
Το Zinzino BalanceOil Vegan είναι ένα συνεργικό 
μείγμα με έλαιο από θαλάσσια μικροάλγη, έλαιο 
Echium, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πρώιμης 
συγκομιδής και vegan βιταμίνη D. Ρυθμίζει και 
διατηρεί με ασφαλές τρόπο τα επίπεδα EPA+DHA 
και την ισορροπία μεταξύ των Ωμέγα-6 και Ωμέγα-3 
λιπαρών οξέων στον οργανισμό σας. Το  έλαιο από 
τα θαλάσσια άλγη Schizochytrium sp. περιέχει 
ωμέγα-3 (ΕΡΑ και DHA)4. Το έλαιο Echium περιέχει 
ωμέγα-3 (SDA και ALA), ωμέγα-6 (GLA) και ωμέγα-9 
(ΟΑ). 

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρώιμης 
συγκομιδής περιέχει ωμέγα-9 (ΟΑ) και πολύ υψηλά 
επίπεδα πολυφαινολών5. Το BalanceOil υποστηρίζει 
τη κανονική λειτουργία του εγκεφάλου1, την 
κανονική λειτουργία της καρδιάς2, και την κανονική 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος3.

Κανονική λειτουργία του εγκεφάλου1

Κανονική καρδιακή λειτουργία2

Κανονική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος3 

Αυξάνει τα επίπεδα ΕΡΑ και DHA στον οργανισμό με ασφαλές και 
αποτελεσματικό τρόπο

Βοηθάει στη ρύθμιση της ισορροπίας Omega-6/Omega-3 σε 
κανονική αναλογία

Αυξάνει τα επίπεδα πολυφαινολών στο οργανισμό σας για να 
προστατεύσει τα λιπίδια του αίματος από το οξειδωτικό stress6

Υποστηρίζει την κανονική λειτουργία των ματιών7, τα κανονικά 
επίπεδα τριγλυκεριδίων στο αίμα8, την κανονική αρτηριακή 
πίεση9, τα κανονικά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα10, την κανονική 
δομή των οστών11, την μυϊκή λειτουργία12, την υγεία των 
δοντιών13 και την κυτταρική διαίρεση14.
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Στις δημογραφικές μελέτες, έχει αποδειχθεί ότι οι vegans έχουν 
χαμηλότερες συγκεντρώσεις Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στο αίμα σε 
σύγκριση με όσους καταναλώνουν ζωικές τροφές.

Οι vegans μπορούν να προσλαμβάνουν τα απαραίτητα Ωμέγα-3 λιπαρά 
οξέα EPA και DHA καταναλώνοντας εμπλουτισμένες τροφές ή επιλέγοντας 
προσεκτικά μια διατροφή που περιέχει αυτά τα θρεπτικά συστατικά, αλλά 
δεν είναι εύκολο. Η ενίσχυση της διατροφής με ALA έχει πολύ μικρή 
επίδραση στην αύξηση των συγκεντρώσεων DHA στο αίμα γιατί παρότι το 
ALA έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε EPA και DHA στον οργανισμό 
σας, αυτή η μετατροπή είναι ανεπαρκής. Το τυπικό ποσοστό μετατροπής 
είναι κάτω του 5% στις γυναίκες, και κάτω του 2% στους άνδρες, με 
αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμένει.

Αλλά τώρα υπάρχει μια εύκολη λύση για όλους τους vegans, τους 
χορτοφάγους αλλά και για τον καθένα που θέλει μια εναλλακτική λύση 
στα ιχθυέλαια. Τα ψάρια παίρνουν ωμέγα-3 από θαλάσσια άλγη κρύου 
νερού. Αυτά τα άλγη παρέχουν υψηλής καθαρότητας Ωμέγα-3 μακράς 
αλύσου τα οποία μπορούν να εξαχθούν και να καταναλωθούν από τον 
άνθρωπο.

Το Zinzino BalanceOil Vegan περιέχει έλαιο θαλάσσιας άλγης με ωμέγα- 3 
(EPA και DHA), ηλιέλαιο υψηλής περιεκτικότητας σε ελαϊκό οξύ (HOSO) και  
έλαιο Echium πλούσιο σε ωμέγα-3 (SDA και ALA), Ωμέγα-6 (GLA) και 
Ωμέγα-9 (ΟΑ). Περιέχει επίσης εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρώιμης 
συγκομιδής πλούσιο σε Ωμέγα-9 (OA) και υψηλής περιεκτικότητας σε 
πολυφαινόλες καθώς και καλή ποσότητα της τόσο σημαντικής βιταμίνης 
D από 100% vegan πηγή.

