
1000 mg
PER 5 ML

Omega-3 EPA
530 mg

PER 5 ML

DHA
280 mg

PER 5 ML

DPA
60 mg
PER 5 ML

167% DRI
PER 5 ML

Vitamin D3

TUOTTEEN KOHOKOHDAT

BalanceOil Tutti Frutti on Omega-lisäaine, jolla on 
raikas, lapsiystävällinen maku. Mullistava Polyphenol 
Omega Balance -ravintolisämme on valmistettu 
innovatiivisesta sekoituksesta luonnonvaraisista 
pienkaloista saatuja öljyjä ja esikorjattua ekstra-
neitsytoliiviöljyä tehokkaan imeytymisen takaamiseksi. 
Tutti Frutti -maku tekee siitä helposti nieltävän 
koostumuksen, joka sopii koko perheelle. Erityiset 
lapsille suunnatut suositukset helpottavat heidän 
yksilöllisten Omega-tarpeittensa mukauttamista, 
palauttavat turvallisesti rasvahappotasapainon ja 
tukevat lasten normaalia kasvua ja kehitystä.1.  
 
LUONNOLLISET AINESOSAT:

   Luonnollinen triglyseridi-kalaöljy

   Kylmäpuristettu ekstraneitsytoliiviöljy

   Luontainen D-vitamiini3 lanoliinista

SAAVUTA TASAPAINO
Tuo lapsesi Omega-6:3-suhde tasapainoiseen 
5:1-lukemaan 120 päivässä räätälöidyillä annostusohjeilla 
palauttaaksesi Omega-3-tasot turvallisesti yli lapsille 
vaadittavan 6 %:n indeksin. 

TESTIPOHJAINEN RAVITSEMUS
Katso yksilölliset testitulokset ennen BalanceOil Tutti 
Frutti -hoidon aloittamista ja sen jälkeen.

ÄÄRIMMÄISEN PUHDASTA
Tuotteen mahdolliset toksiinit on selvitetty 
molekulaarisella testauksella – voit luottaa tuotteen 
tuoreuteen, turvallisuuteen ja puhtauteen.

KASVUA JA KEHITYSTÄ LAPSILLA
Synergistinen koostumus, joka edistää lasten normaalia 
kasvua ja kehitystä1, silmien2–4, aivojen5, 6, luuston7 ja 
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa8.

HUOLEHDI TULEVAISUUDESTA JO TÄNÄÄN
Valitsemalla BalanceOil Tutti Frutin tuet tasapainoista 
valtameren ekosysteemiä sertifioidulla kestävällä 
luonnonvaraisten kalojen lähteellä.

GMO-VAPAA LUONTAISET  
AINESOSAT

KETO-YSTÄVÄL-
LINEN

BALANCEOIL TUTTI FRUTTI
LASTEN POLYFENOLIPITOINEN OMEGA-RASVAHAPPOJEN TASAPAINOA  
EDISTÄVÄ RAVINTOLISÄ



KALAA JA OLIIVIÖLJYÄ TÄYDELLISESSÄ  
TASAPAINOSSA TODISTETUSTI 
BalanceOil Tutti Fruttin tieteellisessä koostumuksessa yhdistyvät 
ainutlaatuinen kalaöljyn laatu ja hyödylliset määrät sekä omega-3- 
että omega-7-rasvahappoja, mukaan lukien tieteellisesti sertifioitu 
määrä oliiviöljyä tarjoamassa suuria määriä polyfenoleja, fytora-
vinteita ja omega-9-rasvahappoja, myötävaikuttaen siten  
omega-3-lipidien parantuneeseen oksidatiiviseen stabiiliuteen.9

Polyfenolit sitoutuvat omega-3-rasvahappoihin ja toimivat tehok-
kaina antioksidantteina estäen lipidejä hapettumasta.9 Oliiviöljyn 
polyfenolit jäljittelevät kalan luontaisesti sisältämiä polyfenoleja ja 
siirtävät herkät omega-3-rasvahapot kehon läpi, kunnes ne päätyvät 
turvallisesti solukalvoihin. Polyfenolit ja meren lipidit toimivat  
yhteistyössä erittäin synergisesti, mikä mahdollistaa sen, että  
elimistö pystyy turvallisesti absorboimaan, säätämään ja ylläpit-
ämään Omega-3-pitoisuuksia veressä vaaditun 6 %:n yläpuolella 
lapsille ja 8 %:lle aikuisille välttämättöminä omega-rasvojen  
saavuttamiseksi. -6:3 saldo alle 3:1 tai 5:1 lapsille.

