
UNIKALNA, PROZDROWOTNA KONCEPCJA PROZDROWOTNYCH  
MLECZNYCH BATONIKÓW OMISIE DLA DZIECI Z KWASAMI OMEGA 3



WSTĘP



Wprowadzenie na rynek żywności funkcjonalnej przeznaczonej 
w szczególności dla dzieci, wzbogacanej w niezbędne kwasy 
Omega 3 potrzebne dla ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. 
Dieta jest tańsza niż tabletki, a dobrze dobrana dieta działa jak 
lek w prewencji paneuropejskiej epidemii nadwagi oraz otyłości 
dzieci.

WSTĘP



ŚWIADOMOŚĆ

•  Największy nacisk ostatnimi laty przez przeróżne 
firmy został położony na prozdrowotne właściwości 
kwasow Omega 3.

•  Każdy Polak wie, że są potrzebne i dobre dla  
organizmu. Nie wie dlaczego...

Ale to nie ważne ;)



OMEGA 3 - FAKTY



OMEGA 3 - FAKTY - ZDROWOTNY WPŁYW SZCZEGÓLNIE U DZIECI

Obecnie nie ulega wątpliwości, że NNKT* Omega 3 oraz Omega 6 są składnikami diety 
niezbędnymi dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka. Z wielu powodów. Czą-
steczki tych kwasów stanowią budulec strukturalny wszystkich komórek organizmu, 
przede wszystkim wchodzą w skład komórek układu nerwowego, w tym mózgu, ukła-
du odpornościowego oraz siatkówki oka. Pomagają w ochronie układu sercowo-naczy-
niowego, korzystnie wpływają na krzepliwość krwi. 

Ich niedobór w okresie dzieciństwa może przejawiać się zahamowaniem rozwoju or-
ganizmu, obniżoną odpornością na infekcje, wystąpieniem chorób skórnych, oraz za-
burzeniami rytmu snu i czuwania, większym ryzykiem astmy i zmniejszoną ostrością 
widzenia. 
Widocznymi skutkami diety ubogiej w kwasy Omega 3 oraz Omega 6 jest nasilenie 
objawów u dzieci, takich jak wielomocz, nadmierne pragnienie, sucha, łuskowata skóra, 
zmatowiałe, suche włosy, łupież, słabe i łamliwe paznokcie, astma, wypryski alergiczne, 
inne rodzaje alergii, obniżona odporność na infekcje, nadruchliwość. 



OMEGA 3 - FAKTY - ZDROWOTNY WPŁYW SZCZEGÓLNIE U DZIECI

Dzieci szkolne, których dieta nie zawiera dostatecznej ilości tych kwasów, mogą narze-
kać na trudności w przyswajaniu nowego materiału, a ich zachowanie cechuje zwięk-
szona impulsywność, podniesiony poziom lęku, częstsze napady agresji. 
Natomiast dieta bogata w kwasy Omega 3 oraz Omega 6 przynosi skutki odwrotne 
oraz znacząco poprawia funkcje kognitywne i behawioralne u dzieci.

Z drugiej strony, jak wykazano w badaniach naukowych, przeprowadzonych głównie  
w USA i Europie Zachodniej, kwasy Omega 3 zwiększają koncentrację i sprawność 
umysłową dzieci, poprawiają pamięć oraz zdolność nabywania nowej wiedzy i umie-
jętności – także tych najbardziej podstawowych i potrzebnych w dalszym życiu, takich 
jak czytanie, liczenie i ortografia. Dzięki temu, odpowiednio zbilansowana dieta, bogata 
w kwasy Omega 3, korzystnie wpływa na wyniki, jakie dzieci uzyskują w testach na  
inteligencję oceniających poziom IQ. 
Stwierdzono również, że spożywanie kwasów Omega 3 zwiększa zdolności poznawcze, 
normalizuje zachowanie i poprawia nastrój u znacznej części badanych dzieci, które 
ciesząc się lepszym samopoczuciem i mniejszą impulsywnością.



OPIS PRODUKTU



Nadrzędnym celem fortyfikacji żywności w kwasy Omega 3 jest uzyskanie 
działania pro-zdrowotnego na organizm dzieci ponad efekt żywieniowy  
w celu:

 •  zapewnienia im 100% realizacji zalecanej wartości odżywczej (RNI) na 
niezbędne kwasy Omega 3, która wynosi 2,0 g dziennie,

 •  wspomagania prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci, w tym zdolności 
poznawczych i nabywania nowej wiedzy oraz umiejętności,

 •  profilaktyki chorób dietozależnych u dzieci, przede wszystkim paneuro-
pejskiej epidemii zespołu metabolicznego (nadwaga i otyłość).

OPIS KONCEPCJI - ZAŁOŻENIA



Omisie to pierwsze na świecie mleczne batoniki stworzone z myślą o tym, 
aby stanowiły dla dzieci bogate źródło Omega 3 oraz calcium w codziennej 
diecie. 
Omiesie zawierają w mlecznym nadzieniu opatentowane mikrokapsułki, któ-
rych matryca zbudowana jest z koncentratu białek mleka stanowiącego źró-
dło naturalnego wapnia. Wewnątrz mikrokapsułek Omisi  
znajdują się molekuły estrów etylowych wyższych kwasów 
tłuszczowych oleju lnianego - źródło niezbędnych  
nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) Omega 3 
oraz Omega 6. Forma chemiczna NNKT Omega 3 oraz 
Omega 6 stanowi kontynuację odkrycia w organizmie 
człowieka enzymu CEL (carboxyl ester lipose), który  
utrzymuje stabilne stężenie kwasów tłuszczowych  
Omega 3 i Omega 6 w osoczu krwi przez całą dobę.

OPIS KONCEPCJI - PRODUKT



 OMISIE umożliwią rodzicom w prosty sposób zapewnienie  
w diecie dziecka 100% dziennej realizacji zalecanej wartości  
odżywczej (RNI) na NNKT Omega 3.

OPIS KONCEPCJI - WYRÓŻNIK MARKETINGOWY OMISIE



ZYSKI



CO ZYSKUJEMY

•  Unikalna, wartość dodana. 

„U nas otrzymasz kliencie unikalny, prozdrowotny  
produkt potrzebny dla prawidłowego wzrostu  
i rozwoju swojego dziecka”.

•  Rodzaj certyfikatu, emblematu, rekomendacji –  
wyróżnienie na półce, zwrócenie uwagi konsumenta,



CO ZYSKUJEMY

•  Działamy pro-konsumencko – wychodzimy  
na przeciw potrzebom zdrowego stylu życia,

•  Przekonujemy do siebie bardziej wymagajace,  
zamozniejsze i bardziej świadome grupy celowe – 
poszerzenie pozycjonowania



OMISIE NA MIKOŁAJKI

Podaruj Swojemu dziecku  na Mikołaja radość i zdrowie



WIZUALIZACJA PRODUKTU



WIZUALIZACJA RPODUKTU



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


