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ZINZINO LANSERAR NYTT KOSTTILLSKOTT:
BÄTTRE SÖMN, MINSKAD STRESS OCH ÖKAT VÄLMÅENDE MED VIVA   
Zinzino AB (publ), ett ledande direktförsäljningsbolag inom hälsa, lanserar nu ytterligare en 
helt ny produkt inom affärsområdet Zinzino Health – kosttillskottet Viva. 
 
Viva är en kombination av Affron®, ett standardiserat och patentskyddat extrakt av rena saffranspistiller 
(Crocus sativus L) från Spanien, fem B-vitaminer, jod och vitamin C. Med dessa ingredienser bidrar  
kosttillskottet till ökat välmående genom att lindra mental trötthet och utmattning samt främja god sömn.

– Vi är mycket glada över att kunna lansera Viva, en produkt som kan öka livskvalitén för många människor.  
Den kombination vi arbetat fram; saffranextrakt och vitaminer, innebär ett skonsamt och effektivt sätt att 
öka sitt välbefinnande. Viva lanseras idag den 30 juni och finns därmed tillgänglig för konsumenter i alla 
länder som vi är verksamma I Europa. Senare i sommar lanserar vi även Viva i Nordamerika, säger Dag  
Bergheim Pettersen, vd på Zinzino AB. 

Den viktigaste ingrediensen i Viva är Affron®, den nya generationen saffranextrakt som utvinns ur saffran. 
Saffran i sin tur utvinns ur Saffrankrokus och är världens dyraste krydda. Genom årtusenden har saffran 
använts i mat och dryck men också som läkeört. 
Affron® har bevisats vara effektivt och säkert, utan några biverkningar när det konsumeras i rekommenderade 
doser. De resultaten överensstämmer med resultaten från omfattande vetenskapliga studier gjorda med 
saffran och hundratals andra referenser i den vetenskapliga litteraturen. 

Kosttillskottet Viva hjälper till att minska stress och bidrar till ett positivt humör. Produkten bidrar också 
till att minska trötthet och utmattning. Flera nyligen utförda kliniska tester har bekräftat produktens 
effekt, som spänner från små förbättringar till livsförändrande resultat. 

Fullständigt produktblad bifogas som pdf. 
 
Läs mer om Affron® och kliniska tester: http://pharmactive.eu/affron/ 

För mer information vänligen kontakta:  
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn + 47 (0) 93 22 57 00

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn + 46 (0) 70-190 03 12
 
Certified Adviser: Erik Penser bank 

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. 15.00 den 30 Juni 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.