Επομένως, το Vegan Oil σας προσφέρει όλα τα οφέλη του κλασσικού μας 
BalanceOil που παράγεται από ιχθυέλαιο. Το Zinzino BalanceOil Vegan 
ελέγχεται, είναι αποτελεσματικό και ρυθμίζει και διατηρεί με ασφαλές 
τρόπο τα επίπεδα EPA+DHA και την ισορροπία μεταξύ των Ωμέγα-6 και 
Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στον οργανισμό σας. Επιτέλους όλοι μπορούν να 
εξισορροπήσουν τον οργανισμό τους!

ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΕΛΑΙΟ ΑΛΓΗΣ: Το έλαιο που προέρχεται από τα θαλάσσια μικροφύκη 
Schizochytrium sp. είναι πλούσιο σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 
εικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) / εικοσιδυοεξενοϊκό οξύ (DHA). Είναι το 
πρώτο διαθέσιμο προϊόν χορτοφαγίας με EPA / DHA που παρέχει μια βιο-
εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά ιχθυέλαια. Παράγεται σε αυστηρά 
ελεγχόμενες εγκαταστάσεις επιθεωρημένες από την Υπηρεσία Τροφίµων 
και Φαρµάκων (FDA), και είναι ένα προϊόν με εξαιρετικά υψηλό βαθμό 
συγκέντρωσης ελαίου. Το έλαιο άλγης περιέχει επίσης μικρές ποσότητες 
ηλιέλαιου με υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, εκχύλισμα 
δενδρολίβανου για άρωμα, ασκορβυλεστέρας παλμιτικός (προερχόμενο 
από μη γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι) και τοκοφερόλες (που 
εξάγονται από φυτικά έλαια απαλλαγμένα από ΓΤΟ), ώστε να εξασφαλιστεί 
η σταθερότητα.

ΕΛΑΙΟ ECHIUM: Το ψυχρής έκθλιψης έλαιο Echium επεξεργάζεται 
περαιτέρω με μια διαδικασία καθαρισμού σε χαμηλή θερμοκρασία. 
Ακολουθεί το ραφινάρισμα, ο αποχρωματισμός, η εξουδετέρωση οσμών 
και η αφαίρεση των κηρών για να δώσει ένα ανοιχτό κιτρινωπό χρώμα και 
ουδέτερη μυρωδιά. Είναι ελεύθερο από ΓΤΟ, είναι πλούσιο σε ωμέγα-3 
λιπαρά οξέα SDA και ALA, σε Ωμέγα-6 λιπαρό οξύ GLA και σε Ωμέγα-9 
λιπαρό οξύ ΟΑ. Το έλαιο Echium  περιέχει ένα ιδανικό προφίλ λιπαρών 
οξέων και αποτελεί εξαιρετική επιλογή για χορτοφάγους και vegans. 
Περιέχει τη διπλάσια ποσότητα ωμέγα-3, ωμέγα-6 και ωμέγα-9, και μπορεί 
επομένως να βοηθήσει στην εξισορρόπηση της αναλογίας ωμέγα-6 προς 
ωμέγα-3. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα περισσότερα φυτικά έλαια που 
περιέχουν υπερβολική ποσότητα ωμέγα-6. Επιπλέον, το έλαιο Echium 
περιέχει SDA, ένα σπάνιο Ωμέγα-3 λιπαρό οξύ το οποίο  μετατρέπεται 
πέντε φορές πιο αποτελεσματικά σε EPA στο σώμα από το τυπικό φυτικό 
Ωμέγα-3 ALA που βρίσκουμε π.χ. στο λιναρόσπορο. Αλλά υπάρχουν και 
άλλα πλεονεκτήματα. Το έλαιο Echium περιέχει το πολύτιμο Ωμέγα-6 
λιπαρό οξύ GLA, ωφέλιμο για την εξισορρόπηση των ορμονών και την 
υγεία του δέρματος!

ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΙΚΗ 
ΦΟΡΜΟΥΛΑ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το EPA και το DHA διαθέτουν εγκεκριμένους ισχυρισμούς υγείας για τη 
διατήρηση της κανονικής λειτουργίας του εγκεφάλου1. Το DHA συμβάλλει 
στη κανονική ανάπτυξη του εγκεφάλου των εμβρύων και των θηλαζόντων 
βρεφών1. Τα μακράς αλύσου Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι σημαντικά για 
εμάς αλλά και για την επόμενη γενιά.

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το  EPA και το DHA διαθέτουν εγκεκριμένους ισχυρισμούς υγείας για την 
καρδιακή υγεία. Συμβάλλουν στην κανονική λειτουργία της καρδιάς μας2. 

ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το BalanceOil περιέχει βιταμίνη D η οποία είναι ζωτικής σημασίας για το 
ανοσοποιητικό σύστημα δεδομένου ότι συμβάλλει στην κανονική 
λειτουργία του3.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 
120 ΗΜΕΡΕΣ
Τα πιστοποιημένα εργαστήριά μας έχουν αναλύσει περισσότερες από 
270.000 εξετάσεις αίματος (Ιανουάριος 2019), δημιουργώντας έτσι τη 
μεγαλύτερη βάση δεδομένων παγκοσμίως. Η μέση αναλογία Ωμέγα-6:3  
για άτομα που δεν λαμβάνουν συμπλήρωμα διατροφής Ωμέγα-3 είναι 
12:1 για τη Βόρεια Ευρώπη, 15:1 για την Ευρώπη και 25:1 για τις ΗΠΑ. 
Μετά τη λήψη του BalanceOil για 120 ημέρες, η μέση αναλογία είναι 
μικρότερη του 5:1 και σε πολλές περιπτώσεις κάτω του 3:1.

Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ VEGANS
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΔΟΧΗ: Μπορούν οι χορτοφάγοι και οι vegans να 
προσλαμβάνουν τα ευεργετικά Ωμέγα-3 EPA και DHA από μια διατροφή 
που δεν περιέχει ψάρια; Μπορούν να βασίζονται σε φυτικές τροφές όπως 
ο λιναρόσπορος, για την πρόσληψη επαρκούς ποσότητας Ωμέγα-3 
μακράς αλύσου που έχει ανάγκη ο οργανισμός; Ναι - και όχι. Το σώμα μας 
μπορεί να μετατρέψει τα φυτικά Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα σε EPA και DHA, 
αλλά μόνο σε πολύ μικρό βαθμό. Το τυπικό ποσοστό μετατροπής είναι 
κάτω του 5% στις γυναίκες, και κάτω του 2% στους άνδρες. Έτσι, οι 
περισσότεροι vegans και χορτοφάγοι δεν μπορούν να επιτύχουν την 
εξισορρόπηση μεταξύ των ωμέγα-6 / ωμέγα-3 λιπαρών οξέων.  Αλλά τώρα 
υπάρχει μια εύκολη λύση. Βρίσκεται στα θαλάσσια φύκια κρύου νερού 
από τα οποία παίρνουν τα ωμέγα-3 τα ψάρια. Αυτά τα άλγη παρέχουν 
υψηλής καθαρότητας Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα μακράς αλύσου - τα ίδια που 
βρίσκονται στα ψάρια - αλλά εντελώς vegan. Αυτό το έλαιο φυκιών είναι 
το βασικό συστατικό στο BalanceOil Vegan της Zinzino και σας προσφέρει 
όλα τα οφέλη του κλασσικού μας BalanceOil που παράγεται από 
ιχθυέλαιο. Ρυθμίζει και διατηρεί με ασφαλές τρόπο τα επίπεδα EPA+DHA 
και την ισορροπία μεταξύ των Ωμέγα-6 και Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στον 
οργανισμό σας. 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΟΧΗ: Τώρα όλοι μπορούν να εξισορροπήσουν τον 
οργανισμό τους! Η Vegan διατροφή είναι συνήθως πλουσιότερη σε 
ορισμένα θρεπτικά συστατικά όπως ίνες, βιταμίνη C και φυτοχημικά. 
Ωστόσο, η διατροφή αυτή συχνά στερείται κάποιων απαραίτητων 
θρεπτικών ουσιών, όπως η βιταμίνη D και τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Αυτό 
σημαίνει ότι είναι δύσκολο για τους vegans και τους χορτοφάγους να 
επιτύχουν ισορροπία μεταξύ των  Ωμέγα-6 / Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, και 
εξίσου δύσκολο να διασφαλιστεί ότι καταναλώνουν αρκετή ποσότητα EPA 
και DHA ώστε να λαμβάνουν τα εγκεκριμένα από την EFSA οφέλη από 
αυτά τα θρεπτικά συστατικά.
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5ml

