
Znajdź swój kolor z olejami  
Omega · Color! 
Barwny dodatek do 
aktywnego stylu życia

DE-ÖKO-006

      nasycone kwasy tłuszczowe (g/100ml)             jednonienasycone kwasy tłuszczowe (g/100ml)          Omega 6 (kwas linolowy): wielonienasycone kwasy tłuszczowe (g/100ml)

       Omega 3 (kwas linolenowy): wielonienasycone kwasy tłuszczowe (g/100ml)       witamina E: (mg/100 ml)

vitalityOleje wspomagajace witalnosc

Das Ölziehen ist ein im Ayurveda sowie in der 
russischen und asiatischen Volksmedizin seit 

Jahrhunderten bekanntes Verfahren zur Reinigung 
und Entgi� ung des gesamten Organismus. 

Unsere Ölziehkur Fresh besteht aus Sonnenblumen-, 
Sesam- und Kokosöl. Ergänzt wird die Mischung durch 
ausgewählte ätherische Essenzen: Myrrhe, Niaouli und 

Nelke sorgen für die Reinigung und den Schutz der 
Zähne sowie des Zahnfl eisches vor entzündlichen 
Prozessen, Parodontose, Zahnfl eischbluten und 

Schmerzempfi ndlichkeit. Wacholder- und Thymianöl 
verleihen einen � ischen Atem. 

Fresh ist auch für Schwangere und Stillende sowie während 
homöopathischer Behandlungen geeignet, 

da kein Pfeff erminz enthalten ist. I 250 ml

 ■  gesättigte Fettsäuren (g/100 ml)   ■  einfach ungesättigte Fettsäuren (g/100 ml)   ■  Omega 6 (Linolsäure): mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g/100 ml)   ■  Omega 3 (Alpha-Linolensäure): mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g/100 ml)   Vitamin E (mg/100 ml) 

Fresh Ölziehkur
AB NOVEMBER 2016: 

in neuer, handlicher Flasche.

Die Vitalserie Omega·Color mit 
viel Leinöl dient als optimale 

Ergänzung für eine ausgewogene
 Ernährung: Ob als gesunder 

Start in den Tag, in Zeiten mit 
besonderem Nährsto�  edarf 
oder zur Unterstützung der 
Vitalität. Die Basis dieser 

Ölmixturen ist kaltgepresstes, 
durch 3D-Filtration sehr 

mildes BIO PLANÈTE Leinöl, 
das jeweils mit anderen Ölen, 

Gewürzen oder Essenzen 
gemischt wird.

Vitamin E: 27

I 100 ml

292420

Vitamin E: 32

I 100 ml

471418

Vitamin E: 10

I 100 ml

272212 27

Vitamin E: 24

I 100 ml

291911 32

mild durch 3D-Filtration

Omega·Color
vital vital
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Mieszanka z Olejem Lnianym   
Malina i Cynamon

  l 100 ml

witamina E: 27 

Mieszanka z Olejem Lnianym   
Pomarańcza i Pyłek Kwiatowy

Das Ölziehen ist ein im Ayurveda sowie in der 
russischen und asiatischen Volksmedizin seit 

Jahrhunderten bekanntes Verfahren zur Reinigung 
und Entgi� ung des gesamten Organismus. 

Unsere Ölziehkur Fresh besteht aus Sonnenblumen-, 
Sesam- und Kokosöl. Ergänzt wird die Mischung durch 
ausgewählte ätherische Essenzen: Myrrhe, Niaouli und 

Nelke sorgen für die Reinigung und den Schutz der 
Zähne sowie des Zahnfl eisches vor entzündlichen 
Prozessen, Parodontose, Zahnfl eischbluten und 

Schmerzempfi ndlichkeit. Wacholder- und Thymianöl 
verleihen einen � ischen Atem. 

