver från avfettade kakaofrön innehåller stora mängder 
polyfenoler, särskilt en underklass som kallas flavanoler med 
näringsmässiga fördelar. En daglig dos på 3 softgel-kapslar ger  
17,9 mg polyfenoler.

NATURLIGT HYDROXYTYROSOL
Hydroxytyrosolen i Essent+ Premium är ett 100 % naturligt  
extrakt som erhålls genom kallpressning av olivfrukter, följt av 
vattenbaserad extraktion. Hydroxytyrosol är den viktigaste 
fenolföreningen som finns i oliver och anses ge de flesta 
hälsofördelarna av både olivfrukter och extra jungfruolivolja. 
Hydroxytyrosol stödjer underhåll av blodlipider och skyddar 
essentiella omega-fettsyror.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har godkänt 
ett hälsopåstående om att hydroxytyrosol och dess derivat bidrar 
till att skydda blodlipider från oxidativ skada, en viktig riskfaktor  
för kardiovaskulära sjukdomar, om 5 mg konsumeras dagligen. 
Detta är den dos av hydoxytyrosol som finns i 3 softgel-kapslar.

GELATIN FRÅN FISK
Softgel-kapslarna är tillverkade av högkvalitativt farmaceutiskt 
fiskgelatin från fiskskinn och är fria från konstgjorda färger.

SYNERGI MELLAN FISK OCH OLIVOLJA = RESULTAT
Våra forskare har formulerat Essent+ Premium som en blandning 
av flera högkvalitativa Omega-3-fettsyror i koncentrerad form,  
men som naturliga triglycerider, med ett extra högt innehåll (85 %) 
av EPA och DHA; och fettsyrorna Omega-9 från extra jungfru-
olivolja. Essent+ Premium innehåller också en mycket betydande 
mängd polyfenoler (23 mg) i en speciell blandning av hydroxityrosol 
och flavanoler. Hydroxytyrosol utvinns ur olivolja och extrakt av 
olivfrukt, medan flavanol utvinns ur kakaopulver.

HITTA BALANSEN INOM 120 DAGAR
Våra certifierade laboratorier ansvarar för fläcktestanalyser av 
torkat blod för elva fettsyror i blodet, vilket gör vår databas till 
världens största av sitt slag. Det genomsnittliga omega-6:3-
förhållandet för personer som inte tar ett omega-3-tillskott är  
12:1 i norra Europa, 15:1 i Europa och 25:1 i USA. Efter att ha  
tagit BalanceOil-produkter i 120 dagar är den genomsnittliga 
kvoten för de flesta under 3:1.



Näringsvärde  
och innehåll i:

2 softgel- 
kapslar

3 softgel- 
kapslar 

Fiskolja 1600 mg 2400 mg
Omega-3 fettsyror 1120 mg 1680 mg

varav EPA 720 mg 1080 mg
varav DHA 400 mg 600 mg

Olivolja 340 mg 510 mg
Varav oljesyra (omega-9)  255 mg 383 mg
Polyfenoler 18,3 mg 27,4 mg

varav hydroxytyrosol 5,8 mg 8,7 mg
Squalene 1,3 mg 1,9 mg
Vitamin D3  
(268%*, 402%** av RV*) 13,4 μg* 20,1 μg**
*RV = referensvärde

VIKTIGA FÖRDELAR

  Bidrar till att bibehålla polyfenolnivåerna i kroppen 
för att skydda blodlipiderna mot oxidativ stress1 

  När 3 softgel-kapslar eller mer intas dagligen 
bidrar det till att skydda blodlipider från oxidativ 
skada1 eftersom den dagliga dosen innehåller  
5 mg eller mer hydroxityrosol

  Bidrar till normal hjärtfunktion2 eftersom den 
dagliga dosen innehåller 1080 mg EPA och  
600 mg DHA

  Bidrar till normal hjärnfunktion3 eftersom den 
dagliga dosen innehåller 600 mg DHA

  Bidrar till normalt immunförsvar4 eftersom den 
dagliga dosen innehåller 20 μg vitamin D3

  Stöder en hälsosam och normal ögonfunktion 
eftersom den innehåller 600 mg DHA6 

  4 softgel-kapslar eller fler per dag hjälper till att 
upprätthålla triglycerid-8 och blodtrycksnivåer9 
som redan ligger inom normala gränser eftersom 
den dagliga dosen innehåller 2240 mg EPA och DHA

  Bidrar till en normal benstomme,11 en normal 
muskelfunktion,12 normala tänder13 och till cell-
delning14 eftersom den dagliga dosen innehåller  
20 μg vitamin D3

  Hjälper tillatt bibehålla hälsosamma nivåer av  
EPA och DHA i kroppen

  Bidrar till att bibehålla optimala omega-6:3- 
nivåer i kroppen

HJÄRNFUNKTION
EPA och DHA har godkända hälsopåståenden för att upprätthålla 
normal hjärnfunktion.3 För gravida och ammande kvinnor bidrar 
DHA till normal hjärnutveckling av fostret och spädbarn som 
ammas.3 De långkedjade omega-3-fettsyrorna är viktiga för vår 
hälsa och även för nästa generations hälsa.