2115 mg

1604 mg 
438 mg 
721 mg 

1373 mg 

12.5 μg

8ml

3384 mg 

2566 mg 
700 mg 
1154 mg 

2197 mg

20 μg 

Θρεπτική Αξία

Έλαιο Άλγης 

Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα
εκ των οποίων: C20:5 (EPA) 

εκ των οποίων: C22:6 (DHA) 

Ελαϊκό οξύ (Ωμέγα-9) 

Βιταμίνη D3
(250 % of ΣΗΔ)

    (400 % of ΣΗΔ)                             

* % συνιστώμενη ημερήσια δόση (ΣΗΔ) Οδηγία 90/496/EEC

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: Το BalanceOil περιέχει ένα ιδιαίτερο εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής και ψυχρής έκθλιψης από την Ισπανία, 
ελεύθερο από ΓΤΟ, της ποικιλίας Picual. Είναι πλούσιο σε ωμέγα-9, και 
είναι ειδικά επιλεγμένο για την εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητά του σε 
πολυφαινόλες (πάνω από 350mg/kg)5. Οι πολυφαινόλες είναι ισχυρά 
αντιοξειδωτικά με πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα. Προστατεύουν το 
BalanceOil μέσα στη φιάλη και, εξίσου σημαντικά, μέσα στο σώμα σας.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3: Η αποκλειστική μας vegan βιταμίνη D3 
(χοληκαλσιφερόλη) προέρχεται από μια ειδική, βιολογικά αναπτυσσόμενη 
φυτική πηγή που ονομάζεται λειχήνες. Οι λειχήνες έχουν την ικανότητα 
να συσσωρεύουν υψηλά επίπεδα χρήσιμων θρεπτικών συστατικών, 
συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης D3. Η βιταμίνη D3 εξάγεται και στη 
συνέχεια προστίθεται έλαιο καρύδας. Η βιταμίνη D3 είναι πιστοποιημένη 
Vegan και φυσικά απαλλαγμένη από ΓΤΟ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: 0.1ml BalanceOil Χ κιλό σωματικού βάρους. 
Προσαρμόστε την ποσότητα της δόσης με βάση το σωματικό βάρος. 
Ενήλικες με βάρος σώματος 50 kg:5 ml ημερησίως. Ενήλικες με βάρος 
σώματος 80 kg:8 ml ημερησίως. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη 
ημερήσια δόση. 

ΦΥΛΑΞΗ: Φυλάξτε τη σφραγισμένη φιάλη σε σκοτεινό, ξηρό μέρος σε 
θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο. Φυλάξτε την ανοικτή φιάλη στο 
ψυγείο και χρησιμοποιήστε το σκεύασμα εντός 45 ημερών. Σε 
θερμοκρασία κάτω των 4° C το έλαιο ενδέχεται να θολώσει λόγω πήξης 
του ελαιολάδου. Η διαφάνεια θα επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου. Να 
φυλάσσεται μακριά από παιδιά.  

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν προορίζονται ως 
υποκατάστατα μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής. Εάν παίρνετε 
αντιπηκτικά φάρμακα, συμβουλευτείτε το ιατρό σας πριν τη χρήση του 
BalanceOil.

Συστατικά: Έλαιο άλγης (μικροφύκη schizochytrium sp.), ελαιόλαδο 
ψυχρής έκθλιψης, έλαιο echium, λιγότερο από 2% ηλιέλαιο υψηλής 
περιεκτικότητας σε ελαϊκό οξύ, τοκοφερόλες (για διατήρηση της 
φρεσκάδας), παλμιτικό ασκορβύλιο(για διατήρηση της φρεσκάδας), 
εκχύλισμα δενδρολίβανου, βιταμίνη D3 από φυτικά εκχυλίσματα.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γιατί πρέπει να λαμβάνω συμπληρώματα διατροφής Ωμέγα-3; Τα 
Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα θαλάσσιας προέλευσης είναι σημαντικά για την επίτευξη 
της φυσιολογικής ισορροπίας μεταξύ συστατικών μέσα στον οργανισμό σας. 
Επιπλέον, τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι σημαντικά για τη φυσιολογική και υγιή 
ανάπτυξη. Μια σειρά καταγεγραμμένων επιστημονικών ερευνών δείχνει ότι τα 
Ωμέγα-3 (ΕΡΑ και DHA) είναι σημαντικά για την υγεία του καρδιαγγειακού μας 
συστήματος2, την ανάπτυξη των εμβρύων1, τη νοητική λειτουργία, τη διάθεση 
και συμπεριφορά, κ.α. 

