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Olej z czarnuszki egipskiej Natuwit 250 ml
 

Cena: 120,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Olejki

Producent P.P.U.H.NATKO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
tłoczony na zimno olej z dojrzałych nasion czarnuszki egipskiej (Nigella sativa (L.))

100 % oryginalnych nasion z upraw egipskich.

Wartość odżywcza

 

Wartość energetyczna

 

Tłuszcz:

w tym:

- kwasy tłuszczowe nasycone

- kwasy tłuszczowe jednonienasycone

- kwasy tłuszczowe wielonienasycone

 

Węglowodany

100 ml

 

3367kJ/819 kcal

91 g

 

11 g

20 g

60 g

 

0 g

2 łyżeczki (10 ml)

337 kJ/82 kcal

 

9,1 g

 

1,1 g

2 g

6 g

 

0 g

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/olej-z-czarnuszki-egipskiej-natuwit-250-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

w tym:

 - cukry

Białko 

Sól

Witamina E (jako ekwiwalent alfa-tokoferolu)

 

 

 

0 g

0 g

0 g 

21mg (175 %*)

 

 

0 g

0 g

0 g

 

2, 1 mg (17,5%*)

*% Dziennej referencyjnej wartości spożycia.

Zalecana dzienna porcja zawiera 5, 1 g kwasu Linolowego (LA)*
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Objętość netto: 250 ml

Charakterystyka

Egipska czarnuszka to wysoka zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych (ok. 80 %), a zwłaszcza kwasu linolowego-
omega 6 (ok. 55 %), kwasu oleinowego (22 %) i kwasu alfa-linolenowego-omega 3 (ok. 1%).

Kwas linolowy (LA), kwas oleinowy oraz kwas alfa-linolenowy (ALA) pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu
cholesterolu we krwi.
W składzie nasion czarnuszki egipskiej znajdziemy ok. 1% olejku lotnego tymochinonu ,nigellonu oraz saponiny.

OLEJ Z CZARNUSZKI EGIPSKIEJ NATUWIT TO:
Źródło naturalnej witaminy E
Wysoka zawartość tłuszczów nienasyconych
Wysoka zawartość tłuszczów wielonasyconych
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
KWAS LINOLOWY (LA) pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krw

NATUWIT Olej z czarnuszki egipskiej to produkt w 100 % naturalny, nieekstrahowany chemicznie, nierafinowany. Tłoczony na
zimno z wykorzystaniem tylko w pełni dojrzałych nasion czarnuszki egipskiej. Rozlewany i butelkowany w Niemczech
Olej z czarnuszki egipskiej zaleca się przy bólach żołądka, infekcjach przewodu pokarmowego, przy wzmacnianiu funkcji
wątroby, w stanach zapalnych, przy ogólnym osłabieniu organizmu. Zaleca się również przyjmowanie oleju z czarnuszki
egipskiej w celu poprawy przemiany materii.
Olej z czarnuszki egipskiej zastosowany zewnętrznie wspomaga leczenie łuszczycy, trądziku, atopowego zapalenia skóry,
wyprysków i egzemy.
Olej z czarnuszki można stosować u małych dzieci jako środek przeciw zaparciom. U kobiet karmiących czarnuszka wspomaga
laktacje.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 łyżeczki od herbaty (10 ml) 1 raz dziennie bezpośrednio przed posiłkiem.
Dzieci do 4 roku życia: 2 x dziennie 1/4 łyżeczki od herbaty.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła.
W niskiej temperaturze może wystąpić zmętnienie lub ściemnienie oleju. W temperaturze pokojowej olej staje się ponownie przejrzysty
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bez straty jakości. Ewentualny osad na dnie nie oznacza straty, jakości oleju, lecz jest związany z procesem produkcji (olej
nierafinowany). Aby rozproszyć osad, wstrząsnąć butelką.

Producent
Wyprodukowano przez:
Oleador GmbH, Lilienthalstr. 15 A, D-30179 Hannover Niemcy
Dla:
P.P.U.H. Natko, ul. Sobieskiego 279, 43-300 Bielsko-Biała

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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