
Máte nějaké dotazy?

Kontaktujte svého nezávislého Partnera Zinzino:

.

.

Bonusový krok: 

Zlepšete si náladu a uvolněte stres s Viva+, což je zcela přírodní 
výživový doplněk se základem z výtažků čistého šafránu prémiové 
kvality. Viva+ Vás zahalí luxusním pohodlím, nechá odplavit  
občasný stres a pomůže Vám cítit se odpočatě. 

• Lázně pro Vaši mysl

• Zlepšuje celkový dobrý pocit

• Podporuje zdravé fungování nervového systému a mozku

ZDRAVOTNÍ 
PROTOKOL



Krok 3: Podpora

Xtend+ je moderní doplněk stravy pro podporu imunity, který 
perfektně doplňuje BalanceOil+ a ZinoBiotic+. Byl vytvořen pro 
podporu Vašeho imunitního systému*. Obsahuje 23 esenciálních 
vitaminů a minerálů, mikro a fytonutrienty a purifikované 1-3,  
1-6 betaglukany získané z pekařských kvasinek. 

• Užívejte si více energie

• Zlepšuje fungování kostí a kloubů

• Přispívá k normální funkci imunitního systému

Krok 2: Obnovení

Péče o „přátelské“ bakterie v těle může významně ovlivnit naše 
zdraví. ZinoBiotic+ je komplexní směs osmi druhů přírodní 
potravinové vlákniny vytvořené tak, aby pravidelně podporovala 
funkci metabolismu v tlustém střevě. Tak přispívá k růstu 
přátelských bakterií. 

• Dietní směs s vlákninou

• Napomáhá lepšímu zdraví střev

• Omezuje extrémní kolísání hladiny cukru po jídle

Krok 1: Rovnováha

Vytvořte zdravou rovnováhu Omega-6:3 a pomozte chránit buňky Vašeho 
těla před oxidací. Náš BalanceOil+ to dokáže díky obsaženému rybímu 
tuku z nejkvalitnějších a volně žijících, divokých ryb a extra panenského 
olivového oleje z rané sklizně. Má vysoký obsah Omega-3 (EPA + DHA), 
olivové polyfenoly a vitamin D3. Náš BalanceOil+ je k dispozici ve 4 různých 
přírodních příchutích, jako kapsle, jako ve vodě rozpustná směs a také 
s veganským složením. 

• Polyfenolová ochrana

• Přispívá k přirozené funkci srdce, mozku a imunitního systému

• Přispívá k rovnovážnému poměru Omega-6:3

Udělejte si BalanceTest. Vydejte se na cestu 

Zahajte svou cestu zpět do života v rovnováze s naším BalanceTest – 
krevní, osobní test vytvořený na základě vědeckých poznatků, který 
pomůže zjistit stav rovnováhy Omega-6:3 ve Vašem těle. Vzorek suché 
krevní kapky anonymně analyzuje náš nezávislý laboratorní partner. 
Test podstoupíte před začátkem používání produktů BalanceOil+ a pak 
znovu po 120 dnech, abyste mohli zaznamenat zlepšení. Podrobné 
údaje z Vašeho profilu mastných kyselin poslouží jako základní naměřené 
hodnoty pro cíleně personalizovaný výživový plán, který zohledňuje 
Vaše jedinečné potřeby i poměr Omega-6:3 ve Vašem těle. 

• Test metodou suché kapky krve

• Měří množství 11 mastných kyselin ve Vaší krvi

• Poskytne výsledek o Vaší rovnováze Omega-6:3

Naše podnikání má základ v hluboce zakořeněné misi – „inspire change 
in life“ a vrátit svět do původní rovnováhy. Zinzino je světová akciová 
společnost ze Skandinávie, která se zabývá výživou a při práci využívá 
novou vědu – nutriční farmakologii. Společnost byla založena v roce 
2005. Jsme průkopníky výživy personalizované podle testů, a naše 
ambice jsou stát se světovým lídrem v preventivním zdraví s využitím 
našich prvotřídních, vědecky ověřených výživových doplňků a produktů 
pro péči o pleť a životní styl.

Cvičení nebo správná strava už pro zásadní změnu nestačí

Jen těžko se každý den hledá čas na to zůstat fit, a jídlo, které v současné 
době jíme, obsahuje hodně cukru, málo vlákniny a chybí v něm zásadní 
živiny. Ryby již nejsou vhodným přírodním zdrojem Omega-3, protože 
jsou primárně loveny a krmeny koncentráty na bázi Omega-6.  
Naše buněčné funkce jsou ohroženy, což komplikuje vstřebávání živin 
a vylučování odpadních látek. Věříme, že cesta ke zdraví a dobré náladě 
je osobní cesta každého z nás, a že skutečná změna začíná hluboko 
uvnitř. V našich buňkách, střevech a imunitním systému. Naše vědecky 
ověřené produkty pro zdraví založené na testování byly navrženy tak, 
aby pomohly k rovnováze, obnově a podpoře Vašeho těla zevnitř. 

Najděte svou rovnováhu. Postupujte podle Zinzino 
Health Protocol

Když se jedná o výživu, neexistuje nic takového jako univerzální  
řešení pro všechny. Přeskočte zkušební fázi plnou chyb na Vaší cestě  
ke zdraví a zamiřte rovnou k nejlepšímu přístupu pro vyrovnanější  
život s výživovým plánem vytvořeným speciálně pro Vás. Zinzino Health 
Protocol je založený na osobních a detailních naměřených hodnotách  
z Vašeho BalanceTestu. Nabízí tak podrobný, Vám přizpůsobený výživový 
plán speciálně vytvořený pro poměr Omega-6:3 ve Vašem těle a to,  
co potřebujete získat, abyste se dostali zpět do rovnováhy. 

Společná práce pro dosažení vnitřní rovnováhy Vašeho těla

Všechny produkty v Zinzino Health Protocol byly navrženy tak, aby 
pozvolna vyvažovaly, obnovovaly a podporovaly Vaše buňky, střeva 
a imunitní systém. Náš BalanceOil poupraví Váš poměr Omega  
v těle, ZinoBiotic+ je dietní směs s vlákninou pro zlepšení zdraví Vašeho 
trávícího ústrojí a náš multi-doplněk na imunitu Xtend+ chrání 
 primární obrannou vrstvu Vašeho těla.

Odhalte tajemství 
životní rovnováhy 


