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EGYEDI EGÉSZSÉG-
MEGŐRZŐ PROGRAM 
SKANDINÁVIÁBÓL
Megmutatjuk, hogyan óvhatja meg egészségét

ZINZINO.COM CUSTOMER PRESENTATION I HU



A tudomány  
és technológia 
az emberiség  
történetében  
eddig nem  
tapasztalt  
iramban fejlődik
Ma többet tudunk a táplálkozásról és  
az egészséges életmódról, mint valaha.  
De akkor miért kell mégis egyre több  
betegséggel szembenéznünk?
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• Az Omega-6 és Omega-3 zsírsavak helytelen aránya miatt
• Az Omega-3 alacsony szintje miatt
• Az étrendünk alacsony polifenol-tartalma miatt 
• A D3-vitamin alacsony szintje miatt

Kutatásaink szerint az  
emberek 95 százalékának az 
egészsége veszélyeztetve van

TÚL SOK OMEGA-6  
ZSÍRSAVAT FOGYASZTUNK
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TÚL KEVÉS OMEGA-3  
ZSÍRSAVAT FOGYASZTUNK
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VAJON ÖN IS 
VESZÉLYEZTETVE 
VAN?
TUDJA MEG, HOGYAN ÓVHATJA 
MEG EGÉSZSÉGÉT AZ EGYENSÚLYA 
HELYREÁLLÍTÁSÁVAL!
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AHOL LENNIE KELLENE
A tudomány jelenlegi állása  
szerint a 3:1 arány javasolt  
az esszenciális Omega-6 és  
Omega-3 zsírsavak között

Szakirodalom
• Északi Miniszterek Tanácsa, Északi táplálkozási  

ajánlások 2004-es és 2012-es kiadás: 5:1 vagy  
alacsonyabb arány javasolt

• Egészségügyi Világszervezet (WHO): 4:1 vagy  
alacsonyabb arány javasolt

3:1
ARÁNY 

AHOL VALÓSZÍNŰLEG ÁLL
Azoknál, akik nem szednek Omega-3 
étrend-kiegészítőt, az arány  
felborult, azaz 15:1 körül van

15:1
ARÁNY 

NE ÁLTASSA MAGÁT...
Meglepő módon még azoknál is,  
akik Omega-3 étrend-kiegészítőket  
fogyasztanak, átlagosan 7:1 az arány

7:1
ARÁNY 
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A teszt nem hazudik!
Ezzel az egyszerű teszttel megmérheti 
Omega-3-szintjét, valamint megnézheti, 
hogy étrendjében milyen arányban van 
jelen az Omega-6 és Omega-3 zsírsav.

ZINZINOTEST.COM

Végezze el a tesztet, mi pedig megküldjük Önnek a vérvizsgálata  
eredményét. Ha Ön abba az öt százalékba tartozik, akiknél  
egészséges az Omega-3 és a polifenolok szintje, akkor visszatérítjük  
a pénzét. Komolyan.
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2019 január  
több mint 270.000 
kiértékelt teszt

TERMÉKHASZNÁLAT UTÁNI TESZTEREDMÉNYEK

75%

95%

20%

5%

Az emberek 75 százaléka nem fogyaszt Omega-3 
étrend-kiegészítőt, így náluk az átlagos arány 15:1.

A Zinzino Balance termékeit fogyasztók 95 százalékánál 
120 nap elteltével ez az arány 3:1 közelében van.

Azoknál, akik szednek valamilyen Omega-3 
étrend-kiegészítőt, átlagosan 7:1 az arány.

Európában az embereknek mindössze  
5 százaléka rendelkezik 3:1-es aránnyal.

TERMÉKHASZNÁLAT ELŐTTI TESZTEREDMÉNYEK
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A tesztek kiértékelését a VITAS független laboratórium végzi
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OLÍVABOGYÓBÓL KINYERT POLIFENOLOK
A BalanceOil beérés előtt szüretelt, GMO-mentes 
picual olajbogyókból hideg sajtolással kinyert  
extra szűz olívaolajat tartalmaz. Ez az olaj azon 
túl, hogy Omega-9 zsírsavakban is gazdag, magas 
polifenol-tartalma miatt is ideális választás.

VADVÍZIHAL-OLAJ ÉS ALGÁK
A BalanceOil a legjobb minőségű, nyílt tengeri 
apróhalakból, például szardíniából, szardellából  
és makrélából kinyert halolajat tartalmaz. 

