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Pentru cei initiati in Nutritia Ortomoleculara!  
                         

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

VITAQUELL Ulei Virgin Nerafinat din Seminte de In - LINSEED NATIVE OIL 
 

Proprietati - ulei de inalta calitate, presat la rece, nerafinat, caracterizat prin gust astringent-amarui si aro-ma specifica 
inului. Contine grasimi extreme de valoroase fiind cel mai bogat aliment în acid alfa-linolenic (55%) - cea mai importanta 

forma a acizilor omega 3-nesaturati. Este si motivul pentru care acest ulei foarte sensibil, trebuie pastrat maximum o 
luna dupa deschiderea sticlei si numai la frigider. 

Vitaquell vi-l pune la dispozitie în sticle de 250 ml pentru a va fi la-ndemâna atît în meniurile europene reci traditionale 
precum si în cadrul dietelor speciale. Utilizarea lui alimentara se face în mod deosebit ca dressing al salatelor reci de 
brânzeturi si cartofi. Daca se doreste utilizarea la alimente calde, el se va adauga doar la sfârsitul gatitului si doar la 

meniurile ce se consuma complet la masa respectiva. 
 

Datorita continutului foarte mare în acid alfa -linolenic si consecutiv, capacitatiii marcante de a lega oxigen, acest ulei 
nerafinat este cea mai buna alegere pentru pregatirea Cremei Superoxidante Budwig, aliment deosebit de important în 

anumite diete speciale. 
 

Ingrediente: 100% ulei virgin, nerafinat, obtinut prin presarea la rece a semintelor de in. 
Informatii nutritionale la 100ml: energie 3367kJ (819Kcal), grasimi 91g din care  saturate 9g, mono-nesaturate 16g si 

polinesaturate 66g  din care 50g acid alfa-linolenic. 
 

Fabricat în Germania de: FAUSER VITAQUELL-22506/ Hamburg. 
Ag.Of./Import: A&A N.Naturomedica srl Luptatorilor 56, Bucuresti. Comenzi la 0721.328.509 sau www.depozitbio.ro 
Informatii produs/ reteta Crema Superoxidanta Budwig/ Abonamenet Bio la: www.farmaciaortomoleculara.ro  - HIGH 

CLASS VIRTUAL CONCEPT STORE 
 

A se consuma pana la data inscriptionata pe ambalaj     Net: 100 sau 250ml (inscriptionat pe sticla) 
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