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Vitenskapens nye, dypere innsikt i balanse handler om forholdet 
mellom de essensielle fettsyrene omega-6 og omega-3. Finn ut 
hva balanseforholdet ditt er med Zinzino BalanceTest, og nyt 
deretter vår BalanceOil og/eller BalanceShake for å forbedre 
forholdet mellom omega-6 og omega-3, og dermed hjelpe 
kroppen din med å komme i balanse.* 

Les videre for å få mer informasjon om fordelene med Balance.

BALANSE

* Anbefalt daglig dose bør ikke overskrides. Kosttilskudd erstatter ikke et allsidig og variert 
kosthold. Dersom du tar blodfortynnende medisin må du rådføre deg med legen din før du tar 
Balance-produkter. Lege bør også rådføres innen gravide eller barn under 1 år tar Balance-
produkter.



I flere tiår har vi spist fettfattige matvarer og 
tenkt at det må være bra for oss å spise så lite 
fett som mulig. Dette kommer av at mange har 
lært seg at lite fett - eller ikke noe fett - fører 
til god helse. Mange forbinder kanskje til og 
med et fettfattig kosthold med å gå ned i vekt, 
redusere risikoen for hjertesykdommer og å 
leve et sunt liv. 

Men tenk om det faktisk kan være bra for 
deg å inkludere fett i kosten?
Nye studier viser at ikke alle fettyper er like. 
La oss se litt nærmere på hvordan de ulike 
fettypene, og å inkludere rett fettype i 
kostholdet, kan bidra til å forbedre helsen.

Mettede, enumettede og flerumettede fettsyrer
Triglycerider er det vanligste fettet i kroppen 
og i maten, og består for det meste av såkalte 
fettsyrer. Fettsyrene pleier å deles inn i tre
grupper: mettede, enumettede og flerumettede. 

Enumettede og flerumettede fettsyrer har
samlebetegnelsen umettede fettsyrer.

Hvordan vet jeg hvilket fett som er bra for meg?
Nøkkelen til et sunt kosthold er å velge 
matvarer som har en høy andel «bra» fett, og 
begrense eller helt avstå fra matvarer som har 
en høy andel «dårlig» fett. 

Umettet eller flerumettet fett kategoriseres ofte 
som «bra fett». Disse inneholder essensielle 
fettsyrer som kroppene våre ikke selv kan  
produsere. Vi må få i oss disse fettsyrene 
gjennom mat eller kosttilskudd. Disse fettypene 
er også viktige for å oppnå og beholde en god 
helse. 

Mettet fett eller transfett regnes på den andre 
siden som dårlig fett, som har vist seg å kunne 
øke faren for sykdom ved at det øker nivået av 
skadelig kolesterol (LDL) samtidig som det 
reduserer nivået av beskyttende kolesterol (HDL). 

TRANSFETT

som kunstig 
hydrert bakefett

kaker, smultringer, kjeks, 
pommes frites, herdet olje

METTET FETT

som smørsyre, laurinsyre, 
myristinsyre, pamitinsyre 

og stearinsyre

UMETTET FETT

som enumettet og
 flerumettet fett, inkludert 

omega-3, -6 og -9

storfe, smør, smult, pizza, is mandel, grønnsaker, 
olivenolje, fisk

øker LDL-kolesterolet 
og reduserer samtidig 

HDL-kolesterolet. 

kan øke LDL-kolesterolet
et viktig næringsstoff for 

kroppen, som hjelper med å 
opprette bra kolesterolnivåer

KOSTHOLD

EFFEKTER

FETTSYRER 
- viktigere enn mange tror
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Flerumettet fett
De viktigste flerumettede fettypene med 
de mest helsefremmende egenskapene er 
omega-6 og omega-3. I disse familiene inngår 
ulike lange fettsyrer som inneholder essensiell 
næring og har livsviktige funksjoner i kroppen. 
Disse fettypene samspiller, og det er derfor 
viktig at man får en passe mengde av beg-
ge. De finnes ofte sammen i ett og samme 
næringsemne, men ofte inneholder maten mer 
omega-6 enn omega-3 og det er derfor enklere 
å få i seg tilstrekkelig med omega-6.

Moderfettsyren i omega-6-familien heter 
linolsyre. Den vanligste lange omega-6-
fettsyren er arakidonsyre. Omega-6-fett finnes 
i blant annet maisolje, solsikkeolje, sojaolje, 
sesamfrø og rapsolje. 