Keskimääräinen Omega-6:3-suhde ihmisillä, jotka eivät käytä  
omega-3-lisäravinnetta on Pohjois-Euroopassa 12:1, Euroopassa 
15:1 ja Yhdysvalloissa 25:1, mikä selvitettiin tutkimalla maailman 
suurinta välttämättömien rasvahappojen tietokantaa, joka sisältää 
yli 800 000 riippumattomassa Vitas Analytical Services -laborato-
riossa analysoitua testiä. Kun BalanceOil-tuotteita on käytetty  
120 päivän ajan, keskimääräinen suhde on useimmilla lapsilla alle 
5:1 ja useimmilla aikuisilla alle 3:1.

ESPANJALAINEN EXTRA-NEITSYTOLIIVIÖLJY  
BALANCEOIL TUTTI FRUTTISSA 
BalanceOil Tutti Frutti on valmistettu espanjalaisen Picual-oliivin 
ekstra-neitsytoliiviöljystä, joka on valittu runsaan Omega-9- ja 
erittäin korkean antioksidanttipitoisuuden vuoksi. Oliivit ovat sa-
donkorjuuta edeltävää laatua, ja prosessin aikana kivet poistetaan 
ja vain hedelmät kylmäpuristetaan, jolloin saadaan ekstra-neits-
ytöljyä, jossa on runsaasti Omega-9-rasvahappoja (oleiinihappoa) 
ja jossa on erittäin paljon antioksidantteja, joita kutsutaan polyfe-
noleiksi (yli 750 mg/kg). Polyfenolit suojaavat pullossa olevaa Ba-
lanceOil Tutti Fruttia, mutta mikä tärkeintä, myös solujasi.

EKSTRA-NEITSYTOLIIVIÖLJYN FYTORAVINTOAINEPROFIILI 
Oliivin polyfenolit  750 mg / kilo
Hydroksityrosoli ja tyrosoli  330 mg / kilo
Oleokantaali + oleosiini  490 mg / kilo
Oleuropeiini  64 mg / kilo
Skvaleeni  4 230 mg / kilo
E-vitamiini  300 mg / kilo
Masliinihappo  100 mg / kilo

ERIKOISSEKOITUS KALAÖLJYÄ, JOKA TUKEE KASVUA  
JA AIVOJEN NORMAALIA TOIMINTAA 
BalanceOil Tutti Fruttissa käytetty kalaöljy on valikoivasti hankittua 
kalaöljyä, luokkaa 20/10 EPA/DHA (verrattuna alan standardiin 
18/12), jolla on ainutlaatuinen välttämättömien rasvahappojen 
profiili sekä omega-3:lle (EPA, DHA, DPA). ja Omega-7 (POA, VA). 
Valitsemamme kalaöljyt ovat peräisin lyhytikäisistä, luonnosta 
pyydetyistä pienistä pelagisista kaloista. Nämä ovat pääasiassa 
anjoviksia, mutta käytämme myös sardiinia ja makrillia. Kaikki 
öljymme on hankittu kalastusalueilta, jotka Friend of the Sea on 
sertifioinut kestävään kalastukseen saastumattomissa vesissä. 

Tämä on ekosysteemin kannalta välttämätöntä ja ratkaisevan 
tärkeää hankittaessa korkealaatuista öljyä, joka ei sisällä 
raskasmetalleja, PCB-yhdisteitä ja muita myrkkyjä. Kalat 
höyrytetään huolellisesti (prosessin missään vaiheessa ei käytetä 
kemikaaleja tai liuottimia), jonka jälkeen kokonainen kala prässätään 
öljyn saamiseksi (noin 3–5 % kalan painosta). Samoin kuin kaikki 
muut kalaöljyt, puhdistetaan öljy nelivaiheisessa prosessissa. Öljyn 
valmistaja LYSI suorittaa tämän vaiheen Islannissa. Siinä tuotteesta 
poistetaan maut, hajut ja kaikki ympäristöstä kertyneet aineet, 
jotka muuten voisivat pilata sen laadun. Siksi kalaöljymme 
noudattaa EFSA:n ja FDA:n ja muita maailman tiukimpia säännöksiä. 
LYSI noudattaa kaikkia sääntelyllisiä laatuvaatimuksia, ja sillä on 
GMP-sertifiointi elintarvike- ja lääkevalmisteille. Näin ollen myös 
BalanceOil Tutti Frutti -tuotteet ovat GMP-sertifioituja.