A BalanceOil Vegan alapanyaga az EPA és DHA 
Omega-3 zsírsavakban gazdag Schizochytrium 
tengeri mikroalga. 

Egyedülálló  
kombináció
OMEGA-3 + POLIFENOLOK = EREDMÉNYEK
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Vállalatunk  
a Friend of  
the Sea szervezet  
büszke tagja
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Az egészségre gyakorolt 
jótékony hatások

A DHA segít fenntartani a  
normál agyműködést.*

Az EPA és a DHA hozzájárul a szív 
megfelelő működéséhez.**

A D-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer normál 
működéséhez.

* A jótékony hatás napi 250 mg DHA  
bevitele esetén érhető el

** A jótékony hatás napi 250 mg EPA és DHA 
bevitele esetén érhető el

Fontos a változatos és kiegyensúlyozott 

étrend, valamint az egészséges életmód is
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A DHA (>250 mg) hozzájárul a 
normál látás fenntartásához.

A D-vitamin hozzájárul a normál 
fogazat fenntartásához. 

A D-vitamin hozzájárul az egészséges 
izomfunkció fenntartásához. 

A D-vitamin hozzájárul  
az egészséges csontozat  
fenntartásához.

Az olívaolaj (>20 g) polifenoljai  
hozzájárulnak a vérzsírok oxidatív 
stresszel szembeni védelméhez.

A DHA és az EPA (>3 g) hozzájárul a  
normál vérnyomás fenntartásához.

A D-vitamin szerepet játszik  
a sejtosztódásban.

A DHA és az EPA hozzájárul  
a vér normál trigliceridszintjének 
fenntartásához.

 

Az étrendben a telített zsírok telítetlen 
zsírokkal, például olajsavval való 
helyettesítéséről kimutatták, hogy 
csökkenti a vér koleszterinszintjét. 

Az E-vitamin segít megvédeni a 
sejteket az oxidatív stresszel 
szemben.

A D-vitamin hozzájárul a  
kalcium és a foszfor normál 
felszívódásához/hasznosulásához.

A D-vitamin hozzájárul a  
vér normál kalciumszintjének  
fenntartásához.

A várandós és szoptató kismamák 
DHA-bevitele (>450 mg) hozzájárul a 
magzat és a csecsemő agyának 
normál fejlődéséhez.

A DHA (>100 mg) bevitele  
hozzájárul a 12 hónapos kor  
alatti csecsemők látásának  
normál fejlődéséhez.

A várandós és szoptató kismamák 
DHA-bevitele (>450 mg) hozzájárul  
a magzat és a csecsemő 
szemének normál fejlődéséhez. 

Az egészségre vonatkozó 
alábbi 18 állítást az EFSA* 
hagyta jóvá 
* Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

Fontos a változatos és kiegyensúlyozott étrend, valamint az egészséges  
életmód is. Egészséggel kapcsolatos problémákat több kockázati tényező  
is okozhat. Ezek közül az egyik megváltoztatása önmagában nem feltétlenül 
eredményez jótékony hatást.



„Hivatásos táncosként...
mindig is nagyon odafigyeltem  
az egészséges étkezésre. A 
megfelelő egyensúly elérésével 
hosszabb ideig tudok koncentrálni, 
és az izmaim is hamarabb 
regenerálódnak edzés után.”Daniel, 41 éves

1. TESZT 6,3:1 2. TESZT 2,4:1

„Szégyelltem a teszteredményemet.
Mára már tudom, hogy a  
BalanceOil valóban működik, ami 
megnyugvással tölt el, és büszke 
vagyok az elért eredményeimre.”

Karla, 51 éves

1. TESZT 34,4:1 2. TESZT 2,9:1

„Egészségügyi tanácsadóként azt 
gondoltam, hogy egészségesen 
táplálkozom...
Az első tesztem eredménye azonban 
kiábrándító volt. Most, hogy elértem 
az egyensúlyt, hatalmas változást 
érzek nemcsak a hajam és a bőröm 
vonatkozásában, hanem az energia- 
szintem, az izmaim regenerálódása 
és az ízületeim működése  
tekintetében is, de még  
folytathatnám a felsorolást.”