Omega-3 (EPA og DHA)
Moderfettsyren i omega-3-familien heter 
alfa-linolensyre. De vanligste lange 
omega-3-fettsyrene er eikosapentaensyre (EPA) 

og dokosahexaensyre (DHA). Mat som er rik på 
omega-3 er fet fisk.

Omega-3 er også kjent som ALA-omega-3 i sin 
rene form. Viktige kilder til ALA i planteriket 
er blant annet valnøtter, linfrø og chiafrø. Selv 
om mennesker kan omdanne ALA til sunne 
omega-3-fettsyrer, er dyr generelt mye bedre 
til det enn mennesker. Derfor er vår hovedkilde 
til DHA og EPA dyreprodukter som er rike på 
omega-3. Fet fisk, uansett hvor i verden den 
kommer fra, er en særlig god kilde til DHA og 
EPA siden fet fisk omdanner ALA til sunt 
omega-3-fett svært effektivt.

Samtidig som den eneste måten å utnytte de 
gode helseeffektene ved omega-3 er å få det 
i seg gjennom mat, er det ikke helt enkelt å 
gjøre dette ved å spise store mengder mat fra 
havet. Det er derfor mange som synes at det 
letteste er å øke inntaket av omega-3 ved hjelp 
av kosttilskudd.

Finn balansen!

“
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Mange synes at det er lettest 
å øke inntaket sitt av omega-3 
ved hjelp av kosttilskudd.



Vi har hørt hvor viktig det er å inkludere 
omega-3 i det daglige kostholdet og vi forsøker 
å spise bra fett som fisk i stadig større grad. 
Likevel får de fleste av oss i seg for lite omega-3 
i forhold til omega-6. Det skapes da en ubalanse 
i kroppen.

Problemet bunner i at fettsyrene omega-6 og 
omega-3 konkurrerer om de samme enzymene 
for å omdannes til sin mest anvendbare form. 
Det handler ikke bare om hvor mye du får i deg, 
men også om hvordan fordelingen av fettsyrer 
ser ut. Jo mer omega-3 du spiser, dess mindre 
omega-6 er tilgjengelig for vevet i kroppen.

Finn balansen mellom omega-6 og omega-3
Balansen er forholdet mellom fettsyrene omega-6 
og omega-3. Det er når det er ubalanse mellom 
disse to fettsyrene at det oppstår problemer. 
Et for stort inntak av omega-6 og et for lite opptak 
av omega-3 (fettsyrene EPA og DHA) skaper  
ubalanse. Zinzino tilbyr en serie produkter som 
hjelper kroppen din med å komme i balanse og en 
test som viser om du er i balanse eller ikke.
 

En drastisk forandring
I løpet av menneskets utvikling har den daglige 
kosten forandret seg. Samtidig som våre forfedre 
fikk i seg omtrent like store mengder omega-6 
og omega-3, en ideell kvote på 1:1, så spiser 
en gjennomsnittlig person i dag store mengder 
omega-6 gjennom vegetabilsk olje og moderne 
bearbeidet mat, men nesten ingen matvarer 
med høy andel omega-3 (fettsyrene DHA og 
EPA), som fet fisk og tradisjonell mat fra  
planteriket. Resultatet blir at balansen forstyrres.

I dag er det europeiske gjennomsnittet 15:1 
og det amerikanske gjennomsnittet 25:1 eller 
høyere. Når kroppen vår forsøker å bryte ned 25 
ganger mer omega-6 enn omega-3 på en gang, 
blir resultatet at mer omega-6 blir omdannet. 

Ledende helsemyndigheter (deriblant Det  
nordiske ministerrådet for sosial- og helsepolitikk) 
anbefaler en verdi på 5:1 eller lavere for å komme 
i balanse.

DET HANDLER OM Å 
FINNE BALANSEN
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BalanceTest

Kjøp Zinzino
BalanceTest

Ta prøven 
hjemme

Send prøven
din til analyse

Se resultatene dine
etter 20 dager på
www.ZinzinoTest.com

Begynn å bruke våre
Balance-produkter

Ta Balance-produktene
som anbefalt i 120 dager,
og ta så en ny test.

1

2
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www.ZinzinoTest.com

Ta kontakt med en av våre
uavhengige partnere eller gå til
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Er du balansert eller ubalansert? 
Zinzinos BalanceTest kan gi deg svaret. Det er en enkel blodprøve  
til hjemmebruk som utføres med et lite stikk i fingeren og  
analyseres av offentlig godkjente laboratorier i Norden. Testen 
avgjør din fettsyreprofil og viser om du har et ubalansert, delvis 
balansert eller balansert kosthold. Det tar mindre enn ett minutt å 
gjennomføre testen, og du får tilgang til resultatet ditt anonymt på 
nettet innen ca 20 dager.