LUONNOLLISET TOKOFEROLIT 
Sekatokoferolit ovat yleisesti käytettyjä antioksidantteja 
ravintolisissä. Käytetyt luonnolliset tokoferolit on valmistettu 
erittäin puhdistetuista soijaöljytisleistä, joita ei ole muunnettu 
geenitekniikalla. Tisleitä puhdistetaan vielä lisää, eikä niissä sen 
vuoksi ole soijaproteiineja. Tämä tarkoittaa, ettei tuote sisällä 
allergeeneja. BalanceOil Tutti Frutti koostuu tyypillisesti alfa-, 
beeta-, gamma- ja delta-tokoferoleista.

Puhdas D3-VITAMIINI 
BalanceOil Tutti Frutti sisältää vitamiinia D3 (kolekalsiferoli). 
Käytämme luonnollista D3-vitamiinia, joka on valmistettu 
lanoliinista, lampaanvillassa luonnollisesti esiintyvästä rasvasta.  
D3-vitamiini valmistetaan liuottamalla D3-vitamiinin esiaste 
lanoliinista. Tämän jälkeen sitä muutetaan kemiallisesti ja 
aktivoidaan altistamalla ultraviolettivalolle (UV). Kyseinen 
kemiallinen prosessi on verrattavissa prosessiin, joka tapahtuu 
ihmisen iholla sen tuottaessa D3-vitamiinia ihon altistuessa 
auringonvalolle.

    Norwegian Formulation. Valmistettu Islannissa.



Ravintoarvo ja sisältö tilavuudessa: 5 ml

Kalaöljy 2761 mg
Omega-3-rasvahapot 1033 mg
josta C20:5:ttä (EPA) 535 mg
josta C22:6:tta (DHA) 285 mg

Oliiviöljy 1705 mg
josta oleiinihappoa (omega-9) 1279 mg
josta polyfenoleja 1,5 mg

Vitamiini D3 (167 % RV-suosituksesta*) 8.3 µg
*RV = viitearvo

KASVU JA KEHITYS
Välttämättömiä rasvahappoja tarvitaan lasten normaaliin kasvuun 
ja kehitykseen1, joka on suotuisaa lasten terveydelle. Normaali 
kasvu ja kehitys vaatii riittävästi energiaa ja kaikkia välttämättömiä 
ravintoaineita, mukaan lukien välttämättömät rasvahapot 
α-linoleenihappo (ALA), joka voidaan syntetisoida pitkäketjuisiksi 
rasvahapoiksi, kuten pitkäketjuisiksi omega-3-rasvahapoiksi EPA  
ja DHA. BalanceOil Tutti Frutti on puhdas ja raikas omega-3-
rasvahappojen lähde, joka toimitetaan triglyseridimolekyyli-
muodossa – muodossa, jota löytyy luontaisesti kalasta muodossa, 
jota kehosi absorboi helpoimmin.

AIVOJEN TOIMINTA Ruokavalion DHA:n keskeinen tehtävä on, 
että se edesauttaa pitämään yllä aivojen normaalia toimintaa.6 
Lapsen omega-3-tarpeet alkavat kohdussa, johon ravinto johtuu 
äidistä. Äidin DHA:n saanti siis edesauttaa sikiön ja rintaruokittujen 
imeväisten normaalia aivojen kehitystä.5 Pitkäketjuiset omega-3- 
rasvahapot ovat tärkeitä lasten ja myös äitien terveydelle.

IMMUUNIJÄRJESTELMÄ
BalanceOil Tutti Frutti sisältää vitamiinia D3, joka on elintärkeää 
lasten immuunijärjestelmälle, koska se edistää sen normaalia 
toimintaa8.

