
SUPLEMENT DIETY

wyizolowany z roślin

KONCENTRAT ESTRÓW 
OMEGA 3+6+9



Potrzeba dostępu do 
naturalnego pożywienia

W dzisiejszym świecie dostęp do pożywienia naturalnego, nieskażone-
go chemię i niepozbawionego wartościowych składników odżywczych 
potrzebnych dla naszego organizmu jest coraz trudniejszy. Jednocze-
śnie wszyscy wiemy, że czyste, naturalne pożywienie jest niezbędne 
dla naszego zdrowia i życia, dlatego stworzyliśmy LEENVIT, aby uzupeł-
nić te niedobory.

Odpowiedzią na tą potrzebę jest 
bogaty w Omega 3 LEENVIT.

Czym jest LEENVIT?

LEENVIT jest unikalnym na skalę światową, natural-
nym produktem powstałym na bazie olejów roślinnych. 
Stanowi koncentrat wyizolowanych z oleju lnianego 
Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych 
(NNKT) Omega 3 (kwas alfalinolenowy, ALA, n-3) 
oraz Omega 6 (kwas linolowy, LA, n-6), przy udziale 
jednonienasyconego kwasu oleinowego (Omega 9, 
GA) w formie monoestrów o wysokiej biodostępności 
dla człowieka. W wyniku zastosowania innowacyjnej, 
naturalnej metody estryfikacji oleju lnianego w środo-
wisku beztlenowym, uzyskaliśmy najczystszą formę 
monoestrów kwasów Omega 3+6+9. To forma zapew-
niająca ultra czyste kwasy Omega 3+6+9, bez szkodli-
wych substancji występujących w innych olejach, takich 
jak: metale ciężkie, związki cyjanogenne – linamaryna, 
linustatyna, czy też pestycydy.

CZY WIESZ, ŻE:

Dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu kluczowym jest zachowanie 
odpowiedniej proporcji pomiędzy kwa-
sami Omega 3, 6 i 9 w diecie. LEENVIT 

posiada tzw. „złotą proporcję” Omega 3 
do Omega 6, niezbędną do prawidłowe-

go funkcjonowania organizmu.
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Stanowi bogate, naturalne, skoncentrowane źródło Omega 3 
o wysokiej czystości, w formie monoestrów, zapewniających zna-

komitą zdolność wchłaniania przez organizm.

LEENVIT

LEENVIT wyróżnia się wysokim stężeniem najbardziej deficytowego we współ-
czesnej diecie kwasu tłuszczowego Omega 3 ALA w czystej formie, o bardzo 
dobrej przyswajalności. Nadrzędnym celem powstania formuły LEENVIT jest 
zapewnienie we współczesnej diecie 100% realizacji Zalecanej Wartości Spożycia 
(RNI) dla Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych Omega 3 we wła-
ściwej proporcji do Omega 6.

LEENVIT jest koncentratem kwasów Omega 3 ALA – w jednej łyżeczce (4 ml), 
znajduje się aż 2000 mg czystego Omega 3 ALA. W pełni zaspokaja to całodzien-
ne zapotrzebowanie organizmu na ten kwas, zgodnie z opinią naukową Europej-
skiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności – Dziennik EFSA (2009) 1176,1 – 11.

CZY WIESZ, ŻE:

Korzystne działanie prozdrowotne 
występuje w przypadku spożywania 2 g 

Omega 3 ALA dziennie.

Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
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Jak udoskonaliliśmy 
Omega 3, 6, 9 w LEENVIT 
dla Ciebie

W wyniku procesu estryfikacji przeprowadzonego 
w środowisku beztlenowym powstała najczystsza, 
naturalna forma kwasów Omega 3+6+9 w postaci mo-
noestrów, bez jakichkolwiek dodatków, czy konser-
wantów. Tylko to co naturalne. Usunięto to co tuczące 
– glicerol oraz wszelkie szkodliwe substancje. Sposób 
otrzymywania LEENVIT jest technologią całkowicie inno-
wacyjną, pozwalającą zachować biologiczne właściwo-
ści substancji aktywnych zawartych w LEENVIT – wie-
lonienasyconych, niezbędnych dla człowieka kwasów 
tłuszczowych, tj. kwasów alfa-linolenowego (Omega 3, 
ALA) i linolowego (Omega 6, LA) przy udziale jednonie-
nasyconego kwasu oleinowego (Omega 9, GA).

Estry kwasów Omega w produkcie LEENVIT nie utleniają 
się jak olej lniany, utrzymują się w osoczu przez 24h, 
czyli o wiele dłużej niż w przypadku tranu, czy oleju 
lnianego, gdzie czas utrzymywania się w osoczu wynosi 
około 3h. Ze względu na swą czystość są w pełni 
bezpieczne, a dzięki formule mono cząsteczek ich 
zdolność do wchłaniania się jest znacznie większa.