BalanceTest identifiserer 11 ulike fettsyrer i blodet med 98 %  
sikkerhet. Du vil få vite hva ditt prosentuelle nivå av omega-3 er, 
samt balanseforholdet mellom omega-6 og omega-3. I tillegg vil du 
få en rapport for å øke din helse- og kostholdsbevissthet. Hvis du er 
en abonnementskunde og den første testen  viser at du er i balanse 
(dvs. 90 prosent eller høyere i  beskyttelse), betaler Zinzino tilbake 
beløpet du har betalt  for startpakken hvis du velger å returnere 
produktene  og avslutte abonnementet. BalanceTest er et  
selvbevissthetsverktøy, ikke en diagnostisk test.

Rapporten vil vise betydningen av fettsyreprofilen din og gi deg en 
forklaring på kostholdet. Det beste er at denne testen vil gjøre deg 
i stand til å ta bedre valg i fremtiden, takket være at informasjonen 
er individuell.

Få mer informasjon på www.ZinzinoTest.com



KVALITET + SYNERGI = RESULTATER 
BalanceOil er mer enn bare fiskeolje. Våre 
forskere har utviklet produktet for at det virkelig 
skal gi resultater. Dette innebærer valg av fiske-
arter med høyt innhold av EPA og DHA (bioaktive 
essensielle omega-3-fettsyrer), i kombinasjon 
med en spesiell olivenolje av høy kvalitet, som 
har rikelige mengder polyfenoler. Formelen i vår 
BalanceOil og BalanceShake hjelper deg med å 
justere forholdet mellom omega-6 og omega-3 i 
kroppen din. Følg den anbefalte daglige dosen.* 
Våre data viser at de fleste oppnår balanse 
(nærmere 3:1) innen 120 dager. 

FISKEOLJA
Vår fiskeolje inneholder blant annet sardiner, 
ansjos og makrell, og kommer fra Lysi, som er 
en av islands ledende produsenter av fiskeolje. 
Produsenten av BalanceOil følger alle lovpålagte 
krav til produksjon og god praksis for matvarer. 
Produktene våre inneholder ingen genmodifi-
serte ingredienser.

OLIVENOLJE AV HØY KVALITET
Olivenoljen vi bruker er en extra virgin olivenolje 
som kommer fra Spania. Den er kaldpresset, noe 
som betyr at det brukes minimalt med varme 
når oljen presses ut av olivenene. 
På denne måten beholder oljen mest mulig av 
næringsstoffene som normalt går tapt gjennom 
oppvarming, løsemiddelekstraksjon og raffiner-
ing av oljen.

BEVIS PÅ BALANSE PÅ 120 DAGER
Våre offentlig godkjente laboratorier i Norden har 
så langt analysert mer enn 85.000 tester våren 
2015. Den gjennomsnittlige omega-6:3-balansen 
for de som ikke hadde tatt omega-3-tilskudd var 
12:1 i nord-Europa og 25:1 i USA.
 
De som oppga at de hadde tatt omega-3-tilskudd 
hadde en balanse på 7:1 i nord-Europa og 12:1 i 
USA. Av de som brukte BalanceOil som anbefalt 
i 120 dager, var det gjennomsnittlige balanse-
forholdet nærmere 3:1. Dette resultatet viser at 
den gjennomsnittlige omega-6:3-balansen har 
forbedret seg markant ved bruk av BalanceOil. 

En synergisk formel

* Anbefalt daglig dose bør ikke overskrides. Kosttilskudd erstatter ikke et allsidig og variert kosthold. Dersom du tar blodfortynnende medisin må du 
rådføre deg med legen din før du tar Balance-produkter. Lege bør også rådføres innen gravide eller barn under 1 år tar Balance-produkter.
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DHA bidrar til
opprettholdelse

av en normal
hjernefunksjon

En synergisk formel
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BalanceOil
INGREDIENSER I

BalanceOil* består av ingredienser som er 
veldokumenterte, inkludert EPA,
DHA, Vitamin D og polyfenoler. 
Se fordelene**med BalanceOil nedenfor:

Vitamin D bidrar til
opprettholdelse av en

normal benstruktur

EPA og DHA bidrar til en
normal hjertefunksjon

Olivenoljens polyfenoler
beskytter blodlipidene

fra oksidativt stress

DHA & EPA bidrar til
opprettholdelse 

av normale 
konsentrasjoner

av triglyserider i blodet. 