SILMIEN TERVEYS
Silmät tarvitsevat välttämättömiä rasvoja, kuten DHA:ta, 
tuottaakseen näön uskomattoman toiminnon. Äidin DHA:n saanti 
edesauttaa sikiön ja rintaruokittujen imeväisten silmän normaalia 
kehitystä2, DHA:n saanti 12 kuukauden ikään asti edistää normaalia 
näön kehitystä3, ja yleensä DHA edistää normaalin näön 
ylläpitämistä4.

SUOSITELTU PÄIVÄANNOSTUS: Ikä 2–10 vuotta (tai enintään  
40 kg): 0,20 ml painokiloa kohti. Esimerkki: 25 kg painava lapsi 
ottaa 5 ml päivässä. Yli 11-vuotiaat ja aikuiset: 0,15 ml painokiloa 
kohti. Esimerkki 80 kg painavat aikuiset ottavat 12 ml päivässä.  
Älä ylitä suositeltavaa päiväannosta. Ravintolisiä ei ole tarkoitettu 
korvaamaan tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota ja 
terveellisiä elämäntapoja. 

HUOMIO: Jos käytät verta ohentavia lääkkeitä, keskustele lääkärisi 
kanssa ennen BalanceOil Tutti Fruttia.

SÄILYTYS: Säilytä avaamattomat pullot pimeässä ja kuivassa 
paikassa huoneenlämmössä tai jääkaapissa. Säilytä avatut pullot 
jääkaapissa ja käytä 45 päivän kuluessa. Öljy voi sameutua alle  
4 °C:n lämpötiloissa oliiviöljyn jähmettymisen vuoksi. Öljy kirkastuu 
huoneenlämmössä. Säilytä lasten ulottumattomissa.

AINESOSAT: Kalaöljyt (sardellista, makrillista, sardiinista), 
extra-neitsytoliiviöljy, tokoferolipitoinen uute (antioksidantit),  
Tutti Frutti -aromi, vitamiini D3 (kolekalsiferoli). 

GMO-VAPAA: Zinzinon tuotteet eivät sisällä geenitekniikalla 
muunnettuja organismeja (GMO).

ZINZINO POLYPHENOL BLEND: Hydroksityrosoli, tyrosoli, 
oleuropeiini, oleokantaali ja flavonoidit. 

ZINZINO BALANCE BLEND: Omega-3 (EPA, DHA, DPA), omega-7, 
omega-9 ja vitamiini D3. 

SISÄLTÖ: 300 ml

TIETOA LISÄRAVINTEESTATÄRKEIMMÄT EDUT

  Edistää lasten normaalia kasvua ja kehitystä1 
koska tuote on välttämättömien rasvahappojen 
lähde 

  Edistää normaalia aivojen kehitystä5, 6 koska 
päivittäinen annos sisältää 285 mg DHA:ta 

  Edistää lasten immuunijärjestelmän normaalia 
toimintaa8 koska päivittäinen annos sisältää  
8,3 µg vitamiinia D3 (160 % NRV:stä)

  Auttaa ylläpitämään riittävää EPA- ja DHA-tasoa 
kehossasi, koska tuote sisältää runsaasti  
Omega-3-rasvahappoja10

  Auttaa ylläpitämään optimaalista Omega-6:3- 
tasoa kehossasi, koska tuote sisältää runsaasti 
Omega-3-rasvahappoja10

  Tukee normaalia näön kehitystä 2–4, koska  
vuorokausiannos sisältää 285 mg DHA:ta

  Edistää lasten luuston normaalia kasvua ja  
kehitystä7 koska päivittäinen annos sisältää  
8,3 μg vitamiinia D3



BALANCEOIL TUTTI FRUTTI –  
TERVEYSVÄITTEET (EFSA)
 1. EFSA, Välttämättömiä rasvahappoja tarvitaan lasten normaaliin kasvuun ja kehitykseen, 
14 artiklan 1 kohdan b alakohta – Lasten kehitykseen ja terveyteen liittyvä terveysväite. 
Kuluttajalle ilmoitetaan, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 2 g 
α-linoleenihappoa (ALA) ja 10 g linolihappoa (LA).

