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LOODUSLIKE BIOAKTIIVSETE ÜHENDITE 

POLÜFENOOLIDE KASULIKKUS TERVISELE 

Oliiviõli rohke tarbimisega seostatakse mitmeid kasutegureid tervisele, näiteks 

südame-veresoonkonnahaiguste vähenemist. Oliiviõli ja oliivid sisaldavad 

rikkalikult tõhusaid vabu radikaale siduvaid ja põletikuvastaste omadustega 

polüfenooliühendeid. Polüfenoolid on looduslikud bioaktiivsed ühendid, mis 

peamiselt toetavad oliiviõli tervislikke omadusi. Euroopa Toiduohutusameti 

teaduskomisjon on kinnitanud seose 5 mg oliiviõli polüfenoolide päevase 

manustamise ja madala tihedusega lipoproteiiniosakeste oksüdatiivse stressi 

eest kaitsmise vahel. Hiljuti kiitis Euroopa komisjon heaks oliiviõli polüfenoole 

käsitleva tervisealase väite. 

Rikkalikult oliiviõli sisaldav dieet võib aeglustada südame vananemist. On 

tuntud tõsiasi, et kui me vananeme, läbib ka süda tavapärase 

vananemisprotsessi. Arterid ei pruugi enam talitleda nii hästi kui varem ning see 

võib põhjustada mitmeid terviseprobleeme. Värskes uuringus avastasid 

Hispaania teadlased Reina Sofia ülikooli haiglast Cordobas, et rikkalikult oliiviõli 

või muid monoküllastumata rasvhappeid sisaldav dieet võib parandada eakate 

inimeste arterite talitlust. 

Oliiviõli tervislikud omadused on konkurentsitud ning uuringud paljastavad uusi 

kasutegureid peaaegu iga päev. Oliiviõli on Vahemere dieedi nurgakivi, mis on 

maailma pikaealisemate kultuuride oluline tugisammas. Vahemere dieeti, mille 

käigus tarbitakse rohkelt oliiviõli, puu-, juur-, tera- ja kaunvilju, seostatakse parema 

tervise ja pikaealisusega. 



POLÜFENOOLIDE SISALDUS SÕLTUB OLIIVISORTIDEST 

Kõik oliivid ja oliiviõlid ei sisalda samapalju polüfenoole. Kindlad oliivisordid, 

peamiselt Vahemere piirkonnas, on suurema polüfenoolide sisaldusega. Tarbijad 

ei saa mõõta polüfenoolide kogust, mida nad igapäevaselt oliividest ja 

oliiviõlitoodetest saavad, seega võivad tervislikud omadused erineda sõltuvalt 

tarbitud oliivide ja oliiviõli sordist. 

PÄEVASE KOGUSE KALORISISALDUS  

Tasakaalustatud Vahemere dieedi puhul tarbitakse oliive ja oliiviõli igapäevaselt 

hinnanguliselt vahemikus 30–50 g päevas, mis sisaldab polüfenoole keskmiselt 

200–600 mg/l. Selle koguse energeetiline väärtus on üle 200 kcal (200–500 kcal), 

mis on peaaegu 1/9–1/3 keskmisest päevasest vajadusest. 

QH-2™ KOMPLEKSIL ON UNIKAALNE KOOSTIS 

Gourmante Mediterranean Olive Fruit & Leaf südame tervist toetav taimne 

toidulisand sisaldab QH-2™-e – Vahemere piirkonna hariliku õlipuu viljadest ja 

lehtedest saadud sünergeetilist kompleksi, mis annab oliivide bioloogiliselt 

täiustatud polüfenoole. 

 

Kompleks on optimaalne normeeritud kombinatsioon oliivide, oliiviõli ja -lehtede 

koosmõjus toimivatest looduslikest bioaktiivsetest polüfenoolidest. See sisaldab 

suures koguses hüdroksütürosooli, türosooli, oleuropeiini, verbaskosiide ja 

piisaval määral teisi ühendeid, et saavutada parem toimimine ja tõhusus. Toote 

hüdroksütürosoolisisaldus on normeeritud ja tagab antioksüdantide tugeva toime 

DPPH radikaalide sidumise katsete ajal. Tänu sellele on sel ka põletikuvastane 

mõju. Toode on saadud keskkonnasõbralike ekstraheerimisprotsesside tulemusel 

ning on 100% looduslik. 

 

Vere kolesteroolisisalduse reguleerimine on seotud hüdroksü-metüül-glutarüül-

koensüüm A reduktaasiga (HMG-CoA reduktaas), mis on peamine ensüüm 

kolesterooli biosünteesis. Hüdroksütürosooli fenoolse ühendi kasutamine, mis 

aeglustab HMG-CoA reduktaasi, on väga tõhus vere kolesteroolitaseme 

langetamisel ja mängib olulist rolli südame-veresoonkonna haiguste vältimisel, 

kaitstes südame-veresoonkonna tervist mitmel moel, sealhulgas pannes „hea 

kolesterooli“ tõhusamalt toimima. 

Allolev diagramm näitab, kuidas QH-2™ kompleks toimib.



 

 
 

NAUDI OLIIVIDE, OLIIVIÕLI JA -LEHTEDE 

POLÜFENOOLIDE TERVISLIKKE OMADUSI 

KALORIVABALT AINULT ÜHE KAPSLI ABIL 

Soovitav on võtta üks kapsel päevas hommikul koos söögiga või ilma. Iga pudel 

sisaldab 30 päeva varu. Üks kapsel pakub: 

➢ Samad tervislikud omadused kui kahel supilusikatäiel kõrge 

polüfenoolidesisaldusega külmpressitud oliiviõlil 

➢ Polüfenoolide päevane annus on garanteeritud 

➢ Kalorivaba 

➢ Lihtne võtta 

SOOVITATAV TÄISKASVANUTELE  

Toode sobib pikaajaliseks kasutamiseks kõigi vanuserühmade täiskasvanutele. 

EI SISALDA LOOMSEID SAADUSI 

Taimne, vegan, gluteeni- ja pähklivaba, ei sisalda kunstlikke värv- või maitseaineid. 

 

EUROOPA LIIT JA TOIDUOHUTUSAMET SOOVITA

Oxydation of LDL Bad cholesterol Madala tihedusega lipoproteiini oksüdatsioon 
Halb kolesterool 

Free Radicals Vabad radikaalid 

HMG-CoA reductase HMG-CoA reduktaas 

Biosynthesis of cholesterol Kolesterooli biosüntees 

Atherosclerosis Arterioskleroos 

  



Toode on valmistatud heade tootmistavade järgi ja vastab Euroopa 

Toiduohutusameti normatiivsetele kriteeriumitele, kandmaks järgmist 

heakskiidetud tervisealast väidet: 

OLIIVIÕLI POLÜFENOOLID KAITSEVAD VERE LIPIIDE OKSÜDATIIVSE 

STRESSI EEST 
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