DHA & EPA bidrar til
opprettholdelse av et

normalt blodtrykk

 Vitamin D bidrar til
opprettholdelse av en

normal muskelfunksjon

DHA bidrar til
opprettholdelse

av et normalt syn

Vitamin D bidrar til
opprettholdelse 

av en normal
immunfunksjon

** Disse 9 helsepåstandene er godkjente av Den europeiske matsikkerhetsmyndigheten (EFSA).

* Anbefalt daglig dose bør ikke overskrides. Kosttilskudd erstatter ikke et allsidig og variert kosthold. Dersom du tar blodfortynnende medisin må du 
rådføre deg med legen din før du tar Balance-produkter. Lege bør også rådføres innen gravide eller barn under 1 år tar Balance-produkter.



Vårt flaggskip
Zinzino BalanceOil er et helt naturlig kosttilskudd 
som hjelper deg med å øke mengden omega-3 i 
kroppen for å oppnå og beholde balansen 
mellom omega-6 og omega-3.*

Sammensetningen er unik og basert på utvalgte 
råvarer av høyeste kvalitet. Oljen inneholder
omega-3 fra fisk og polyfenoler fra extra virgin 
olivenolje, ingredienser som sammen virker 
effektivt for å forbedre fettsyrebalansen din. 

Velg mellom tre forskjellige smaker: frisk sitron, 
nydelig vanilje og en spennende kombinasjon av 
appelsin, sitron og mint. Flasken inneholder 300 
ml. Bruk Zinzino doseringsbeger for å måle opp 
din daglige dose på en enkel måte.

Omega-3 balanse
VÅRE
PRODUKTER

Er du i balanse?
Zinzinos BalanceTest er en enkel blodprøve 
til hjemmebruk og analyseres ved offentlig 
godkjente laboratorier i Norden for å avgjøre 
fettsyreprofilen din, som gjenspeiler kostholdet 
ditt. Testen tar mindre enn ett minutt å gjennom-
føre, og du får tilgang til resultatet ditt anonymt 
på nettet innen ca 20 dager.

BalanceTest identifiserer 11 ulike fettsyrer i 
blodet med 98 % sikkerhet. Du vil få vite 
mengden omega-3 i blodet og balanseforholdet 
mellom omega-6 og omega-3.

Få mer informasjon på www.ZinzinoTest.com.

BalanceTest

* Anbefalt daglig dose bør ikke overskrides. Kosttilskudd erstatter ikke et allsidig og variert kosthold. Dersom du tar blodfortynnende medisin må 
du rådføre deg med legen din før du tar 6 Balance-produkter. Lege bør også rådføres innen gravide eller barn under 1 år tar Balance-produkter.

BalanceOil
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Vår super-shake! 
BalanceShake inneholder BalanceOil i pulverform og gir 
deg dermed samme effekt. Den hjelper deg med å justere 
omega 6:3-forholdet ditt ved å øke mengden omega-3 i 
kroppen.* Balance-Shake har en frisk og sommerlig smak
av jordbær og er beriket med en mengde ulike vitaminer, 
mineraler, proteiner og betaglukaner.

Bland med vann i vår BalanceShake-flaske i fem sekunder 
før du drikker, eller lag din favorittsmoothie. Bruk Balance-
Shake alene eller i kombinasjon med BalanceOil. 
Vær oppmerksom på riktig daglig dose for din kroppsvekt. 
Les instruksjonene på esken for riktig dosering. 

En pakke inneholder 600 g BalanceShake-pulver, eller 15 
porsjonspakker med 27 g i hver. 

Balanse Protein

Vitaminer

Mineraler
Energi

Betaglukaner

Portion Pack

* Anbefalt daglig dose bør ikke overskrides. Kosttilskudd erstatter ikke et allsidig og variert kosthold. Dersom du tar blodfortynnende medisin må 
du rådføre deg med legen din før du tar Balance-produkter. Lege bør også rådføres innen gravide eller barn under 1 år tar Balance-produkter.

  BalanceShake
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* Anbefalt daglig dose bør ikke overskrides. Kosttilskudd erstatter ikke et allsidig og variert kosthold. Dersom du tar blodfortynnende medisin må
 du rådføre deg med legen din før du tar Balance-produkter. Lege bør også rådføres innen gravide eller barn under 1 år tar Balance-produkter.

