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– MIKS SEDA VAJA ON 

 

 

MIS ON PROBLEEM? 

Probleem on südame-veresoonkonnahaigused (SVH). SVH on termin, mida 

kasutatakse kõigi südame- ja veresoonkonnahaiguste kirjeldamiseks ning see on 

peamine surmapõhjus maailmas, vastutades 17,3 miljoni surma eest aastas. See 

number kasvab 2030. aastaks eeldatavalt enam kui 23,6 miljonini (Ameerika 

südameliit). Hinnanguliselt on 90% SVH-dest ennetatavad. Enamuse SVH-de 

põhjus on veresoonte järkjärguline kitsenemine või ummistus. Seda protsessi 

nimetatakse ateroskleroosiks ning selle põhjuseks on rasvaladestuste 

kogunemine veresoonte sisekestale. SVH-de väljakujunemisega on seotud hulk 

riskitegureid, sealhulgas vere kõrge kolesteroolitase, kõrge vererõhk, 

suitsetamine, ebapiisav kehaline aktiivsus, ülekaal, liigne alkoholi tarbimine ja 

diabeet. Paljusid neist riskiteguritest saab elustiili muudatustega ennetada ja 

kontrollida. 

MIS ON VÕIMALUS? 

Tervisliku elustiili omaksvõtmine mängib SVH-de ennetamisel ja 

kontrollimisel olulist rolli ning toitumisharjumused on kõige olulisem tegur. 

Vahemere dieet ja eriti oliivipuu saadused – oliivid, oliiviõli ja -lehed –, mis on 

selle dieedi oluline osa, on rikkalikud polüfenooliühendite allikad, olles vabu 

radikaale tõhusalt siduvate ja põletikuvastaste omadustega. Polüfenoolid on 

looduslikud bioaktiivsed ühendid, mis suuremas osas toetavad oliivipuu 

saaduste tervislikke omadusi. Euroopa Toiduohutusameti teaduskomisjon 

(EFSA) on kinnitanud seose 5 mg oliiviõli polüfenoolide päevase manustamise ja 

madala tihedusega lipoproteiiniosakeste oksüdatiivse stressi eest kaitsmise vahel, 



samal ajal kui Euroopa komisjon kiitis heaks vastava tervisealase väite. 

Võimalus on saada kõik oliivide, oliiviõli ja -lehtede polüfenoolide olulised 

tervislikud omadused SVH-de (nagu on kinnitatud EFSA raportis) ning samuti 

ka paljude teiste haiguste (näiteks vähk ja Alzheimeri tõbi) ennetamiseks ja 

kontrollimiseks vastavalt värsketele artiklitele, teadusuuringutele ja 

uuringuandmetele. 

MIS ON VÄLJAKUTSED? 

➢ Leida kvaliteetseid oliive, oliiviõli ja -lehti kohalike kaupluste lettidelt – 

see ei ole rahvusvahelistel turgudel lihtne ülesanne, eriti 

arvestades hiljutisi võltsimisskandaale oliiviõlitööstuses 

➢ Ostmise ja tarbimise ajal ei ole teada oliivitoodete polüfenoolide sisaldus 

– seda teavet ei ole kunagi sildil mainitud, samal ajal kui 

polüfenoolide sisaldus väheneb aja jooksul, kui toode „vananeb“ 

➢ Ei saa välja arvutada iga oliivitoote päevast tarbimise kogust, et tagada 

5 mg polüfenoolide tarbimine EFSA raporti järgi – kui palju iga päev 

süüa? 

➢ Liiga vähene tarbimine – vähene või puuduv kasu tervisele 

➢ Liiga suur tarbimine – sama või suurem kasu tervisele või pole ohutu? 

➢ Oliiviõli võib olla tervislik, kuid samal ajal sisaldab palju kaloreid – 

 probleem madala kalorsusega dieedi korral 

➢ Oliivid võivad olla tervislikud, kuid on ka üsna soolased – probleem 

madala naatriumisisaldusega dieedi korral 

➢ Oliivilehti on raske leida, kvaliteedi- ja puhtuseprobleemid (nt 

pestitsiidide jäägid), lisaks on nende leotis väga kibeda maitsega – 

võib ilma jääda oleoleuropeiinist, mis on üks kasulikumaid 

polüfenoole, mida leiab suures koguses oliivilehtedest 

➢ Oliivide, oliiviõli või oliivilehtede leotise maitse võib mitte meeldida – 

jäädakse täielikult ilma nende kasulikest omadustest tervisele 

 

MIS ON SOOVITUD TULEMUS JA MEETOD SELLE 

SAAVUTAMISEKS? 

Soovitud tulemus on parandada südame-veresoonkonna tervist ning meetod 

selleks on polüfenooliühendite soovitatava päevase koguse 5 mg saamine 



ohutul, lihtsal ja normeeritud viisil, et nautida oliivide, oliiviõli ja -lehtede kõiki 

tõestatud – seoses SVH-tega –, lisaks teatatud või prognoositud – seoses teiste 

haigustega – tervislikke omadusi. 

MIS ON GOURMANTE MEDITERRANEAN OLIVE FRUIT & 

LEAF SÜDAME TERVIST TOETAVA TAIMSE TOIDULISANDI 

UNIKAALNE TOIMEMEHHANISM? 

Unikaalne toimemehhanism on QH-2™ kompleks, mis on Vahemere piirkonna 

hariliku õlipuu oliivide, oliiviõli ja-lehtede looduslike bioaktiivsete 

polüfenoolide koosmõjus toimiv optimaalne normeeritud kombinatsioon. 

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. 

MIS ON GOURMANTE MEDITERRANEAN OLIVE FRUIT & 

LEAF SÜDAME TERVIST TOETAVA TAIMSE TOIDULISANDI 

PEAMISED KASULIKUD OMADUSED? 

➢ Pakendil/sildil on EFSA heakskiidetud tervisealane väide, kuna 

toode on valmistatud heade tootmistavade järgi ja vastab EFSA 

normatiivsetele kriteeriumitele 

➢ Tarbimiseks täiesti ohtu, kuna kaanel on ohutusrõngas ja -tihend 

ning annab garanteeritult päevase polüfenoolide koguse samade 

tervislike omadustega kui kahel supilusikatäiel kõrge 

polüfenoolidesisaldusega külmpressitud oliiviõlil 

➢ Koostis on välja töötatud koostöös Kreeka ravimiettevõtte ja 

Šveitsi uurimislaboriga, toode on valmistatud spetsialiseeritud ja 

sertifitseeritud Itaalia tehases 

➢ Ehtsa Vahemere päritoluga taimne toidulisand, mille toorained on pärit 

Itaaliast – Gourmante poolt välja töötatud ainus ehtne Vahemere 

kaubamärk turul, millel on põhjalikud teadmised ja kogemused oliivi- ja 

oliiviõlitoodetest 

➢ Päevane annus on ainult üks kapsel ja igas pudelis on kuu varu 

➢ Väiksed, kergesti neelatavad kapslid, mida võetakse kõigest klaasi 

veega koos toiduga või ilma 



➢ Ei sisalda loomseid saadusi, taimne, vegan, gluteeni- ja 
pähklivaba, ei sisalda kunstlikke värv- või maitseaineid, GMO-
vaba 

➢ Kalorivaba 

➢ Kõik see vaid tassi kohvi hinnaga päevas! 
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