
 

 

Korduma kippuvad küsimused: 

 

1. Milliseid kvaliteedi/ohutusstandardeid on Qh-2 koostise loomisel 

kasutatud? 

QH-2 on kahe kvaliteetse kuivaineekstrakti kompleks (Olea europea 

oliivipuu viljade kuivatatud standardiseeritud ekstrakt ja Olea europea  

oliivipuu lehtede kuivatatud standardiseeritud ekstrakt), mille 

ohutusprofiil vastab Euroopa farmakopöale. 

2. Kas toode on GMO-vaba? 

Jah, on küll. 

3. Kui suured on kapslid? Kas neid on lihtne alla neelata? 

Tavapärase suurusega, taimsed kapslid, neid on väga lihtne neelata. 

4. Kus on toode valmistatud ja miks? Kas tootmisrajatis 

sertifitseeritud ja heade tootmistavade nõuetele vastav? 

Toode on valmistatud Itaalias - vahemeremaal, kus 

on kõige suurem toidulisandite tarbimine Euroopas 

ja suurepärane oskusteave selliste toodete valmistamiseks. Tootmisrajatis 

on sertifitseeritud ja vastab heade tootmistavade nõuetele. 

5. Kuidas on ekstraktid saadud/toodetud? 

Protsess toimub lahusti (puhas etanool) abil  

vastavalt Euroopa farmakopöa suunistele. 

6. Millised on toote tõhusa kasutamise vanusepiirangud? 

Vanusepiiranguid ei ole. Igaüks võib tarbida 

toodet piiramatu arvu aastate jooksul ja mis puutub tarbimise 



alustamist, siis mida nooremalt, seda parem. 

7. Kuidas ma pean seda toodet kasutama? Mitu kapslit päevas ma pean 

võtma? Enne 

või pärast sööki? 

Võtke ainult 1 kapsel päevas koos klaasitäie veega. Võite selle võtta 

mis tahes ajal, enne või pärast sööki, kuidas 

teile mugavam on. 

8. Mis oliive ja lehti on ekstraktide saamiseks kasutatud, kust need pärit 

on, 

missuguse puhtuse ja kvaliteediga need on? 

Ekstraktid on saadud tervest taimest (oliivipuu), 

kasutades vilju (oliive) ja lehti. Sellisel viisil saame me  

kõik toote väärtuslikud ja kasulikud koostisained. Oliivipuud on pärit 

Itaaliast Toscanast ja Sitsiiliast. Puhtus ja kvaliteet tagatakse 

sellega, et ekstraktide tootmise protsess toimub 

täielikult akrediteeritud ja spetsialiseerunud tootmisrajatises. 

9. Mis eeldatavat kasu ma saan toote kasutamisest? 

Põhiline tervisealane kasu vastavalt E.F.S.A. (Euroopa Toiduohutusamet) 

tervisealasele väitele on, et toode aitab tugevdada  

vere lipiidide kaitset oksüdatiivse stressi eest, mis omakorda 

vähendab südame-veresoonkonna haigusi. Lisaks sellele on oliivi/oliiviõli 

ja 

oliivipuu lehtede polüfenoolidel kasulik toime metaboolse sündroomiga 

inimestele, 

samas näitavad mitmed uuringud, 

et need võivad aidata võidelda ka mitmete teiste haiguste 

vastu, nagu Alzheimeri tõbi, dementsus, teatud 

vähivormid, reumatoidartriit ja mitmed teised. 

10. Mis on teised QH-2 koostises olevad ained, mida 

pole pakendil märgitud? 

Taimeosad, täpsustamata ja ilma toimeta. 

11. Kui suur on iga koostisosa sisaldus, eriti oleuropeiini sisaldus? 

Oliivipuu vilja ja lehtede ekstrakti oleuropiini tüüpiline või parim 



sisaldus on 6%. 

12. Kui ma unustan annuse võtmata, kas ma peaksin järgmisel päeval 

võtma kahekordse annuse? 

Mitte tingimata. 

13. Mis on selle toote säilivusaeg? 

Säilivusaeg on 3 aastat. Toote ostmisel veenduge, et 

korgi turvarõngas ja korgi siseküljel olev kaitsetihend on 

terved. 

 

 

 