2. EFSA, äidin DHA:n saanti tukee sikiön ja rintaruokinnassa olevien imeväisten silmien 
normaalia kehitystä, 14 artiklan 1 kohdan b alakohta – Lasten kehitykseen ja terveyteen 
liittyvä terveysväite. Raskaana oleville ja imettäville naisille on ilmoitettava, että edullinen 
vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 200 mg DHA:ta aikuisille suositellun omega-3-
rasvahappojen päiväsaannin lisäksi, so. 250 mg DHA:ta ja eikosapentaeenihappoa (EPA). 
Väitettä voidaan käyttää ainoastaan elintarvikkeista, joista DHA:ta saadaan vähintään 
200 mg päivässä.

3. Dokosaheksaeenihapon (DHA) nauttiminen tukee alle 12 kuukauden ikäisten imeväisten 
näön normaalia kehitystä, 14 artiklan 1 kohdan b alakohta – Lasten kehitykseen ja terveyteen 
liittyvä terveysväite. Kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan 
nauttimalla päivittäin 100 mg DHA:ta. Kun väitettä käytetään vieroitusvalmisteesta, 
elintarvikkeen sisältämien rasvahappojen kokonaismäärästä vähintään 0,3 %:n on oltava 
DHA:ta.

4. EFSA, Dokosaheksaeenihappo (DHA) edistää näön pysymistä normaalina, 13 artiklan  
1 kohdan - Yleisten elintoimintojen terveysväitteet. Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, 
joka sisältää vähintään 40 mg DHA:ta / 100 g ja 100 kcal. Jotta väite voidaan esittää, 
kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin  
250 mg DHA:ta.

5. Äidin dokosaheksaeenihapon (DHA) saanti tukee sikiön ja rintaruokinnassa olevien 
imeväisten aivojen normaalia kehitystä, 14 artiklan 1 kohdan b alakohta – Lasten kehitykseen 
ja terveyteen liittyvä terveysväite. Raskaana oleville ja imettäville naisille on ilmoitettava, että 
edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 200 mg DHA:ta aikuisille suositellun 
omega-3-rasvahappojen päiväsaannin lisäksi, so. 250 mg DHA:ta ja EPA:ta. Väitettä voidaan 
käyttää ainoastaan elintarvikkeista, joista DHA:ta saadaan vähintään 200 mg päivässä.

6. EFSA, dokosaheksaeenihappo (DHA) edistää aivotoiminnan pysymistä normaalina,  
13 artiklan 1 kohdan – Yleisten elintoimintojen terveysväitteet. Väite voidaan esittää vain 
elintarvikkeesta, joka sisältää vähintään 40 mg DHA:ta / 100 g ja 100 kcal. Jotta väite voidaan 
esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla 
päivittäin 250 mg DHA:ta.

7. EFSA, D-vitamiini on välttämätön lasten luuston normaalille kasvulle ja kehitykselle,  
14 artiklan 1 kohdan b alakohta – Lasten kehitykseen ja terveyteen liittyvä terveysväite.  
Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka on D-vitamiinin lähde vähintään asetuksen 
(EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI 
[KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

8. EFSA, D-vitamiini edistää lasten immuunijärjestelmän normaalia toimintaa, 14 artiklan  
1 kohdan b alakohta – Lasten kehitykseen ja terveyteen liittyvä terveysväite. Väite voidaan 
esittää vain elintarvikkeesta, joka on D-vitamiinin lähde vähintään asetuksen (EY) N:o 
1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen [VITAMIININ NIMI] JA/TAI 
[KIVENNÄISAINEEN NIMI] LÄHDE mukaisesti.

9. EFSA, oliiviöljyn polyfenolit edistävät veren rasva-aineiden suojaamista 
hapettumisstressiltä., 13 artiklan 1 kohdan – Yleisten elintoimintojen terveysväitteet. Väite 
voidaan esittää vain oliiviöljystä, joka sisältää vähintään 5 mg hydroksityrosolia ja sen 
johdannaisia (esim. kompleksinen oleuropeiini ja tyrosoli) 20 g:aa oliiviöljyä kohti. Jotta väite 
voidaan esittää, kuluttajalle on ilmoitettava, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla 
päivittäin 20 g oliiviöljyä.

10. EFSA, Korkean määrän omega-3-rasvahapot, kohdassa Sallitut ravitsemusväittämät 
asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä. Tuote sisältää vähintään 0,6 g alfalinoleenihappoa 
100 g kohti JA 100 kcal tai vähintään 80 mg eikosapentaeenihapon ja dokosaheksaeenihapon 
summasta 100 g JA 100 kcal kohti.
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