Perfekt på reisen 
BalanceOil Capsules er akkurat det det høres ut som, 
BalanceOil smart pakket i kapsler, som effektivt justerer 
fettsyrebalansen i kroppen*. Oljen inneholder de 
essensielle omega-3 fettsyrene EPA og DHA fra fiskeolje, 
og polyfenoler fra extra vrigin olivenolje. Du kan ta kun 
BalanceOil Capsules eller veksle med andre Balance-
produkter etter behov og ønske.

Med BalanceOil Capsules er det enkelt å komme i
balanse og beholde den. Du trenger ikke tenke på 
målebeger og du slipper søl og store forpakninger, 
noe som gjør de perfekte å ta med seg på reise. 
Pakk det antallet kapsler du trenger og spar plass i 
bagasjen. Vi anbefaler at kapselene oppbevares tørt 
og mørkt i romtemperatur.

BalanceOil Capsules inneholder BalanceOil med smak 
av vanilje. Følg doseringene for din kroppsvekt. 

1 boks inneholder 120 kapsler à 1 ml.
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BalanceOil Capsules

“Live with heart 

“



Vi mener at BalanceXtender
sammen med BalanceOil,

BalanceShake eller BalanceOil
Capsules er den ultimate 

kombinasjonen for å styrke 
immunforsvaret og
redusere aldringen.
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BESKYTTE 

BEVARE 
 

FORNYE 

BalanceXtender styrker immunforsvaret
og beskytter mot oksidativt stress.

BalanceXtender støtter funksjonen i
celler og vev.

BalanceXtender er et kraftig
antialdringssystem.

“
NYHET!BalanceXtender

BalanceXtender – ditt daglige ernæringsprogram
Ny cellevekst er en vesentlig del av livet
Cellevekst er det som får oss til å vokse fra barn 
til voksne, og det er en vesentlig del av hvordan vi 
bevarer helsen vår. Men etter som vi blir eldre og 
veksten går saktere, skjer det samme med 
produksjonen av nye celler. Samtidig eldes selve
kroppscellene våre, og de fungerer tregere, særlig 
hvis vi ikke sørger for god ernæring og en optimal 
livsstil.

BalanceXtender er designet for å beskytte, bevare 
og fornye celler og vev. Det er det perfekte  
supplement til BalanceOil, og gir deg et komplett, 
utvidet tilskuddsprogram som inneholder både 
mikro- og fytonæringsstoffer. Det utvider 
konseptet med og funksjonen av å være i balanse 
til å gjelde alle kroppens områder.

BalanceXtender inneholder vitaminer, mineraler,
antioksidanter, aktive næringsstoffer og 
metabolske kofaktorer, og er et bredspektret 
tilskuddsprogram som beskytter, bevarer og 
fornyer.

Vitenskapen bak cellefornyelse
Hver dag reproduseres cellene i kroppen for å 
fornye huden, håret, blodcellene, skjelettet, 
leveren, musklene og andre indre organer.

Endene av DNA-strengene kalles “telomerer”.
Telomerene er som beskyttelseshetter for genene 

våre og brukes under celledelingsprosessen 
(eller kopieringsprosessen). Hver gang en celle 
deler seg, slites en del av telomeren av. Denne 
forkortede telomeren blir duplisert under neste 
celledeling, slik at den blir enda kortere. Når telo-
meren har krympet til en nedre grense, har cellen 
“blitt gammel” og mister evnen til å dele seg.

Hvorfor bør jeg bruke BalanceXtender?
Ernæringsforskere har gjort gjennombrudd for å 
senke farten på aldringsprosessen. Ved å gi cellene 
spesifikke næringsstoffer, klarer de å replikeres i en 
friskere tilstand og bevare eller til og med forlenge 
telomerene. Dette senker farten på aldringen i 
celler og vev.

BalanceXtender fra Zinzino er et daglig kosttil-
skuddsprogram med en vitenskapelig utviklet 
formel som retter seg spesifikt mot å bevare 
eller øke lengden på telomerene for å forsinke
aldringsprosessen. BalanceXtender inneholder i 
tillegg energistyrkende næringsstoffer som 
forbedrer kroppsfunksjoner som er aktive i løpet 
av dagen. 

BalanceXtender har ingen virkelige konkurrenter 
For å gjenskape hele effekten av BalanceXtender vil 
det være nødvendig å kjøpe inntil 23 tradisjonelle 
tilskudd. Og hvis du hadde gjort det, ville det kostet 
inntil to hundre euro eller mer for en måneds 
forbruk. 