HJÄRTFUNKTION
EPA och DHA har godkända hälsopåståenden för hjärthälsa.  
De bidrar till en normal hjärtfunktion.2

IMMUNFÖRSVARET
Essent+ Premium innehåller vitamin D3, som är mycket viktigt  
för immunförsvaret då det bidrar till dess normala funktion.4

OXIDERINGSSKYDD 
Hydroxytyrosol från oliver bidrar till att skydda blodlipider från 
oxidativ skada när den dagliga dosen är 5 mg eller mer.1 Lipider är 
fettliknande ämnen som finns i ditt blod och dina kroppsvävnader, 
såsom kolesterol eller triglycerider som är viktiga för vår hjärthälsa.

FAKTA OM TILLSKOTTET

ZINZINO POLYPHENOL BLEND: Hydroxytyrosol, kakao och 
polyfenoler från oliver. 

ZINZINO BALANCE BLEND: EPA, DHA och omega-9. 

NATURLIGT: Essent+ Premium är framställd av ingredienser  
som kommer från naturliga källor.
 
GMO-FRITT: Våra produkter är GMO-fria (dvs. fria från 
genmodifierade organismer). 

REKOMMENDERAD DAGLIG DOS: 1 softgel-kapsel per cirka 30 kilo 
kroppsvikt. Anpassa dosen efter kroppsvikt. Vuxna som väger 
50–60 kg: 2 softgel-kapslar dagligen. Vuxna som väger 80–90 kg: 
3 softgel-kapslar dagligen. Max 5 softgel-kapslar per dag. Överskrid 
inte den rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott är inte 
avsedda att ersätta en balanserad och varierad kosthållning. 

INGREDIENSER: Fiskoljor*, kapselhölje (fiskgelatin, glycerol), 
kallpressad extra jungfruolivolja, förtjockningsmedel (bivax), 
kakaopulver, emulgeringsmedel (rapslecitin), frukt extrakt från oliv 
(Olea europaea), vitamin D3 (cholecalciferol). *Ursprung utanför EU.   

VARNING: Om du tar ett blod för tunnande läkemedel eller har 
något medicinskt tillstånd, kontakta din läkare innan du använder 
Essent+ Premium. 

FÖRVARING: Förvara mörkt och torrt i rumstemperatur eller  
i kylskåp. Håll utom räckhåll för barn.

INNEHÅLL: 60 softgel-kapslar i enskilda blisterförpackningar 
för optimal fräschhet.
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HÄLSOPÅSTÅENDEN (EU)
1 Polyfenoler från olivolja bidrar till att skydda blodlipider mot oxidativ stress. Påståendet  
kan endast användas för olivolja som innehåller minst 5 mg hydroxytyrosol och dess derivat 
(t.ex. oleuropeinkomplex och tyrosol) per 20 g olivolja. För att påståendet ska få användas 
måste konsumenten informeras om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag 
på 20 g olivolja. 

2EPA och DHA bidrar till en normal hjärtfunktion. Påståendet får endast användas om 
livsmedel som är åtminstone en källa till EPA och DHA i enlighet med påståendet KÄLLA TILL 
Omega 3-FETTSYROR i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006. För att påståendet ska få 
användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid 
ett dagligt intag av 250 mg EPA och DHA. 

3DHA bidrar till att bibehålla en normal hjärnfunktion. Påståendet får endast användas om 
livsmedel som innehåller minst 40 mg DHA per 100 g och per 100 kcal. För att hälsopåståendet 
ska få användas måste konsumenten informeras om att den gynnsamma effekten uppnås vid 
ett dagligt intag på 250 mg DHA. Moderns intag av dokosahexaensyra (DHA) bidrar till att 
hjärnan utvecklas normalt hos foster och spädbarn som ammas. Information ska ges till 
gravida och ammande kvinnor om att den gynnsammaeffekten uppnås vid ett dagligt intag 
på 200 mg DHA utöver det rekommenderade dagligaintaget av omega-3-fettsyror för vuxna, 
dvs. 250 mg DHA och EPA (eikosapentaensyra). Påståendet får endast användas om livsmedel 
som ger ett dagligt intag på minst 200 mg DHA.

