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Pentru cei initiati in Nutritia Ortomoleculara! 

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

BIO NaturGreen - RAW FOOD - Ulei Extra-virgin de Masline Picual - Bio ACEITE EXTRA VIRGEN DE OLIVAS 
PICUAL. 

Selectionam pentru Dvs. cele mai bune uleiuri virgine ecologice din lume, obtinute NUMAI LA PRIMA PRESARE LA 
RECE (la temperaturi mai joase de 40C) pentru a le conserva pe deplin toate proprietatile si pentru a ne asigura ca 

aveti UN PRODUS UNIC pe masa. 

Acest Ulei de masline Picual, cu multa personalitate, aromatic si echilibrat este de o calitate extraordinara! Presat la 
rece si ambalat in atmosfera inerta, el va pune la dispozitie intreaga bogatie de arome ale uleiurilor extravirgine din 

masline de inalta calitat care - in cazul maslinelor Picual - este intregita de bogatia in polifenoli (exuberanta chiar, pe 
langa a celorlalte soiuri de masline). Pe buna dreptate, datorita continutului mai mare in acid oleic si acid linoleic decat 
celelalte uleiuri de masline extravirgine si mai ales in fitonutrienti antioxidanti secundari - polifenoli - uleiul  nostru din 

masline Picual ( produs exclusiv din maslinele celebrelor culturi  de Jaen - Spania) este considerat a fi cel mai sanatos! 
Din punct de vedere fito-nutritional depaseste cu mult si pe cele mai bine cotate uleiuri de masline pe plan mondial 

precum Elixirul de Cordoba/ Andalusia si Briliantul de Massara/ Creta. 

Desi se poate folosi si la gatitul cu temperaturi medii spre mari (nefiind degradat de ele), e de preferat sa fie consumat 
crud! 

Ingrediente: 100% ulei obtinut la prima presare la rece a samburilor de masline Picual provenite exclusiv de pe Culturile 
Certificate Organic ale celebrelor maslinerii spaniole Jaen. Sticla cu protectie anti-UV. 

Informatii nutritionale/100g: 3700Kj(900 kcal), Proteine 0g, Carbohidrati 0g, Grasimi 100g (saturate 12,5g mono-
nesaturate 79g - din care 78g acid oleic - poli-nesaturate 8,5g - din care 8g omega 6/ acid linoleic) colesterol 0g, sodiu 

0g. Pastrati-l ferit de lumina puternica, in loc uscat si racoros. Dupa fiecare utilizare, asigurati-va ca sticla este bine 
inchisa! 

Fabricat în Spania de: Laboratorios Almond sl - Murcia. Ag.Of. / Import: A&A Nutritional Naturomedica srl, Luptatorilor 
56 Bucuresti. Comenzi la: 0721.328509 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                                                         Net 500ml 
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