BalanceOil Capsules

“



Praktisk shake-flaske  
Bland din deilige Zinzino BalanceShake i vår 
praktiske Zinzino shake-flaske! Ta den med deg, 
bruk den hver dag og vask den i oppvaskmaskin 
etterpå. En spiralvisp av rustfritt stål følger med, 
og gjør det enkelt å blande og rengjøre. Flasken 
er laget av BPA-fri plast, har et lekkasjesikkert 
lokk og Zinzino-logo. 

 
Rommer ca. 500 ml.

Zinzino Shake Bottle

Zinzino Smoothie Maker 

  Zinzino Dosage Cup

Doseringsbegre
Mål opp den nøyaktige mengden BalanceOil du 
trenger med Zinzino doseringsbegre. Begrene 
er skalert i ml- og ts-enheter slik at den daglige 
dosen med olje vil være så nøyaktig som mulig. 

Daglig dosering: 0,15 ml BalanceOil x 
kroppsvekt. Zinzino doseringsbegre er laget av 
plast og kan vaskes i oppvaskmaskin.

1 pakke inneholder 10 stk. Zinzino doseringsbegre
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Bland din egen smoothie
Gjør opplevelsen av BalanceShake og BalanceOil enda 
bedre med Zinzino Smoothie Maker! Bland dine egne 
deilige smoothies med favorittingrediensene dine! 
Oppskrifter med inspirasjon finner du på side 13 i 
denne katalogen og på www.zinzino.com.

Beholder: Rommer 0,5 liter (fyll beholderen maks 2/3 
full med væske og mat)
Mål: høyde 30 cm, bredde 10 cm 
Vekt: 1,3 kg
Effekt: 205 W

 
 



Lag din egen favoritt-Shake!

POWER SMOOTHIE
1 dl nøtter
1 mango
1 banan
1 dl kokosmelk
Din daglige dose BalanceOil/BalanceShake
Legg i 2-3 isbiter for en kaldere smoothie

VITAMIN SMOOTHIE
3 kiwi
2 dl vaniljeyoghurt
1 banan
Din daglige dose BalanceOil/BalanceShake
Legg i 2-3 isbiter for en kaldere smoothie

KICK START SMOOTHIE
1/2 dl nøtter
1 1/2 dl blåbær
1 1/2 dl yoghurt
1 ss honning
Din daglige dose BalanceOil/BalanceShake
Legg i 2-3 isbiter for en kaldere smoothie

SOMMAR SMOOTHIE
5-7 jordbær
1 mango
1 dl bringebær
2 dl yoghurt naturell
Din daglige dose BalanceOil/BalanceShake
Legg i 2-3 isbiter for en kaldere smoothie
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Zinzino SmoothieMaker gir deg muligheten til å blande din egen smoothie
akkurat slik du vil ha den! Ditt daglige inntak av olje blir mer smakfullt og en
fornøyelig opplevelse! Zinzino gir deg tips om oppskrifter for enhver anledning!

TROPISK SMOOTHIE
8-10 bitar ananas 
1/2 banan 
1 passionsfrukt
1 dl kokosmjölk
Din dagliga dos BalanceOil/BalanceShake 
Lägg i 2-3 isbitar för en kallare smoothie

Tips på flere oppskrifter!



“Nå vet jeg at BalanceOil virkelig
fungerer! Det gir meg sjelefred 
og noe å være stolt av!”

Karla, 44 år *
 

“JEG VAR NESTEN 
LITT FLAU”

Firebarnsmoren Karla forteller om sine testresultater:

“Siden jeg er en aktiv firebarnsmor prøver jeg å forsikre meg om at vi spiser 
hjemmelagde måltider og unngår usunn mat. Derfor ble jeg sjokkert og litt flau 
da jeg fikk testresultatene. Selv om vi har en god livsstil, viste BalanceTest 
verdien 34,4:1. Det var høyt! Nå vet jeg at det er vanskelig å oppnå gode 
resultater med bare et godt kosthold. Med Zinzino Balance får du nøyaktig den 
mengden med omega-3 som kroppen trenger. Da jeg hadde tatt BalanceOil i mer 
enn 120 dager, viste testresultatene 2,9:1!” 

 

2,9:1
34,4:1

* Uavhengig Zinzino-partner
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“Nå vet jeg at BalanceOil virkelig
fungerer! Det gir meg sjelefred 
og noe å være stolt av!”

“Jeg spiser hjemmelaget mat 
og fisk 2-3 ganger i uken, derfor 
trodde jeg at resultatet ville være 
langt bedre enn 7,2:1!”