Julieta, 56 éves

1. TESZT 21,9:1 2. TESZT 3,6:1

„A vizsgálat eredménye 
megdöbbentő volt számomra!

Olyan rossz értékeket produkáltam, 
hogy az tényleg meglepett. Miután 
120 napig használtam az olajat,  
elvégeztem a második tesztet is,  
és az arány végre 2,5:1 volt.”Henrik, 58 éves

1. TESZT 16:1 2. TESZT 2,5:1

VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK
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„Egész életemben attól  
szenvedtem, hogy nagyon száraz  
volt a bőröm, de most, hogy a 
szervezetem egyensúlyba került,  
simának és hidratáltnak érzem.

Emellett az immunrendszerem,  
az ízületeim és az izmaim is  
jobban működnek, edzés után  
pedig sokkal hamarabb  
kipihenem magam!”

Vinzent, 44 éves

1. TESZT 8,5:1 2. TESZT 1,4:1



Egy teszt, 
és minden 
kiderül!

ZINZINOTEST.COM
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Fogyassza a Zinzino 
termékeit, hogy a szervezete 
megkaphassa mindazt, 
amire szüksége van.

Nézze meg a tesztje 
eredményét 14 nap 
múlva a zinzinotest.
com weboldalon.

Négy hónappal később 
végezze el a második 
tesztet, hogy megtudja, 
mi lett az új értéke! 

PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA: akkor 
érvényesíthető, ha az Ön Omega-6:3 aránya  
az első BalanceTest alapján 3:1 vagy annál jobb. 
Az ajánlat csak havi előfizetés esetén érvényes.

Tesztelje magát.

2.

1.

3.

4.

Vajon mi az  
Ön eredménye?
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Válassza ki a tetszése 
szerinti ízt

BalanceOil

BalanceOil AquaX

BalanceOil kapszula

BalanceOil AquaX (folyadékokban oldódó)

BalanceOil kapszula

Citromos BalanceOil

Vaníliás BalanceOil

Narancsos/citromos/mentás BalanceOil

A BalanceOil három ízben kapható

BalanceOil formulánk lágykapszulás kiszerelésben  

is kapható.

6 TÁPANYAGOKBAN GAZDAG KÉSZÍTMÉNY

18 ZINZINO  I CUSTOMER PRESENTATION

A Balance 
koncepció

BalanceOil 
AquaX

Adagolás: 0,15 ml BalanceOil 
testtömeg-kilogrammonként.

BalanceOil, 300 ml

Szabadal-
maztatás 
alatt

2500 mg
PER 12 ML

Omega-3 EPA
1300 mg

PER 12 ML

DHA
700 mg

PER 12 ML

DPA
150 mg

PER 12 ML

700 mg
PER 12 ML

Omega-7



BalanceOil Vegan
BalanceOil Vegan
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BalanceOil 
Vegan

A QR-KÓDOK BEOLVASÁSÁVAL MEGNÉZHETI KISFILMJEINKET.

Adagolás: 0,1 ml 
BalanceOil Vegan 
testtömeg-kilogram-
monként.

BalanceOil Vegan, 200 ml

Szabadalmaztatás alatt

2600 mg
PER 8 ML

Omega-3 EPA
700 mg

PER 8 ML

DHA
1200 mg

PER 8 ML

ALA
520 mg

PER 8 ML PER 8 ML

200 mg
PER 8 ML

GLA
PER 8 ML

230 mg
PER 8 ML

SDA



Egyszerű lépések:

Miért fizetne? 
Kapja meg Zinzino 
termékeit INGYEN!
Ossza meg a tökéletes egészség lehetőségét 
mindazokkal, akiket szeret, akik fontosak az Ön 
számára! Elégedett Zinzino vásárlóként Önnek  
is lehetősége van arra, hogy ingyen jusson a  
termékeinkhez. Önnek csupán a szállítási  
költséget kell megfizetnie.  

Állítson be havi  
előfizetést kedvenc  
Zinzino termékeire.1.
Ajánlja a Zinzino termékeit  
négy barátjának, hogy ők is  
megrendelhessék azokat.2.
Rendeléseik összértéke  
minimum érje el az Ön rendelési 
értékének négyszeresét.3.
Ebben az esetben Önnek csak a 
szállításért kell fizetnie, a saját 
termékeit megkapja INGYEN!4.

ZINZINO4FREE
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SZERETNE EGY KIS PLUSZBEVÉTELT?