Daje kupującemu 
dodatkowy powód do 
wyboru Twojego produktu.

Twój produkt + LEENVIT = przyszłość + zdrowie

Produkty z suplementami to przyszłość.

Dbanie o zdrowie swoje i rodziny to fundament wielu 
rynków, a nie chwilowy trend. Wraz z rosnącą świado-
mością znaczenia powrotu do natury produkty o zdro-
wym składzie są coraz bardziej poszukiwane.

Zdrowy produkt wygrywa z dobrym produktem.

LEENVIT spowoduje, że Twój produkt wyprzedzi inne 
w segmencie rynku, w którym działasz, dzięki dodatko-
wi NIEZBĘDNYCH kwasów Omega – czyli zdrowia.

Produkcja

LEENVIT jest preparatem, którego technologia produkcji 
pozwala na dokładne monitorowanie całego procesu 
produkcyjnego. Dzięki pełnej kontroli jesteśmy w stanie 
utrzymywać jego stały skład oraz wysoką jakość. Cykl 
produkcyjny monitorowany jest od momentu pozyski-
wania ziaren lnu aż do otrzymywania gotowego wyrobu. 
Każda partia zakupionego ziarna przed przekazaniem do 
wytłaczania jest szczegółowo badana pod kątem zawar-
tości kwasów Omega. Posiadamy kompleks własnych 
olejarni, dzięki czemu produkcja estrów jest prowadzona 
tylko przy użyciu sprawdzonego i świeżego oleju lnia-
nego. Szereg powyższych czynników pozwala nam dać 
gwarancję tego, że nasz preparat jest:

• Naturalny i ultra czysty;
• Bez dodatków, konserwantów, alergenów;
• Dla wegan i wegetarian;
• Bez GMO oraz bez herbicydów.
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Przemysł spożywczy

Dzięki procesowi estryfikacji otrzymaliśmy produkt 
o zmienionych wartościach fizyko – chemicznych w sto-
sunku do zwykłego oleju lnianego. Efektem naszej pra-
cy jest podwyższona temperatura dymienia, zminimali-
zowana tendencja do utleniania się produktu, pozbycie 
się w procesie produkcyjnym związków cyjanogennych 
i metali ciężkich. Biorąc pod uwagę wszystkie powyż-
sze czynniki udało stworzyć nam się nutraceutyk o uni-
wersalnym zastosowaniu dającym możliwość wzboga-
caniu produktów o prozdrowotne kwasy Omega 3,6,9. 
Nasz preparat dzięki swoim unikalnym właściwościom 
znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożyw-
czym, jako suplement wzbogacający produkty o nie-
zbędne nienasycone kwasy tłuszczowe:

• Przemysł piekarniczy – wartościowy dodatek do 
ciast, pieczywa i innych wypieków (dodatkowo prze-
dłużający świeżość produktu),

• Przemysł cukierniczy – jako składnik wszelkiego 
rodzaju ciast, ciastek, deserów,

• Przemysł mleczarski – jako uzupełnienie warto-
ści odżywczych w produktach oraz przetworach 
mlecznych tj. mleko, serki homogenizowane, sery, 
śmietany, produkty na bazie mleka,

• Przemysł tłuszczowy – dopełnienie procentowej za-
wartości kwasów Omega 3 w tłuszczach spożywczych,

• Karmy i pasze dla zwierząt domowych i hodowlanych.

Przemysł kosmetyczny

LEENVIT ma szerokie zastosowanie nie tylko w suple-
mentacji wewnątrzustrojowej, ale również, jako składnik 
preparatów kosmetycznych i dermatologicznych. Czyn-
nikiem wyróżniającym nasz produkt jest jego niezwykła 
wchłanialność przez warstwę naskórka i oddziaływanie 
bezpośrednio na naskórek oraz skórę właściwą. Ponad-
to posiada on właściwości przeciwzapalne i regeneru-
jące skórę oraz naskórek. Świetnie sprawdzi się, jako 
element uzupełniający:

• W kremach oraz emulsjach zapobiegających stanom 
zapalnym skóry oraz z tendencją do nadmiernego 
wysuszania się, kremów przed i po opalaniu;

• Kremy odmładzające – estry kwasów Omega 3 mają 
bardzo duży wpływ na syntezę kolagenu, który od-
powiedzialny jest za elastyczność skóry i odbudowę 
błon komórkowych;

• Kosmetyki po goleniu zapobiegające podrażnieniom 
skór;

• Dodatek do olejków stosowanych w zabiegach fizjo-
terapeutycznych;

• Naturalny składnik odżywek do włosów;

• Składnik aktywny preparatów wspomagających 
leczenie dermatoz tj. zapalenie atopowe, łuszczyca, 
wypryski młodzieńcze;

• Kosmetyki zapobiegające pękaniu skóry, z tenden-
cją do chorób grzybiczych.
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Dodaj LEENVIT do 
pożywienia. Udoskonal 
wartość odżywczą 
spożywanych produktów 
dzięki Omega 3+6 
zawartym w LEENVIT!