Τι ποσότητα Ωμέγα-3 χρειάζομαι; Η ελάχιστη συνιστώμενη ημερήσια δόση 
των ΕΡΑ και DHA διαφέρει ανάλογα με την χώρα και τον οργανισμό. Παρακάτω 
παρατίθενται μερικά παραδείγματα:  

• Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (European Food Safety 
Authority, EFSA): 250mg ΕΡΑ και DHA /ημέρα 

• Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία: 2 μερίδες λιπαρό ψάρι ανά εβδομάδα 

• Διεθνής Εταιρεία για τη Μελέτη Λιπαρών Οξέων και Λιπιδίων 
(International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids, ISSFAL): 
Τουλάχιστον 500mg ΕΡΑ + DHA /ημέρα 

• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO): 200-500mg ΕΡΑ +DHA /ημέρα  

Η δυτική διατροφή μας χαρακτηρίζεται από πλεόνασμα των Ωμέγα-6 σε 
σύγκριση με τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα γεγονός που καθιστά αναγκαία την 
αύξηση πρόσληψης Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων έως 3γρ για την επίτευξη μιας 
φυσιολογικής ισορροπίας Ωμέγα-6/Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. 

Υπάρχει γενετικά τροποποιημένο υλικό στο ιχθυέλαιο;  Όχι. 

Γιατί είναι σημαντικό να έχω κανονική ισορροπία Omega-6/
Omega-3 λιπαρών οξέων; Η δυτική διατροφή περιέχει πολλά Ωμέγα-6 και 
σχετικά μικρές ποσότητες θαλάσσιων Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, γεγονός που 
αυξάνει την ανισορροπία μεταξύ των Ωμέγα-6 και Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων 
στον οργανισμό. Αυτή η ανισορροπία αποτελεί κινητήρια δύναμη για την 
εμφάνιση προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής. Τόσο τα 
Ωμέγα-6 όσο και τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι πρόδρομοι για τα σηματοδοτικά 
μόρια (εικοσανοειδή) στο σώμα. Τα εικοσανοειδή που προέρχονται από τα 
Ωμέγα-6 είναι προφλεγμονώδη και υποστηρίζουν τη χρόνια φλεγμονή. Τα 
σηματοδοτικά μόρια που προέρχονται από τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα έχουν 
χαμηλότερο φλεγμονώδες δυναμικό, και μερικά είναι αντιφλεγμονώδη. Τα 
εικοσανοειδή αλληλοσυμπληρώνονται  με ποικίλους τρόπους, και για αυτό το 
λόγο είναι σημαντικό να υπάρχει καλή ισορροπία μεταξύ τους. Μια κανονική 
ισορροπία Ωμέγα-6/Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων είναι θεμελιώδης για μια καλή 
ισορροπία εικοσανοειδών, ενώ μια μεγάλη ανισορροπία Ωμέγα-6/Ωμέγα-3 
υποστηρίζει τη χρόνια φλεγμονή. Το Συμβούλιο Υπουργών Βορείων Χωρών 
συστήνει η αναλογία Ωμέγα-6/Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στη διατροφή να είναι 
χαμηλότερη του 5:1. (βλ. επίσης "Λιπαρά οξέα και τοπικές ορμόνες"). 

Πώς μπορώ να μάθω εάν έχω κανονική ισορροπία μεταξύ των 
Ωμέγα-6 και Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων; Συμβουλεύουμε όλους να ελέγχουν 
την ισορροπία μεταξύ των Ωμέγα-6/Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων με τη χρήση του 
ZinzinoTest. Το τεστ μετράει τα λιπαρά οξέα στο αίμα και αντικατοπτρίζει το 
προφίλ των λιπαρών οξέων στην καθημερινή διατροφή. Αυτό το προφίλ 
υπολογίζει τα επίπεδα των Ωμέγα-3 και την ισορροπία μεταξύ των Ωμέγα-6/
Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Εάν ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή, η 
αναλογία μεταξύ των Ωμέγα-6/Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων θα πρέπει να είναι 
χαμηλότερη του 5:1, κατά προτίμηση χαμηλότερη του 3:1. 

