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ZINZINO AB (PUBL):  Pionjärerna inom testbaserade kosttillskott lanserar en ny 
BalanceOil  
 
Det globala hälso- och livsstilsvarumärket från Skandinavien fortsätter att driva framtidens 
näringslära med testbaserade, vetenskapligt beprövade kosttillskott. BalanceOil+ Premium har 
ett oöverträffat innehåll av polyfenoler och fytonäringsämnen och är D2C-företagets senaste 
tillskott i sortimentet av BalanceOils som återställer Omega-nivåerna och skyddar kroppens celler 
från oxidativ stress. 

Zinzinos exceptionella och innovativa blandning av naturlig fiskolja och vitamin D3 innehåller i den här 
premium-versionen även ett vetenskapligt certifierat mått av R.E.V.O.O; företagets privata märke av 
exklusiv extra jungfruolivolja med en koncentration av bioaktiva antioxidanter som är 30 gånger högre än 
vanlig olivolja. 

- Vi är alltid ute efter att förfina vårt produktsortiment och nå ett bredare spektrum av naturliga 
bioaktiva föreningar låsta i en Omega-9-olja, förklarar Dag Bergheim Pettersen, VD för Zinzino. 
Lanseringen av R.E.V.O.O blev en omedelbar framgång. Oljan är gjord med exklusiva Koroneiki-oliver 
och är tillverkad enligt urtida principer - omtänkta, omformade och ombyggda. Vi kunde inte hitta ett 
bättre sätt att få denna exceptionella högfenoliska extra jungfruolivolja till ännu mer användning än 
att lägga den i vår bästsäljare BalanceOil med naturlig smak av apelsin-, citron- och mint!  

Den unika, vetenskapligt certifierade formuleringen i BalanceOil+ Premium erbjuder upp till fyra gånger 
fler antioxidanter. Dess oöverträffade nivåer av polyfenoler, oljesyra och fytonäringsämnen möjliggör 
effektivare absorption och blodfettskydd än någonsin för att effektivt skydda kroppen från oxidativ stress 
på cellnivå. 

BalanceOil+ Premium kan beställas från och med idag. Läs mer om hela Zinzinos sortiment och hur du 
beställer produkterna på zinzino.com 

 
För mer information vänligen kontakta: 
Dag Bergheim Pettersen VD +47 (0) 932 25 700, dag@zinzino.com 
Gabriele Helmer CMO, +46 (0) 72215 8581, gabriele.helmer@zinzino.com 

Bilder för fri publicering: 
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com 
 
Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se 

 
Zinzino AB (publ.) är ett globalt D2C-företag från Skandinavien som specialiserar sig på biomarkörsbaserad, individanpassad 
näringslära och hälsoteknik. Företaget grundades 2005 och är idag ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth 
Market. Dess testbaserade, vetenskapligt bevisade kosttillskott finns för närvarande på 97 marknader över hela världen. Zinzino 
äger de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor ligger i 
Göteborg och har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hongkong, Malaysia och Indien. 

mailto:dag@zinzino.com
mailto:gabriele.helmer@zinzino.com
mailto:marcus.tollbom@zinzino.com
mailto:certifiedadviser@penser.se