LEENVIT wzbogaca wartość odżywczą produktów 
spożywczych oraz poprawia profil zdrowotny codzien-
nej racji pokarmowej. LEENVIT może stanowić sku-
teczny element profilaktyki zdrowotnej, nie wymagając 
przy tym zmian w preferencjach żywieniowych. Można 
jeść to co do tej pory, o takim smaku jak preferujesz 
z tym, że pożywienie będzie stanowić prozdrowotną 
żywność funkcjonalną, czyli wywierającą korzystny 
wpływ na funkcje fizjologiczne organizmu. Ma to klu-
czowe znaczenie wobec spożywania obecnie w Euro-
pie żywności konwencjonalnej, bardzo ubogiej w NNKT 
Omega 3 i Omega 6 – w stosunku do zaleceń Europej-
skiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (Dziennik 
EFSA (2009) 1176, 1 – 11), czy Departamentu Zdrowia 
USA (U.S. Department of Health and Humań Services 
Food and Drug Administration – Federal Register 79 
FR 23262) wskazujących na zalecaną ilość spożycia 
Niezbędnych Kwasów Omega 3 ALA w przedziale 1,6 
– 3 g dziennie.

Codzienne wzbogacanie żywności o niezbędne 
Omega 3+6 w postaci LEENVIT w pieczywie, ciast-
kach, sałatkach czy wyrobach makaronowych poprzez 
stosowanie w ich przygotowaniu produktów LEENVIT 
pomoże zaspokoić zalecane dzienne spożycie na 
kwasy tłuszczowe Omega 3.

Składniki produktu 
LEENVIT w 100g produktu:

Dodatkowe informacje:

Kwas alfalinolenowy Omega 3 ALA pomaga w utrzyma-
niu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. 
Korzystne działanie prozdrowotne występuje w przy-
padku spożywania 2 g Omega 3 ALA dziennie.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r.

1 OMEGA-3 Kwas alfa-linolenowy,  
C18:3 n-3 ALA

58,7g

2 OMEGA-6 Kwas linolowy, C18:2 n-6 LA 13,7g

3 OMEGA-9 Kwas oleinowy, C18:1 n-9 OA 17,8g

4 Kwas palmitynowy, C16:0 5,9g

5 Kwas stearynowy, C18:0 3,9g

LEENVIT można stosować samodzielnie 
lub spożywać po zmieszaniu z dowolną 

potrawą, sokiem lub jogurtem.

LEENVIT można też bezpośrednio apli-
kować do produktów spożywczych, na 

przykład ciastek, pieczywa, makaronów, 
serów, czy wędlin w celu otrzymania 

prozdrowotnej żywności funkcjonalnej.

STOSOWANIE
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Bezpieczeństwo 
i skuteczność 
potwierdzone 
badaniami

Wyróżnij się na konkurencyjnym rynku 
swoich produktów:

dodaj do nich ultraczystą Omegę 3 i zdobądź przewa-
gę na rynku o ogromnych perspektywach rozwoju.

Wystarczy jeden telefon  

by zdobyć przewagę.

Zadzwoń pod numer: +48 600 811 600 

lub napisz na: leenvit@leenvit.com

Opatentowany unikalny proces produkcji LEENVIT 
zapewnia wyizolowanie najczystszej, skoncentrowa-
nej formy kwasów Omega 3+6+9, które cechują się 
całkowitym brakiem toksyczności oraz jakichkolwiek 
zanieczyszczeń. Przed wprowadzeniem do łańcucha 
podaży tej czystej formy Niezbędnych Nienasyconych 
Kwasów Tłuszczowych, produkt poddano rygorystycz-
nym badaniom toksykologicznym według Wytycznych 
OECD (nr 420/Metoda B.I.BIS, nr 407/Metoda B.7 
i SPR/T/25 w Zakładzie Badań Toksykologicznych In-
stytutu Przemysłu Organicznego w Pszczynie posiada-
jącego certyfikaty Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), 
a mianowicie Statement of GLP Compliance No. G 024 
i Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki 
Laboratoryjnej Nr 4/2006/DPL 024, ukończonych z wy-
nikiem pozytywnym.

Na podstawie przeprowadzonych badań można 
stwierdzić, że:

• Produkt LEENVIT nie zawiera glikozydów cyjanogen-
nych odpowiedzialnych za toksyczność oleju lnianego;

• Forma chemiczna NNKT zawartych w preparacie 
w postaci estrów etylowych tych kwasów, zabezpie-
cza je przed niekorzystnymi zmianami właściwości 
biologicznych spowodowanymi procesami oksydacji, 
autooksydacji oraz izomeryzacji;

• Preparat może być przeznaczony do stosowania jako 
środek spożywczy dla ludzi oraz zwierząt hodowlanych.
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