Το έλαιο άλγης είναι ασφαλές; Τα θαλάσσια άλγη Schizochytrium sp. 
ανήκουν στην οικογένεια των Chromista και δεν σχετίζονται με κανένα τρόπο 
με οποιαδήποτε μορφή τοξικών φυκιών. Το έλαιο έχει καταναλωθεί από 
ανθρώπους για πάνω από 25 χρόνια χωρίς σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις. 
Μερικά άτομα αντιμετωπίζουν περιστασιακά εντερική δυσφορία και ναυτία 
κατά τη λήψη ελαίων.
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BALANCEOIL VEGAN ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ (EFSA) 

1Το DHA συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου. Ο ισχυρισμός 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα που περιέχουν τουλάχιστον 40 mg DHA ανά 100 g 
και ανά 100 kcal. Για να χρησιμοποιηθεί ο ισχυρισμός αυτός, θα πρέπει να παρέχεται στον 
καταναλωτή η πληροφορία ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την ημερήσια 
πρόσληψη 250 mg DHA. Η πρόσληψη εικοσιδυεξαενοϊκού οξέος (DHA) από τη μητέρα 
συμβάλλει στη φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου και του θηλάζοντος 
βρέφους. Η έγκυος/θηλάζουσα μητέρα πληροφορείται ότι τα θετικά αποτελέσματα 
εξασφαλίζονται με την ημερήσια πρόσληψη 200 mg DHA επιπλέον της συνιστώμενης ημερήσιας 
πρόσληψης λιπαρών οξέων ω-3 για τους ενηλίκους, δηλαδή: 250 mg DHA και EPA. Ο ισχυρισμός 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα που παρέχουν ημερήσια πρόσληψη τουλάχιστον 
200 mg DHA.

2Το EPA και το DHA συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Ο ισχυρισμός μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα που αποτελούν τουλάχιστον πηγή EPA και DHA όπως 
αναφέρεται στον ισχυρισμό ΠΗΓΗ Ω-3 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ, όπως αυτός παρατίθεται στο 
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/ 2006. Για να χρησιμοποιηθεί ο ισχυρισμός αυτός, 
θα πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή η πληροφορία ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα 
εξασφαλίζονται με την ημερήσια πρόσληψη 250 mg ΕΡΑ και DHA.

3Η βιταμίνη D συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο 
ισχυρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα που αποτελούν τουλάχιστον πηγή 
βιταμίνης D όπως αναφέρεται στον ισχυρισμό πηγή βιταμίνης D, όπως αυτός παρατίθεται στο 
παράρτημα του κανονισμού 1924/2006.

4Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ω-3 λιπαρά οξέα, καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί να χρησιμοποιείται 
μόνον όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 0,6 g αλινολενικού οξέος ανά 100 g και ανά 100 kcal 
ή τουλάχιστον 80 mg άθροισμα εικοσιπενταενοϊκού οξέος και εικοσιδυαεξαενοϊκού οξέος ανά 
100 g και ανά 100 kcal. Αναλύεται και πιστοποιείται στην πηγή.

5Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που χρησιμοποιείται στο BalanceOil προέρχεται από ελιές 
Picual ψυχρής έκθλιψης και ειδικά επιλεγμένο για την υψηλή περιεκτικότητα του σε 
πολυφαινόλες (πάνω από 350 mg/kg). Αναλύεται και πιστοποιείται στην πηγή.

6Οι πολυφαινόλες ελαιόλαδου συμβάλλουν στην προστασία των λιπιδίων του αίματος από το 
οξειδωτικό στρες. Ο ισχυρισμός μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για το ελαιόλαδο το οποίο 
περιέχει τουλάχιστον 5 mg υδροξυτυροσόλης και παραγώγων της (π.χ. σύμπλοκο 
ελαιοευρωπαΐνης και τυροσόλης) ανά 20 g ελαιολάδου. Για να χρησιμοποιηθεί ο ισχυρισμός 
αυτός, θα πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή η πληροφορία ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα 
εξασφαλίζονται με την ημερήσια πρόσληψη 20 g ελαιολάδου.

