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UNIKALNE WSPOMAGANIE NA POZIOMIE ODNOWY KOMÓRKOWEJ
TWOJEGO MÓZGU, SERCA, WĄTROBY I NEREK.

Polscy naukowcy,
jako pierwsi na świecie pozyskali

WZBOGACONE OVOFOSFOLIPIDY
wspomagające budowę i funkcjonowanie

każdej komórki ludzkiego ciała.

NAGRODA ZAUFANIA
„ZŁOTY OTIS” w 2 kategoriach!

„Debiut Roku 2014” oraz
„Preparaty Immunostymulujące 2014”

Światowy sukces polskiej nauki

MÓZG

WĄTROBA

SERCE

NERKI

Więcej na: www.ovobiovita.com
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PYTANIA NA KTÓRE CHCESZ ZNAĆ ODPOWIEDŹ 

1. Jak powstał preparat “OVOBIOVITA® Initium” ? 
Preparat powstał w wyniku sukcesu jakim zakończył się trwający  
5 lat, projekt badawczy o nazwie “OVOCURA”. Projekt prowadzony 
był przez naukowców z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego 
oraz Wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. W wyniku projektu 
pozyskany został unikalny na skalę światową naturalny bioskładnik  
o nazwie “WZBOGACONE OVOFOSFOLIPIDY”, który jest głównym 
składnikiem preparatu “OVOBIOVITA® Initium“. 

2. Kto opracował skład preparatu “OVOBIOVITA® Initium” ?
Skład preparatu “OVOBIOVITA® Initium“ jest efektem badań i doświadczeń dwóch znamienitych naukowców: 
Tadeusza Trziszki, profesora zwyczajnego w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością 
Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prof. Trziszka zainicjował i prowadził 
projekt badawczy “Ovocura”. Oraz Henryka Różańskiego, doktora nauk biologicznych z zakresu medycyny.  
Dr. Różański przez 10 lat prowadził badania nad właściwościami przeciwnowotworowymi wybranych substancji 
roślinnych. Jest autorem ponad 100 prac naukowych. 

3. Dla kogo przeznaczony jest preparat “OVOBIOVITA® Initium” ? 
OVOBIOVITA® Initium przeznaczona jest do stosowania profilaktycznego oraz doraźnego dla osób:  
• narażonych na stres i długotrwały wysiłek umysłowy i/lub fizyczny 
• z zaburzeniami koncentracji i pamięci 
• z zaburzeniami funkcjonowania układu sercowo naczyniowego 
• z nadciśnieniem tętniczym i/lub wysokim poziomem cholesterolu 
• z problemami związanymi z pracą wątroby i nerek 
• w okresie rewitalizacji po przebytych chorobach i terapiach (również po chemioterapii) 

4. Na czym polega wyjątkowość preparatu “OVOBIOVITA® Initium” ? 
Wyjątkowość “OVOBIOVITA® Initium“ wynika z faktu, że jest to jedyny na świecie preparat zawierający  
„Wzbogacone Ovofosfolipidy”. Wysoka zawartość tego unikalnego składnika oraz bogata kombinacja dodatkowych 
biosubstancji pochodzenia roślinnego, stanowią unikalne połączenie działające na poziomie odnowy komórkowej, 
wspomagające funkcje mózgu, serca i układu krwionośnego oraz wątroby. Ponadto kompleksowość zawartych 
w preparacie bioskładników skutecznie wspiera odporność psychofizyczną organizmu zarówno profilaktycznie 
jak i w okresie znacząco obniżonej odporności, np. u rekonwalescentów po przebytych chorobach i terapiach 
osłabiających organizm.
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5. Czym są “WZBOGACONE OVOFOSFOLIPIDY” i jak powstają “wzbogacone jaja”  
z których sie je pozyskuje ? 

Znając życiodajne cechy kurzych jaj, uczeni badali możliwości naturalnego sposobu, którym można by jeszcze bardziej 
podnieść ich medyczną wartość. Tak w efekcie projektu “Ovocura” powstały „jaja wzbogacone”, których sekret 
tkwi w doborze odpowiednich warunków chowu oraz w prowadzonym pod ścisłym nadzorem procesie żywienia 
kur. Hodowla odbywa się tylko w jednej, spełniającej najwyższe wymogi, fermie kur w Polsce. Nioski dostają paszę  
o opatentowanym składzie, opartą na naturalnych składnikach. Są to preparaty z torfu, olej rzepakowy, olej lniany 
oraz algi morskie. W efekcie uzyskuje się jaja, które oprócz zwiększonej zawartości witamin są wielokrotnie bogatsze
w kwasy tłuszczowe omega-3. Tak “wzbogacone jaja” są suszone, a z żółtka, w specjalnym, opatentowanym pro-
cesie technologicznym pozyskiwane są „Wzbogacone Ovofosfolipidy”. Linia produkcyjna stworzona specjalnie do 
tego celu mieści się we Wrocławskim Parku Technologicznym. „Wzbogacone Ovofosfolipidy” posiadają znacznie 
wyższą wartość prozdrowotną i biomedyczną w porównaniu do preparatów zawierających fosfolipidy pochodzenia 
roślinnego. Ponadto przyswajalność “wzbogaconych ovofosfolipidów” jest nieporównywalnie większa w stosunku 
do innych preparatów w których kwasy EPA i DHA występują w formie trójglicerydów.