4Vitamin D bidrar till immunförsvarets normala funktion. Påståendet får endast användas 
om livsmedel som åtminstone är en källa till vitamin D, så som avses i påståendet KÄLLA TILL 
vitamin D enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

5Den extra jungfruolivoljan som används i Essent+ Premium kommer från Koroneiki-oliver 
från Cypern som är kallpressade och speciellt utvalda för sin höga polyfenolhalt (över  
2600 mg/kg). Analyserad och certifierad vid källan.

6DHA bidrar till att bibehålla normal synförmåga. Påståendet får endast användas om 
livsmedel som innehåller minst 40 mg DHA per 100 g och per 100 kcal. För att hälsopåståendet 
ska få användas måste konsumenten informeras om att den gynnsamma effekten uppnås vid 
ett dagligt intag på 250 mg DHA. Intag av dokosahexaensyra (DHA) bidrar till att synen utvecklas 
normalt hos spädbarn upp till 12 månaders ålder. Konsumenten ska informeras om att den 
gynnsamma effekten uppnås med ett dagligt intag av 100 mg DHA. När påståendet används 
om tillskottsnäring ska livsmedlet innehålla minst 0,3 % av de totala fettsyrorna som DHA.

7Ett påstående om att ett livsmedel har ett högt innehåll av Omega-3-fettsyror, och alla 
påståenden som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om 
produkten innehåller minst 0,6 g alfa-linolensyra per 100 g och per 100 kcal, eller minst 
80 mg totalt av eikosapentaensyra och dokosahexaensyra per 100 g och per 100 kcal. 
Analyserad och certifierad vid källan.

8DHA och EPA bidrar till att bibehålla normala triglyceridnivåer i blodet. Påståendet får 
endast användas för livsmedel som tillhandahåller ett dagligt intag på minst 2 g EPA och 
DHA. För att påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den 
gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 2 g DHA och EPA. När påståendet 
används om kosttillskott och/eller berikade livsmedel ska konsumenten samtidigt informeras 
om att dagligt intag av tillskott inte får överskrida 5 g EPA och DHA tillsammans. DHA bidrar  
till att bibehålla normala triglyceridnivåer i blodet. Påståendet får endast användas om 
livsmedel som tillhandahåller ett dagligt intag på minst 2 g DHA och som innehåller DHA  
i kombination med eikosapentaensyra (EPA). För att påståendet ska få användas måste 
konsumenten informeras om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag på  
2 g DHA. När påståendet används om kosttillskott och/eller berikade livsmedel ska 
konsumenten samtidigt informeras om att dagligt intag av tillskott inte får överskrida 5 g  
EPA och DHA tillsammans.

9DHA och EPA bidrar till att bibehålla ett normalt blodtryck. Påståendet får endast användas  
för livsmedel som tillhandahåller ett dagligt intag på minst 3 g EPA och DHA. För att 
påståendet ska få användas ska information ges till konsumenten om att den gynnsamma 
effekten uppnås vid ett dagligt intag av 3 g DHA och EPA. När påståendet används om 
kosttillskott och/eller berikade livsmedel ska konsumenten samtidigt informeras om att 
dagligt intag av tillskott inte får överskrida 5 g EPA och DHA tillsammans. 

10Vitamin D bidrar till normala kalciumnivåer i blodet. Påståendet får endast användas om 
livsmedel som åtminstone är en källa till vitamin D, så som avses i påståendet KÄLLA TILL 
vitamin D enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

11Vitamin D bidrar till att bibehålla en normal benstomme. Påståendet får endast användas 
om livsmedel som åtminstone är en källa till vitamin D, så som avses i påståendet KÄLLA TILL 
vitamin D enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

12Vitamin D bidrar till att bibehålla en normal muskelfunktion. Påståendet får endast 
användas om livsmedel som åtminstone är en källa till vitamin D, så som avses i påståendet 
KÄLLA TILL vitamin D enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

13Vitamin D bidrar till att bibehålla normala tänder. Påståendet får endast användas om 
livsmedel som åtminstone är en källa till vitamin D, så som avses i påståendet KÄLLA TILL 
vitamin D enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

14Vitamin D har en roll i celldelningsprocessen. Påståendet får endast användas om livsmedel 
som åtminstone är en källa till vitamin D, så som avses i påståendet KÄLLA TILL vitamin D 
enligt förteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.