AZ ELŐFIZETÉS ELŐNYEI
Spórolhat a havi megrendelésein

Kedvezményes törzsvásárlói árakat 
biztosítunk Önnek

Pénzvisszafizetési garanciában  
részesülhet

Részt vehet a Zinzino4Free  
(IngyenZinzino) programban

Jelentős kedvezményt kap  
minden Zinzino termékre
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Ismerje meg további 
termékeinket is! 
Segítségükkel javíthat 
az egészségi állapotán, 
energikusabbá válhat 
és fiatalabbnak tűnhet!

ERŐSÍTSE  
IMMUN-
RENDSZERÉT!

Xtend
Feltölt energiával*

Javítja a csontok és az 
ízületek működését**

Erősíti az  
immunrendszert***

TOVÁBBI TERMÉKEK
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 * A biotin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.
 ** A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül  
  a normál csontozat fenntartásához.
 *** A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.



Viva
ALVÁS – hozzájárul a mentális fáradtság és a kimerültség 
enyhítéséhez, valamint a pihentető alváshoz*

PIHENÉS – segít a mindennapi stressz enyhítésében*

BOLDOGSÁG – elősegíti a pozitív hangulatot*
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* A folsav hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. 
* A pantoténsav hozzájárul a normál mentális teljesítményhez.
* A niacin hozzájárul a normál pszichológiai funkció fenntartásához.
* A jód hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához.

Xtend Viva

Fontos a változatos és 
kiegyensúlyozott étrend, 
valamint az egészséges 
életmód is. Egészséggel 
kapcsolatos problémákat 
több kockázati tényező  
is okozhat. Ezek közül 
az egyik megváltoztatása 
önmagában nem  
feltétlenül eredményez  
jótékony hatást. 



LeanShake 
Csökkentse testsúlyát!

Építsen izmot!

Óvja bélflóráját!

ÉRJE EL 
IDEÁLIS  

ALAKJÁT

TOVÁBBI TERMÉKEK

ZinoBiotic 
Élelmirost-keverék

Egészséges emésztőrendszer

Kiegyensúlyozott koleszterin*

Az alábbi ízesítésű LeanShake készítmények közül választhat:
 eper    erdei gyümölcs    vanília    csokoládé
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* A béta-glükánok hozzájárulnak a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához.
A jótékony hatás napi 3 gramm, zabból kinyert béta-glükán bevitele esetén érhető el. 
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LeanShake

Fontos a változatos és 
kiegyensúlyozott étrend, 
valamint az egészséges 
életmód is. Egészséggel 
kapcsolatos problémákat 
több kockázati tényező  
is okozhat. Ezek közül 
az egyik megváltoztatása 
önmagában nem  
feltétlenül eredményez  
jótékony hatást. 



TOVÁBBI TERMÉKEK
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Skin Serum 
Hidratálja és puhábbá 
varázsolja a bőrt

Javítja a bőr rugalmasságát  
és feszességét

Kisimítja az apró  
szarkalábakat és  
csökkenti a ráncokat

VARÁZSOLJA 
RAGYOGÓVÁ 
BŐRÉT

Skin Serum
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Esszenciális zsírsavakat  
tartalmazó szuper-formula

TOVÁBBI RÉSZLETEK
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A Zinzino egy egyedülálló, saját 
fejlesztésű, szinergikus keveréket 
alkotott. Ez egyrészt kiváló minőségű, 
EPA és DHA Omega-3 esszenciális 
zsírsavakban gazdag halolajból áll, 
másrészt pedig különleges, magas 
polifenol-tartalmú, extra szűz 
olívaolajból. Ez a leghatékonyabb 
esszenciális zsírsavakat tartalmazó 
szuper-formula! 

A BalanceOil tartalmazza az 

optimális egészség eléréséhez 
szükséges mennyiségű Omega-3 
zsírsavat. Biztosítja a nélkülözhetetlen 
polifenolokat is. A BalanceOil  
biztonságosan beállítja és szinten 
tartja a szervezete EPA- és DHA- 
szintjét, valamint az Omega-6 és 
Omega-3 zsírsavak arányát.

Ezenkívül a BalanceOil D3-vitamint 
is tartalmaz, amely többféle funkciót 
is betölt a szervezetben, továbbá 
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segít megőrizni az Ön csontozata és 
fogai egészségét. Emellett támogatja 
az immunrendszer, az agy és az 
idegrendszer működését is.