7Το DHA συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όρασης. Ο ισχυρισμός μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα που περιέχουν τουλάχιστον 40 mg DHA ανά 100 g και ανά 
100 kcal. Για να χρησιμοποιηθεί ο ισχυρισμός αυτός, θα πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή 
η πληροφορία ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την ημερήσια πρόσληψη 250 
mg DHA. Η πρόσληψη εικοσιδυεξαενοϊκού οξέος (DHA) συμβάλλει στη φυσιολογική ανάπτυξη 
της όρασης των βρεφών έως την ηλικία των 12 μηνών. Ο καταναλωτής πληροφορείται ότι τα 
θετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την ημερήσια πρόσληψη 100 mg DHA. Όταν 
χρησιμοποιείται ο ισχυρισμός σε τροφές δεύτερης βρεφικής ηλικίας, οι τροφές περιέχουν DHA 
τουλάχιστον 0,3 % στο σύνολο των λιπαρών οξέων.

8Το DHA συμβάλλει στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων τριγλυκεριδίων στο αίμα. Ο 
ισχυρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα που παρέχουν ημερήσια πρόσληψη 2 
g DHA και τα οποία περιέχουν DHA σε συνδυασμό με εικοσαπενταενοϊκό οξύ (EPA). Για να 
χρησιμοποιηθεί ο ισχυρισμός αυτός, θα πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή η πληροφορία 
ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την ημερήσια πρόσληψη 2 g DHA. Όταν ο 
ισχυρισμός χρησιμοποιείται για συμπληρώματα διατροφής και/ή εμπλουτισμένα τρόφιμα, θα 
πρέπει επίσης να παρέχεται στους καταναλωτές η πληροφορία ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
την ημερήσια πρόσληψη 5 g EPA και DHA σε συνδυασμό.

9Το DHA και το EPA συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης. O 
ισχυρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα που παρέχουν ημερήσια πρόσληψη 3 
g EPA και DHA. Για να χρησιμοποιηθεί ο ισχυρισμός αυτός, θα πρέπει να παρέχεται στον 
καταναλωτή η πληροφορία ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την ημερήσια 
πρόσληψη 3 g ΕΡΑ και DHA. Όταν ο ισχυρισμός χρησιμοποιείται για συμπληρώματα διατροφής 
και/ή εμπλουτισμένα τρόφιμα, θα πρέπει επίσης να παρέχεται στους καταναλωτές η πληροφορία 
ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν την ημερήσια πρόσληψη 5 g EPA και DHA σε συνδυασμό.

Η Βιταμίνη D συμβάλλει στη φυσιολογική απορρόφηση/χρησιμοποίηση του ασβεστίου και του 
φωσφόρου. Ο ισχυρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα που αποτελούν 
τουλάχιστον πηγή βιταμίνης D όπως αναφέρεται στον ισχυρισμό πηγή βιταμίνης D, όπως αυτός 
παρατίθεται στο παράρτημα του κανονισμού 1924/2006.

Η βιταμίνη D συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών. Ο ισχυρισμός 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα που αποτελούν τουλάχιστον πηγή βιταμίνης D 
όπως αναφέρεται στον ισχυρισμό πηγή βιταμίνης D, όπως αυτός παρατίθεται στο παράρτημα 
του κανονισμού 1924/2006.

Η βιταμίνη D συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών. Ο ισχυρισμός 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα που αποτελούν τουλάχιστον πηγή βιταμίνης D 
όπως αναφέρεται στον ισχυρισμό πηγή βιταμίνης D, όπως αυτός παρατίθεται στο παράρτημα 
του κανονισμού 1924/2006.3Η βιταμίνη D συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής 
κατάστασης των δοντιών. Ο ισχυρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα που 
αποτελούν τουλάχιστον πηγή βιταμίνης D όπως αναφέρεται στον ισχυρισμό πηγή βιταμίνης D, 
όπως αυτός παρατίθεται στο παράρτημα του κανονισμού 1924/2006.

Η βιταμίνη D παίζει ρόλο στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης. Ο ισχυρισμός μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα που αποτελούν τουλάχιστον πηγή βιταμίνης D όπως 
αναφέρεται στον ισχυρισμό πηγή βιταμίνης D,  όπως αυτός παρατίθεται στο παράρτημα του 
κανονισμού 1924/2006.
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