Bonus stap:
Fleur uw humeur op en verlicht stress met Viva+, een volledig natuur
lijk voedingssupplement op basis van extracten van zuivere, premium
stress wegsmelten en geeft u een een jeugdig gevoel.
• Een spa voor de geest
• Vergroot het gevoel van welzijn
• Ondersteunt de functie van het zenuwstelsel en de hersenen

HEALTH
PROTOCOL

Vragen?
Neem contact op met uw persoonlijke onafhankelijke
Zinzino Partner via:
.
.

Onthul het geheim van
een gebalanceerd leven
Ons bedrijf draait om een diepgewortelde missie om verandering in het
leven te inspireren en de wereld weer in balans te brengen Zinzino is
een Scandinavisch, wereldwijd opererend, voedingsmiddelenbedrijf
dat zich bezighoudt met de nieuwe wetenschap van farmaco-voeding.
We hebben ons bedrijf opgericht in 2005 en zijn pionier op het gebied
van op testen gebaseerde, gepersonaliseerde voeding met de ambitie
om wereldleider te worden op het gebied van preventieve gezondheid,
met eersteklas, wetenschappelijk bewezen voedingssupplementen,
huidverzorgings- en lifestyle producten.

Sporten of gezond eten is niet meer voldoende om de
weegschaal te laten kantelen

Doe de BalanceTest. Begin uw reis

Stap 2: Herstel

Breng uw leven weer in balans met onze BalanceTest - een wetenschappelijk onderbouwde bloedtest voor thuis om de Omega-6:3 balans
van uw lichaam te bepalen. Het droge bloedvlek-monster wordt anoniem
geanalyseerd door onze onafhankelijke laboratoriumpartner. Doe de
test voordat u met BalanceOil+ producten begint en herhaal de test 120
dagen later om uw vooruitgang bij te houden. De gedetailleerde metingen

Het verzorgen van de 'goede' bacteriën van het lichaam kan een
diepgaande impact hebben op onze gezondheid. ZinoBiotic+ is
een zeer complex mengsel van 8 natuurlijke voedingsvezels, gecreëerd
om de stofwisseling in de dikke darm te versnellen en de groei van
gezonde bacteriën te ondersteunen.

stemd voedingsplan dat uw unieke behoeften in kaart brengt volgens
de Omega-6:3 verhouding van uw lichaam.
• Droge bloedvlektest

• Voedingsvezelmix
• Ondersteuning van de darmfunctie
• Vermindert pieken in de bloedsuikerspiegel na maaltijden

• Meet 11 vetzuren in uw bloed
• Geeft de waarde van uw Omega-6:3 balans weer

voedsel van tegenwoordig, bevat veel suiker, weinig vezels en heeft een
bron van Omega-3 vetzuren, omdat het voornamelijk wordt gekweekt
en gevoerd met concentraten op basis van Omega-6. Onze celfuncties
heid en welzijn een persoonlijke reis is en dat echte verandering diep
van binnen begint. In onze cellen, darmen en immuunsysteem. Onze op
testen op gebaseerde, wetenschappelijk bewezen gezondheidsproducten zijn ontwikkeld om uw lichaam vanuit de kern in balans te brengen,
te herstellen en te ondersteunen.

Vind uw balans. Volg het Zinzino Health Protocol
Er is geen pasklare oplossing als het op voeding aankomt. Sla het
trial-and-error deel van uw reis naar een goede gezondheid over en
focus op de beste aanpak voor een evenwichtiger leven met een
speciaal op u afgestemd voedingsplan. Het Zinzino Health Protocol
is gebaseerd op de persoonlijke, gedetailleerde metingen van uw
BalanceTest en biedt een stapsgewijs persoonlijk voedingsplan dat is
afgestemd op de Omega-6:3 verhouding en de behoeften van uw
lichaam om weer in balans weer te komen.

Om samen uw lichaam vanuit de kern weer in balans te brengen
Alle producten in het Zinzino Health Protocol zijn ontwikkeld om uw
cellen, darmen en immuunsysteem in balans te brengen, te herstellen
en te ondersteunen. Onze BalanceOils passen de Omega-verhouding
van uw lichaam aan, ZinoBiotic+ is een voedingsvezelmix om uw
spijsvertering te bevorderen en onze Xtend+ multi-immune supplement
beschermt de afweer van uw lichaam.

Stap 1: Evenwicht

Stap 3: Support

Creëer een gezonde Omega-6:3 balans en bescherm de lichaamscellen
tegen roesten (oxidatie). Onze BalanceOil+ doet dit door zijn premium
mix van oliën, afgeleid van de hoogste kwaliteit natuurlijke visolie en
extra vergine olijfolie van vroeg-geoogste olijven. Hoog in Omega-3 (EPA
+ DHA), olijf polyfenolen en vitamine D 3 . Onze BalanceOil+ is verkrijgbaar in 4 verschillende natuurlijke smaken, als capsules, als een in water
oplosbare formule en als veganistische formule.

Xtend+ is een geavanceerd immuun- en voedingssupplement dat een
perfecte aanvulling vormt op BalanceOil+ en ZinoBiotic+. Gemaakt ter

• Polyfenolbescherming
• Draagt bij aan een normale hart-, hersen- en immuunfunctie
• Draagt bij aan een normale Omega-6:3 balans

tiële vitaminen en mineralen, micro- en fytonutriënten en gezuiverde
1-3, 1-6 bèta-glucanen afgeleid van bakkersgist.
• Ervaar het gevoel van meer energie
• Verbetert uw bot- en gewrichtsfunctie
• Draagt bij aan een normaal immuunsysteem