A BalanceOil esszenciális zsírsavakat 
tartalmazó tökéletes szupertáplálék. 
Támogatja az agy optimális működését 
(>250 mg EPA és DHA), valamint a 
normál szívműködést, továbbá növeli 
az immunrendszer hatékonyságát 
(D3-vitamin).



A KIVÁLÓ TERMÉKMINŐSÉG 
szolgálatában
A ZINZINO TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ TESTÜLETE
Ön és a családja is megérdemli a legkiválóbb összetevőkből álló, és a legújabb 
tudományos alapokon nyugvó termékeket, amelyekkel a legjobb eredményeket 
érhetik el. A Zinzino ezt kínálja Önnek rangos Tudományos Tanácsadó Testülete 
segítségével. A testület tagjai az egészséges életmód és táplálkozás területének 
jeles kutatói. Útmutatásaik alapján vállalatunk a legkiválóbb termékeket készíti  
el az Ön számára.
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Dr. Rizzo a zsírok biokémiájának szakértője. A Milánói 
Egyetem biokémia-professzora. Számos publikációja 
jelent már meg, többek között a Journal of the Ame-
rican College of Nutrition (Az Amerikai Élelmezéstu-
dományi Egyetem folyóirata) és a Nutrition Journal 
(Élelmezéstudományi folyóirat) szaklapokban.

DR. ANGELA M. RIZZO

Dr. Rita McStay diplomáját a New York-i Egyetemen 
szerezte klinikai élelmezés szakon, PhD fokozatát 
pedig az élelmiszer-tudományok területén a Norvég 
Élettudományi Egyetemen. Dr. McStay jelenleg a 
Zinzino kutatás-fejlesztési vezetője.

DR. RITA NILSEN MCSTAY

Mr. Eide több vállalat alapítója, köztük az iparágban 
vezető helyet elfoglaló BioActive Foods AS vállalaté 
is. Számos helyen töltött be vezetői pozíciót. Például 
az igazgatótanács elnöke volt a Norvég Kutatási 
Tanács irányítása alatt működő Norvég és Skandináv 
Élelmiszer-kutatási Programnál, illetve a Skandináv 
Ipari Alapnál is (amelynek jelenleg Skandináv  
Innovációs Központ a neve). Sok évnyi vállalkozói és 
nemzetközi igazgatási tapasztalattal rendelkezik: 
évekig volt a Mills DA innovációs igazgatója, illetve a 
Tine Norwegian Dairies kutatás-fejlesztési igazgatója.

OLA EIDE 

Dr. Clayton élen jár az élelmiszerek és a növényi 
hatóanyagok gyógyászati, valamint az egészségre 
és a fizikai teljesítményre gyakorolt hatásainak 
tanulmányozásában. PhD fokozatát neurofarma-
kológiából szerezte az Edinburgh-i Egyetemen. A 
Királyi Orvosi Társaság (Royal Society of Medicine) 
Élelmiszer- és Egészségügyi Fórumának korábbi 
elnöke, jelenleg az Oxfordi Egyetem Élelmiszer-, 
Agy- és Viselkedéskutató Intézetének kutatója.

DR. PAUL CLAYTON 
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A Zinzino munkatársaiként arra törekszünk,  
hogy vásárlóinknak kiváló szolgáltatást  
nyújtsunk. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, 
hogy Ön hozzájuthasson a legjobb egészségvédő 
termékekhez, ahol és amikor szüksége van rájuk.

Előfizetési szolgáltatásunk révén a  
legalacsonyabb áron juthat hozzá kedvenc 
termékeihez, ami egyúttal azt is biztosítja, hogy 
automatikusan feltöltjük a készleteit, mielőtt 
bármiből kifogyna.  

És mivel a termékek gyártását is magunk  
végezzük, biztos lehet benne, hogy mindig a 
legjobb minőségű termékeket szállítjuk  
Önnek és szeretteinek.

Önért dolgozunk!



A TARTALOMBÓL:

Kérdése van? Tegye fel bátran!
Az Ön személyes Zinzino Partnere:

• A teszt, amely megmutatja az  
Ön Omega-6:3 arányát

• Érje el ideális alakját 

• Hogyan juthat ingyen  
egészségmegőrző termékekhez
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