
Ainutlaatuinen BalanceTest-kuivaveritesti kertoo, ovatko omega-3
ja omega-6-rasvahapot tasapainossa kehossasi
Jotta pysymme elinvoimaisina ja selviämme arjen haasteista, kehomme tarvitsee oikeita ravintoaineita. Vuosien kuluessa
muuttunut ruokavaliomme on kuitenkin vaikuttanut siihen, että kehollemme välttämättömät rasvahapot, omega-3 ja omega-6,
voivat olla epätasapainossa. Optimaalinen suhde on 5:1. Zinzino on tuonut markkinoille ainutlaatuisen BalanceTest-
kuivaveritestin, jolla on helppo selvittää rasvahappojen tila kehossa.

Suoramyyntiin erikoistunut yritys Zinzino on tuonut Suomen markkinoille ainutlaatuisen BalanceTest-kuivaveritestin, jolla on helppo selvittää
kehon omega-3 ja omega-6 tasapaino. Kuivaveritesti kertoo, onko testattavan henkilön ruokavalio tasapainossa, mikä on ruoan omega-3-
rasvahapppojen määrä ja mikä on omega-3:n ja omega-6:n välinen suhde kehossa.

BalanceTest on helppo ja nopea tehdä kotioloissa. Näyte postitetaan St. Olavin Yliopistolliseen sairaalaan Norjan Trondheimissa Norjassa,
jossa testin tulokset analysoidaan.

– Tulokset ovat nähtävissä 20 päivän kuluttua Zinzinon verkkopalvelussa, jonne pääsee kirjautumaan omalla henkilökohtaisella koodilla.
Varsinaisten tulosten lisäksi verkkopalvelussa on henkilökohtainen testiraportti, jonka avulla voi kehittää terveys- ja ruokavaliotietoutta, kertoo
Zinzinon Suomen partneri Manu Rekola.

– Mikäli testi kertoo, että kehosi omega-3 ja omega-6-rasvahapot ovat epätasapainossa, seuraava askel on aloittaa BalanceOil-tuotteiden
käyttö. Myös ruokailutottumuksia kannattaa muokata terveellisempään suuntaan testiraportin antamien neuvojen ja vinkkien mukaan,
muistuttaa Rekola.

Zinzino suosittelee, että BalanceTest tehdään uudestaan 120 päivän BalanceOil-jakson jälkeen, jotta muutokset kehon
rasvahappotasapainossa voi todentaa.

BalanceOil - kala- ja oliiviöljysekoitus kolmessa eri maussa
BalanceOil eroaa muista omega-3-rasvahappovalmisteista siinä, että BalanceOil on kala- ja oliiviöljyn sekoitus. BalanceOil on täysin
luonnonmukainen ravintolisä.

– BalanceOil perustuu tarkoin valittuihin korkealaatuisiin raaka-aineisiin ja on ainutlaatuinen sekoitus kala- ja oliiviöljyä. Öljy sisältää omega-
3:a kalasta sekä polyfenoleja extra virgin -oliiviöljystä. Öljyn koostumus vaikuttaa rasvahappojen tasapainoon kehossa, kertoo Rekola.

BalanceOil-lisäravinteesta on valittavissa kolme ihanaa makua: raikas sitruuna, ihastuttava vanilja sekä eksoottinen yhdistelmä appelsiinia,
sitruunaa ja minttua. Öljyn voi nauttia sellaisenaan tai sekoittaa esimerkiksi smoothien sekaan.

BalanceOil sitruuna on raikas ja virkistävä öljy, joka tarjoaa energisen päivänaloituksen. Sitruunan tuoksu piristää mieltä ja tuo virtaa
kehoon.

BalanceOil vanilja on ihastuttava ja suloinen öljy, joka hemmottelee tuoksullaan. Vaniljan viettelevä tuoksu tarjoaa ripauksen ylellisyyttä
päivittäisiin rutiineihin.

BalanceOil appelsiini-sitruuna-minttu on jännittävä makuyhdistelmä, joka leikittelee makuaisteillasi. Appelsiini, sitruuna ja minttu takaavat
yhdessä pirteän ja runsaan makuelämyksen.

Ruokailutottumuksemme ovat muuttuneet 60 vuodessa

Ruokailutottumuksemme ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten 60 vuoden aikana. Omega-3 ja omega-6-rasvahapot ovat
molemmat välttämättömiä monille kehomme elintärkeille toiminnoille, mutta sekä liiallinen omega-6:n saanti että liian alhainen
omega-3:n saanti saavat kehomme epätasapainoon.

Omega-6:n ja omega-3:n suhde länsimaissa vielä ennen 1960-lukua oli 4:1 tai pienempi, kun se nyt on Euroopassa 15:1 ja
USA:ssa jopa 25:1.

Omega-6 rasvahappoja saa kasviöljyistä ja modernista käsitellystä ruoasta. Omega-3-rasvahappojen tärkeitä lähteitä ovat
rasvainen kala ja perinteinen ruoka.

Hinta ja saatavuus
Balance-tuotesarjan aloituspaketin (sis. 2 BalanceTest-kuivaveritestiä ja 3 sitruunan tai vaniljan makuista BalanceOil-öljyä) hinta on 129 euroa.
Ensimmäinen testi tulee aloituspaketin mukana ja toinen neljän kuukauden päästä. Jatkotilaus valitsemalleen öljylle (300 ml) on 39 €/kk.

BalanceTestiä ja BalanceOilia myy ja markkinoi Suomessa Zinzino. Tuotteita voi ostaa yrityksen verkkosivuilta www.zinzino.fi tai Zinzinon
valtuutettujen suoramyyjien kautta.

Zinzino-takuu
Mikäli BalanceTest-tulokset osoittavat, että henkilön rasvahapot ovat tasapainossa (suojaustaso on 90 % tai korkeampi), Zinzino palauttaa
rahat. Kaikilla Zinzinon kanssa tehdyillä kaupoilla on 30 päivän palautusoikeus tilauksen maksamisesta kuluttajasuojalain mukaisesti.
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Lisätiedot:
Manu Rekola, partneri, Zinzinon valtuutettu suoramyyjä
puh. 050 408 4249
sähköposti: manu.rekola@topleaders.net

Tuotenäytteet ja kuvapyynnöt:
Tiina Nikulainen, Viestintätoimisto Manifesto 
puh. 044 331 3346
sähköposti: tiina.nikulainen@manifesto.fi

Zinzino on vuonna 2003 perustettu yksi Pohjois-Euroopan nopeimmin kasvavista suoramyyntiyrityksistä, joka toimii myös Baltian maissa, Alankomaissa,
Puolassa sekä USA:ssa. Zinzino myy espressokeittimiä, kahvia, teetä ja lisätarvikkeita, sekä ainutlaatuista Zinzino Balance -tuotesarjaa, joka keskittyy
terveyteen pitkällä tähtäimellä. Zinzino tarjoaa laadukkaita tuotteita, joissa tärkeintä on terveys, ympäristö ja tunne arjen ylellisyydestä. Tuotteita myy
tuhansien itsenäisten jälleenmyyjien verkosto, jotka suoramyynnin kautta tarjoavat Zinzinon tuotteita asiakkailleen.