6. Co sprawia, że “WZBOGACONE OVOFOSFOLIPIDY” są lepsze  
od niewzbogaconych, które można pozyskać ze zwykłego jaja?

“Jaja wzbogacone” powstałe w wyniku stosowania specjalnej, naturalnej paszy i technik żywienia kur posiadają 
do 12 razy więcej długołańcuchowych kwasów tłuszczowych Omega-3 (DHA i EPA) w porównaniu do zwykłych 
jaj dostępnych w sklepach. Biorąc pod uwagę przewagę ovofosfolipidów ze zwykłego, spożywczego jaja nad 
fosfolipidami roślinnymi (o czym mowa w pkt. 7), 12-krotnie większa zawartość tej cennej biosubstancji w “jajach 
wzbogaconych” sprawia, że przewaga “wzbogaconych ovofosfolipidów” staje się bezdyskusyjna. 

7. Czy OVOFOSFOLIPIDY, które można pozyskać z żółtka zwykłego, spożywczego 
jaja są lepsze od fosfolipidów roślinnych?

ZAWARTOŚĆ FOSFOLIPIDÓW W SOI vs ZAWARTOŚĆ OVOFOSFOLIPIDÓW W JAJU. Obecnie głównym przemy-
słowym źródłem pozyskiwania fosfolipidów są rośliny oleiste, zwłaszcza soja. Zawiera ona jednak jedynie ok. 2% 
fosfolipidów. Tymczasem już żółtko zwykłego, spożywczego jaja zawiera aż dziesięć razy więcej ovofosfolipidów  
w suchej masie. Prowadzi to do jednoznacznego wniosku, że potencjał jaj jako źródła pozyskiwania cennych 
bioskładników, był do tej pory bardzo niedoceniany. 

CZYSTOŚĆ I JAKOŚĆ. Lecytyna pochodzenia roślinnego, otrzymywana jest z powstałych szlamów czyli produk-
tów odpadowych, w procesie rafinacji tłuszczu sojowego lub rzepakowego. Natomiast ovofosfolipidy ekstraho-
wane z żółtka są głównym produktem, nie podlegającym wcześniej innym procesom termiczno-chemicznym i 
zawierają cztery razy więcej lecytyny o znacznie wyższej wartości. 
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ŻYCIODAJNY SKŁAD. Najistotniejszy jest jednak odmienny skład kwasów tłuszczowych w strukturze ovofos-
folipidów. W fosfolipidach pochodzenia roślinnego jedynym reprezentantem kwasów tłuszczowych omega-3 
jest wyłącznie kwas typu ALA. Natomiast w przypadku ovofosfolipidów paleta kwasów omega-3 jest znacznie 
szersza. Ovofosfolipidy poza kwasami ALA, zawierają również najbardziej cenne dla życia kwasy tłuszczowe 
DHA, a w “jajach wzbogaconych” w żółtku wystąpi również kwas EPA. 

ALTERNATYWA. Istotne jest również, że dostępne handlowo preparaty lecytyny sojowej nie mogą być stoso-
wane przez pewną grupę osób uczulonych na białko sojowe, którym preparaty lecytynowe mogą być zanieczysz-
czone, stąd też ovofosfolipidy z żółtka jaj stanowią atrakcyjną alternatywę. 

8. Na ile dni wystarczy jedno opakowanie “OVOBIOVITA® Initium” ? 
Opakowanie OVOBIOVITA® Initium zawiera 250 ml preparatu. Przy profilaktycznym stosowaniu, dawce 15 ml 
dziennie (1 łyżka), butelka preparatu wystarcza na 16 dni. W zależności od kondycji organizmu w momencie 
rozpoczęcia kuracji, efekt działania preparatu odczuwalny jest po zastosowaniu od 2 do 4 butelek. 

9. Czy po wypiciu jednego opakowania dla profilaktyki, wystarczy preparat 
stosować co drugi dzień, czyli jedno opakowanie na miesiąc? 

Opakowanie jest zaprojektowane na taką ilość preparatu dla jednej osoby, po której można zaobserwować jego 
działanie. Dlatego zakładane są dwa dawkowania: 15 ml (to jest 1 łyżka stołowa dziennie): profilaktycznie, oraz  
30 ml (2 łyżki stołowe dziennie): dla osób działających w warunkach zwiększonego obciążenia organizmu  
a także, w jego wyczerpaniu lub nadmiernym osłabieniu (np po chorobie, lub ciężkiej terapii). Przy dawkowaniu 
odbiegającym od zaleceń, trudno jest ocenić działanie preparatu, jednak należy założyć, że efekty nie będą 
zgodne z tymi, które występują przy właściwym dawkowaniu.

TECHNOX Sp. z o.o.
Klaster NUTRIBIOMED
Wrocławski Park Technologiczny SA
ul. Klecińska 125, 54-413 WROCŁAW

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas: info@ovobiovita.com 
Odwiedź już dzisiaj: www.ovobiovita.com

Więcej na: www.ovobiovita.com

Nasz Partner Handlowy:
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