Elina, 27 år *

“Min far har alltid snakket om hvor viktig omega-3 er, derfor har jeg tatt omega-3 
kosttilskudd av og på hele livet. Jeg spiser hjemmelaget mat og prøver å spise fisk 
2-3 ganger i uken. Derfor kom test- resultatene som et stort sjokk på meg. 
Jeg trodde jeg ville få et mye bedre resultat enn 7,2:1. Jeg begynte å ta 
BalanceOil, og etter 120 dager var verdien min forandret til 1,4:1.”

“DET KOM SOM ET 
STORT SJOKK PÅ 
MEG” 

Elina har tatt omega-3 hele livet og forteller oss om sitt resultat:

1,4:1
7,2:1

* Uavhengig Zinzino-partner
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Omega-6

Omega-3

Vi er svært opptatt av 
helse, men helse-
utfordringene våre øker. 
Det er på tide å spørre 
seg hvorfor!

Trening 
Kosttilskudd
Anti-aldring

  

Omega-6 

Omega-3

Vi tror at en årsak er den dramatiske 
endringen i forholdet mellom de 
essensielle fettsyrene omega-6 og 
omega-3 i moderne kosthold.
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HISTORIEN TIL BALANCE

Frem til 1960-tallet ble mat 
laget fra bunnen av hjemme, 
og dermed hadde vi en naturlig 
balanse på 4:1.

De siste 50 årene har matvare-
industrien skapt et ubalansert 
kosthold som har ført til en 
ubalanse på 12:1 i nord-Europa. 
(15:1 i Europa / 25:1 i USA)

Offisielle anbefalinger.
(Nordisk Ministerråd, Nordic 
Nutritional Recommendations, 
2004).

Verdens helseorganisasjon 
(WHO) anbefaler mellom 2-5:1 
eller bedre.

Zinzino Balance får kroppen din 
tilbake til normalt nivå, nær 3:1 
eller bedre, i løpet av 120 dager. 

Forskning anbefaler 3:1.
 - Dr. Artemis Simopoulos

Vårt DNA er ment å være 1:1.

1:1

4:1

12:1

5:1

3:1
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“Now I know that BalanceOil really 
works, and that gives me a peace of 
mind and something to be proud of!“

Consult our  
independent partner or visit

Testresultat

Karla, 44 år, Uavhengig Zinzino-partner 

“JEG VAR NESTEN LITT FLAU.”
Firebarnsmoren Karla forteller oss om sine testresultat:

2.9:1
34.4:1

Over 60.000 første tester!

Over 25.000 andre tester!

20%

5% 

Test 1

Test 2

“Nå vet jeg at BalanceOil virkelig fungerer, og det 
gir meg sjelefred og noe å være stolt av!”

25. februar 2015 
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95%

75% 



Firebarnsmoren Karla forteller oss om sine testresultat:

20%

Henrik, 53 år, Zinzino Kunde

“MINE TESTRESULTAT VAR EN 
ENORM OVERRASKELSE FOR MEG.”

Henrik forteller oss om sine testresultat:

2.5:1
16:1

I 2014 har Zinzino blitt verdens-
ledende på EFA-testing!

75 % tar ikke omega-3 tilskudd daglig og scorer gjennomsnittlig 12:1

 have a ratio of 7:1 on average of
20 % tar et annet omega-3 tilskudd daglig og scorer gjennomsnittlig 7:1.

Bare 5 % har en ratio på 3:1 i Skandinavia!

95 % av de som tar Zinzino Balance-produkter har en ratio på nær 3:1 etter 120 dager. 

“Jeg hadde så dårlige resultat!”

 Ubalansert   Semi-balansert                         Balansert

25 9 4 1
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Fordeler med Balance

Hjerne

 Blodtrykk

Syn

22 % økning i 
hudens elastisitet

Hår og negler

Hjerte

Oksidativt 
stress

Immun-
system

DNA-
beskyttelse

Benstruktur

Celledeling

Muskel-
funksjonBalanceOil & Shake

BalanceXtender
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EPA og DHA bidrar til en normal hjertefunksjon. 
 
DHA bidrar til opprettholdelse av en normal  
hjernefunksjon. 
 
DHA, sink og vitamin A bidrar til opprettholdelse av et 
normalt syn.
 
Vitamin D, C, A, B12, folsyre, kopper, selenium og sink 
bidrar til opprettholdelse av en normal immunfunksjon.
 
Vitamin D bidrar til opprettholdelse av en normal 
muskelfunksjon.
 
Vitamin D, K1, magnesium og sink bidrar til oppretthold-
else av en normal benstruktur.

