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Pentru cei Initiati in Nutritia Ortomoleculara 
  

Dr. ALBU selections® luxury organic, dietetic & antiaging store 
 

BIO VITAQUELL Ulei Virgin din Boabe Decojite de Rapita 
 

Proprietati - aceasta specialitate de ulei virgin este obtinuta prin presarea la rece a boabelor decojite de rapita dupa ce 
s-au copt sub actiunea directa a razelor de soare. Dupa presarea la rece, acestui ulei i se aplica o minima filtrare care 
nu-i împieteaza nici aroma de rapita si nici proprietatile nutritionale. Uleiul din aceasta delicata  sticla are importante 

proprietati nutritionale datorita raportului bine echilibrat de acizi grasi nesaturati omega 3 vs.omega6 ( 100ml ulei 
contine 19g acizi grasi omega 6-nesaturati si 9g omega 3). 

 
Vitaquell ofera aceast minunat ulei Bio în sticle de 250/ 500ml pentru a fi la-ndemâna celor ce cunosc rafinamentul 
culinar. Ei recunosc în neutrul ulei de rapita decojita, unul dintre cele mai bune dressinguri pentru salatele calde de 

cartofi, paste sau cereale, pentru salatele de cruditati si legume. Are unul dintre cele mai înalte puncte de "ardere". De 
aceea este unul dintre putinele uleiuri indicate pentru prajeli light. 

 
Ingrediente: ulei 100% virgin obtinut prin presarea la rece a boabelor decojite de rapita provenita de 

pe Culturi Agricole Certificate Organic. 
Informatii nutritionale la 100ml produs: continut energetic 3367kJ(819Kcal) grasimi91g din care saturate 

8g, mono-nesaturate55g si polinesaturate28g (din care 19g omega-6 si 9g omega-3 ). 
 

Fabricat în Germania de: FAUSER VITAQUELL - 22506/ Hamburg 
Agent Oficial / Importator: A&A Nutritional Naturomedica srl - Luptatorilor 56, Bucuresti. Comenzi la 0721 

328 509 sau www.depozitbio.ro . 
Informatii produs/ Abonamente Bio: www.farmaciaortomoleculara.ro - High Class Virtual Concept Store. 

A se consuma pana la data inscriptionata pe ambalaj      Lot/ Art. Nr.         Net 250ml/ 500ml 
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