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LinumVital - olej lniany tłoczony na zimno 500 ml (Oleofarm)
 

Cena: 31,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Oleje

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

Składniki
olej lniany tłoczony na zimno, przeciwutleniacz; mieszanina tokoferoli.

Wartość odżywcza 100 ml:

Wartość energetyczna (energia) - 3441 kJ / 837 kcal
Tłuszcz 93 g, w tym:

kwasy tłuszczowe nasycone- 10 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone 15 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone 68 g , z czego omega-3 - 3 g oraz omega-6 - 65 g

Węglowodany 0 g, w tym:
cukry 0 g

Błonnik 0 g
Białko 0 g
Sól 0 g

Masa netto
objętość netto: 500 ml

Charakterystyka
Olej lniany charakteryzuje się wysoką zawartością tłuszczów nienasyconych, w tym wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT)
z rodziny omega-3 i omega-6. Zastępowanie w diecie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi (jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe są tłuszczami nienasyconymi). Olej lniany
może być stosowany przez dzieci. Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe (NNKT( są potrzebne dla prawidłowego wzrostu i
rozwoju dzieci. Korzystny efekt występuje w przypadku dziennego spożycia 2 g kwasu alfa-linolenowego (ALA) i dziennego spożycia 10
g kwasu linolowego (LA). Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu
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życia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Stosowanie
Olej lniany powinien być stosowany wyłącznie na zimno. Nie należy podgrzewać ani smażyć na nim potraw.

Przechowywanie
Przechowywać w temp. pokojowej w suchym i ciemnym miejscu.

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

Ważne informacje
Partie oleju lnianego mogą różnić się od siebie smakiem, zapachem i kolorem (dopuszczalny jest np. posmak ziołowy, goryczkowy, itp.),
co nie wpływa na jakość oleju. Może wytrącić się naturalny osad. Przed spożyciem wstrząsnąć.

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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