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ZINZINO LANSERAR BANBRYTANDE PRODUKT:

BALANCEOIL VEGAN FÖR HJÄRTA OCH HJÄRNA 
 
Zinzino AB (publ), ett ledande direktförsäljningsbolag inom hälsa, lanserar BalanceOil Vegan, en banbrytande  
produkt som bidrar till en optimal hjärnfunktion samt stärker hjärta och immunförsvar genom att balansera 
fettsyrorna omega-6 och omega-3. 

BalanceOil Vegan är en helt unik och patenterad blandning av tre oljor som tillför kroppen viktiga essentiella fettsyror:

• Olja från marina mikroalger
• Echiumfröolja
• Extra virgin olivolja med höga halter av antioxidanter

Ingredienserna i oljan ökar nivåerna av bland annat nyttiga omega 3-fettsyror i kroppen och justerar med tiden förhållandet mellan 
omega-6 och 3 till optimala nivåer. På så sätt bidrar BalanceOil Vegan till hjärnans, hjärtats och immunförsvarets optimala funktion.
 
”Vi är mycket stolta över att kunna lansera en till 100 % vegansk omega-3 produkt. Den goda effekten på balansen av fettsyror i kroppen 
har tydligt visats vid blodanalyser vid det oberoende laboratoriet Vitas*. BalanceOil Vegan är unik i sitt slag, eftersom den är den enda 
veganska produkten med en blodanalys för att kontrollera dess effekt över tid”, säger Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino AB.

De viktigaste ingredienserna i BalanceOil Vegan är marin mikroalgolja rik på EPA och DHA från Schizochytrium, extra virgin olivolja med 
högt innehåll av polyfenoler samt echiumfröolja som i studier visar stor förmåga att öka EPA och DHA i kroppen. Vegansk D-vitamin är 
också tillsatt för att stötta immunförsvarets funktion. 

Både EPA och DHA är fettsyror som tillhör familjen omega-3 och som måste tillföras genom kosten. Den moderna västerländska 
kosten innehåller för mycket omega-6 och för lite omega-3, med ökad risk för negativa effekter på hälsan som följd.

”Att äta mer och mer plantbaserat är en trend vi ser allt mer av. Vi har en genial lösning för alla vegetarianer och veganer för att säkra 
tillförseln av omega-3 som annars behöver intas genom fisk. BalanceOil Vegan är därför en perfekt tajmad produkt som fyller ett stort 
behov nu och i framtiden. Jag vågar säga att BalanceOil Vegan kommer bli en kategoriskapande produkt”, fortsätter Dag Bergheim 
Pettersen, CEO Zinzino AB.

BalanceOil Vegan lanseras den 20 oktober och finns då tillgänglig på alla marknader i Europa. Fullständigt produktblad bifogas som pdf. 

* Läs mer om laboratoriet Vitas: vitas.no

Vill du prova Zinzino BalanceOil Vegan?  Skicka ett mail till CMO Lars Dahlberg, lars.dahlberg@zinzino.com eller 
ring tfn + 46 (0) 70-779 77 70
 
För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47(0) 93 22 57 00
 
Bilder för fri publicering kontakta: Marcus Tollbom, tfn + 46 (0) 70-190 03 12
 
Certified Adviser: Erik Penser bankaktiebolag
www.zinzino.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 13.00 den 20 oktober 2017.

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som opererar i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två 
produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger norska 
forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 33 marknader i Europa 
och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är 
noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag” och Dagens Industris Gasellföretag.


