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Nowa linia produktowa

Omega 3 + Omega 6



• 5-10% czynniki genetyczne

• 5-10% czynniki środowiskowe

• 10-20% medycyna naprawcza

• 20-25% środowisko społeczne

• 40-60% styl życia

Marc Lalonde 1974

Czynniki decydujące o zdrowiu



Hasło promujące nowy styl diety

(od ang. lean = chudy, szczupły)

ang. lean meat = dietetyczne 

(chude) mięso

Odpowiednia forma chemiczna 

chroniąca biologiczne 

właściwości wielonienasyconych 

kwasów tłuszczowych Omega 3 i 

Omega 6 oraz Omega 9, 

zapewniająca 100% zalecanego 

dziennego spożycia na 

wielonienasycone kwasy 

tłuszczowe 

Leenlife TM E

Źródło Dział B+R, 

Leenlife Polska



Leenlife TM E

Nutraceutyk (ang. nutrition = odżywianie, żywność)

środki spożywcze łączące w sobie wartości żywieniowe (ang: nutrition) i cechy 

środków farmaceutycznych (ang: pharmaceuticals). Pojęcie "nutraceutyków" jest 

pojęciem stosowanym popularnie od lat 90. na określenie suplementów diety lub 

innych środków żywnościowych w formach farmaceutycznych posiadających 

właściwości prozdrowotne (przynoszących korzyści zdrowotne)

 Dodatek żywieniowy otrzymywany z 

wyselekcjonowanych odmian nasion lnu oleistego

Wzbogacone produkty spożywcze (w tym wędliny, 

mięsa) uzyskują odpowiednią proporcję Omega 6 do 

Omega 3 wynoszącej od 2:1 do 4:1 (tzw. złota proporcja)

 Dieta (styl życia) zaspokajająca dzienne 

zapotrzebowanie człowieka na kwasy Omega 3

Źródło Dział B+R, 
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 zawierają od 50 % do 70% kwasów 

Omega 3 (np. orzechy włoskie tylko 5,5%, 

awokado – 6%)

 z  wyselekcjonowanych odmian

 brak naturalnych szkodników (stąd brak 

potrzeby stosowania w uprawach 

insektycydów – tańsza i bardzo 

ekologiczna uprawa)

 mniejsze zapotrzebowanie na 

nawożenie nawozami sztucznymi

Dlaczego  nasiona lnu?
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Prozdrowotne działanie kwasów

Omega – 3 na organizm człowieka
Zapobiegają nowotworom (przeprowadzono wiele badań które potwierdziły 

hamujący wpływ na namnażanie komórek rakowych)

Ograniczają ryzyko wystąpienia zapalenia stawów

Ograniczają cukrzycę

Zmniejszają depresje, a poprawiają humor i nastrój

Usprawniają pracę mózgu ograniczając na przykład chorobę Alzheimera, 

zaburzenia koncentracji, dyslekcję czy dyspraksję (zaburzenia czynności ruchowej)

Przyczyniają się do prawidłowego rozwoju płody i niemowlęcia

Zwiększają ilość dobrego cholesterolu HDL

Ograniczają ryzyko występowania nadciśnienia prowadzącego do udarów i innych 

chorób serca

Leczą choroby skóry jak na przykład łuszczycę

Ograniczają stany zapalne na przykład astmę, chorobę Crohna czy popularne 

zapalenie dziąseł

Ponadto:

Przyśpieszają przemianę materii

Wzmagają poziom energii i zachęcają do wysiłku fizycznego 
Źródło Dział B+R, 
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Dieta

Kiedyś Dziś

Niskoenergetyczna

Niskotłuszczowa

Wysokobiałkowa

Bogata w tłuszcze nienasycone, 

witaminy oraz błonnik

Mięso, ryby, warzywa, owoce, 

orzechy, miód

Wysokoenergetyczna

Wysokotłuszczowa

Brak zbilansowania składników 

odżywczych 

Witaminy chemicznie syntetyzowane

Stosunek Omega 6 do 3 wynosi 20 : 1

Bogata w kwasy Omega 6

Uboga w kwasy Omega 3 oraz 

antyoksydanty

Mięsna Zbożowa

Właściwe promocje kwasów 

tłuszczowych Omega 6 do 

Omega 3
Źródło Dział B+R, 
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Dlaczego mięso i wędliny z Lennlife?

Są najlepszym źródłem białka i tłuszczu

Z dodatkiem LeenLife stanowią żywność 

funkcjonalną o wysokiej wartości odżywczej są 

bogatym źródłem Omega 3, 6 i 9

o wszechstronnym pro-zdrowotnym działaniu na funkcje 

fizjologiczne organizmu oraz zmniejszającej ryzyko 

wystąpienia chorób dietozależnych (cywilizacyjnych)

Źródło Dział B+R, 
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Badania

1. Uniwersytet Jagielloński, 

Collegium Medicum, Zakład Bromatologii 

przeprowadził fazę zerową „Badań klinicznych właściwości pro-zdrowotnych

środków spożywczych wzbogaconych dodatkiem żywieniowym Leenlife E”

2. Instytut Przemysłu Organicznego w Pszczynie

Toksykologiczne badania toksyczności ostrej i podostrej

3. Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Badania aplikacyjne i jakości otrzymanych produktów

4. Uniwersytet Wrocławski

Badania przechowalnicze

Źródło Dział B+R, 
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Produkty

1. Parówki 2. Wędzonki 3. Wędliny 

kanapkowe
4. Kiełbasy 

tradycyjne

5. Suche i 

podsuszane- Szynka wiejska

- Kiełbasa złota - Kabanosy drobiowe

- Parówki

- Parówki wiedeńskie - Szynka konserwowa

- Szynka konserwowa 

z indyka

- Krakowska drobiowa



Produkty

lp produkt forma pakowania gramatura termin 

przydatności do 

spożycia

1 szt. vacum 30 dni

1/2 szt. vac. 30 dni

1/8 szt. vacum 30 dni

 map ok. 1,3 kg 18 dni

5 szt. vac 275 g (s) 18 dni

map ok.  1 kg 18 dni

2x3 szt. map 240 g (s) 18 dni

map ok. 1 kg 21 dni

map 4 szt. 21 dni

3 wiązki flow ok. 0,9 kg 21 dni

1 wiązka flow ok. 0,3 kg 21 dni

1 szt. flow ok. 1,2 kg 24 dni

1/2 szt. vac. ok. 0,4 kg 24 dni

7 szynka konserwowa luz ok. 2,5 kg 60 dni

8 szynka konserwowa z indyka luz ok. 2,5 kg 30 dni

szynka wiejska1

parówki

parówki wiedeńskie

krakowska drobiowa

2

3

4

5

6

kiełbasa złota

kabanosy drobiowe



Opakowania- komunikacja

Informacja o wyróżnikach linii 

produktowej

Oświadczenia zdrowotne 

odwołujące się do fizjologicznego 

działania kwasów Omega 3 i 6                 

Zakład Bromatologii CMUJ 

przeprowadził fazę zero „Badań 

klinicznych właściwości pro-

zdrowotnych środków 

spożywczych wzbogaconych 

dodatkiem żywieniowym LeenLife 

E”



Opakowania- komunikacja

Informacja o pokryciu zalecanego 

dziennego spożycia na kwasy 

Omega 

Informacja o proporcji                 



Podstawowe POS wnętrze ulotki informacyjna



Oznakowanie lady samoobsługowej

shelfstoper

Oznaczają półkę wędlin 

LL

Początek i koniec

informacyjna