Olivenoljens polyfenoler beskytter blodlipidene fra 
oksidativt stress, samt LDL-partiklene fra oksidativ skade.

Kopper og magnesium beskytter blodlipidene fra oksida-
tivt stress.

DHA & EPA bidrar til opprettholdelse av et normalt 
blodtrykk.
 
Magnesium, sink, folsyre, vitamin D, B12 og jern har en 
rolle i pressessen av celle-deling.

Vitamin B2 bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt 
stress, samt beskyttelse av DNA, protein og fettsyrene fra 
oksadative skader.

Vitamin E, C, selenium og sink bidrar til å beskytte cellene 
mot oksidativt stress.
 
Sink og selenium bidrar til opprettholdelse av normalt hår 
og negler.
 
Vitamin B2, A, niacin, biotin, sink og jod bidrar til 
opprettholdelse av normal hud.

Disse 14 (43) helsepåstandene er godkjente av EFSA  - European Food and Safety
authority. Ytterligere 120 godkjente helsepåstander med vår BalanceOil, BalanceShake 
og Xtender er dokumenterte i EU-registeret over ernærings- og helsepåstander  
- www.ec.europa.eu/nuhclaims.

1.

12.

11.

10.

9.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Ta testen.

Sjekk testresultatene dine etter 20 
dager på www.ZinzinoTest.com.

Begynn å bruke våre 
Balance-produkter.

Ta Balance-produkter som anbefalt i 120 
dager og ta deretter en ny test.

1

2

3

4

BalanceTest

  Ubalanse   Semi-balanse                              Balanse 

25 9 4 1
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Velg produktene dine
BalanceTest 
Mål ditt inntak av 
omega-6 og omega-3.

BalanceOil
Vår originale Balance-formula med en synergetisk 
kombinasjon av omega-3 og olivenolje. 
Tre ulike smaker: sitron, vanilje og appelsin-sitron-mint. 

BalanceShake 
Den aller første næringsdrikken som også vil balansere dine 
omega 6:3-nivåer. Inneholder vår originale Balance-formula 
og immunaktivator, betaglukaner. Jordbærsmak.

BalanceOil Capsules
Vår oljeformel kommer også i kapsler.

BalanceXtender
Er designet for å beskytte, vedlikeholde og fornye celler og vev. 
BalanceXtender sammen med BalanceOil/Shake/Capsules er den 
ultimate anti-aldringskombinasjonen.

FORNY BalanceXtender 
bidrar til et kraftig 
anti-aldringssystem.

BESKYTT BalanceXtender
booster immunsystemet ditt og 
beskytter mot oksidativ skade. 

VEDLIKEHOLD BalanceXtender 
støtter celle- og vevsfunksjoner.

PENGENE TILBAKE-GARANTI
Hvis du er en abonnementskunde og den første testen 
viser at du er i balanse (dvs. 90 prosent eller høyere i 

beskyttelse), betaler Zinzino tilbake beløpet du har betalt 
for startpakken hvis du velger å returnere produktene 

og avslutte abonnementet.
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Zinzino4Free (Z4F)

DU
Z4F-KIT

Z4F-KIT

Z4F-KIT Z4F-KIT

Z4F-KIT

BalanceOil

BalanceOil Capsules

BalanceShake

BalanceXtender

1. Velg ditt Z4F-kit!
2. Skaff 4 personlige kunder med samme eller større startkit.
3. Du behøver 4 personlige 1. nivå-kunder med Z4F-kit forrige måned.
4. Leveransekostnader kommer i tillegg.
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Du har bare ett liv

- TA GODT VARE PÅ DET!
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     OM ZINZINO

Kundeservice
Telefon: 22020407 
(Hverdager: 09-17) 
Fax: +46 31 726 99 76
E-post: info@zinzino.com

Zinzino
Pb. 1918 Vika, 0124 Oslo 
Besøksadresse: Hulda Lindgrens gata 8, 
421 31, V. Frölunda, Sverige

Zinzino har sitt hovedkontor i Göteborg i Sverige, men finnes 
også i Norge, Danmark, Færøyene, Finland, Island, Estland, 
Latvia, Litauen, Polen, Nederland og USA.

Zinzinos produkter selges gjennom direktesalg, som er grunnen 
til at du ikke finner oss i butikk eller i annonser. Om du ønsker 
å bestille noen av Zinzinos produkter kan dette gjøres på vår 
hjemmeside www.zinzino.com eller gjennom en av våre 
avhengige distributører. 

Som kunde er du velkommen til å ringe, sende en fax eller maile 
til vår kundeservice. 

www.zinzino.no
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