Fresh ist auch für Schwangere und Stillende sowie während 
homöopathischer Behandlungen geeignet, 

da kein Pfeff erminz enthalten ist. I 250 ml

 ■  gesättigte Fettsäuren (g/100 ml)   ■  einfach ungesättigte Fettsäuren (g/100 ml)   ■  Omega 6 (Linolsäure): mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g/100 ml)   ■  Omega 3 (Alpha-Linolensäure): mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g/100 ml)   Vitamin E (mg/100 ml) 

Fresh Ölziehkur
AB NOVEMBER 2016: 

in neuer, handlicher Flasche.

Die Vitalserie Omega·Color mit 
viel Leinöl dient als optimale 

Ergänzung für eine ausgewogene
 Ernährung: Ob als gesunder 

Start in den Tag, in Zeiten mit 
besonderem Nährsto�  edarf 
oder zur Unterstützung der 
Vitalität. Die Basis dieser 

Ölmixturen ist kaltgepresstes, 
durch 3D-Filtration sehr 

mildes BIO PLANÈTE Leinöl, 
das jeweils mit anderen Ölen, 

Gewürzen oder Essenzen 
gemischt wird.

Vitamin E: 27

I 100 ml

292420

Vitamin E: 32

I 100 ml

471418

Vitamin E: 10

I 100 ml

272212 27

Vitamin E: 24

I 100 ml

291911 32

mild durch 3D-Filtration

Omega·Color
vital vital
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  l 100 ml

witamina E: 32 

Das Ölziehen ist ein im Ayurveda sowie in der 
russischen und asiatischen Volksmedizin seit 

Jahrhunderten bekanntes Verfahren zur Reinigung 
und Entgi� ung des gesamten Organismus. 

Unsere Ölziehkur Fresh besteht aus Sonnenblumen-, 
Sesam- und Kokosöl. Ergänzt wird die Mischung durch 
ausgewählte ätherische Essenzen: Myrrhe, Niaouli und 

Nelke sorgen für die Reinigung und den Schutz der 
Zähne sowie des Zahnfl eisches vor entzündlichen 
Prozessen, Parodontose, Zahnfl eischbluten und 

Schmerzempfi ndlichkeit. Wacholder- und Thymianöl 
verleihen einen � ischen Atem. 

Fresh ist auch für Schwangere und Stillende sowie während 
homöopathischer Behandlungen geeignet, 

da kein Pfeff erminz enthalten ist. I 250 ml

 ■  gesättigte Fettsäuren (g/100 ml)   ■  einfach ungesättigte Fettsäuren (g/100 ml)   ■  Omega 6 (Linolsäure): mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g/100 ml)   ■  Omega 3 (Alpha-Linolensäure): mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g/100 ml)   Vitamin E (mg/100 ml) 

Fresh Ölziehkur
AB NOVEMBER 2016: 

in neuer, handlicher Flasche.

Die Vitalserie Omega·Color mit 
viel Leinöl dient als optimale 

Ergänzung für eine ausgewogene
 Ernährung: Ob als gesunder 

Start in den Tag, in Zeiten mit 
besonderem Nährsto�  edarf 
oder zur Unterstützung der 
Vitalität. Die Basis dieser 

Ölmixturen ist kaltgepresstes, 
durch 3D-Filtration sehr 

mildes BIO PLANÈTE Leinöl, 
das jeweils mit anderen Ölen, 

Gewürzen oder Essenzen 
gemischt wird.

Vitamin E: 27

I 100 ml

292420

Vitamin E: 32

I 100 ml

471418

Vitamin E: 10

I 100 ml

272212 27

Vitamin E: 24

I 100 ml

291911 32

mild durch 3D-Filtration

Omega·Color
vital vital
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Mieszanka z Olejem Lnianym   
Czarnuszka i Dynia 

  l 100 ml

witamina E: 10 

9

Mieszanka z Olejem Lnianym  
Orzech Włoski i Algi

11 19 29 32

  l 100 ml

witamina E: 26 

Mieszanki ekologicznych olejów z olejem lnianym Omega Color firmy BIO PLANÈTE pozwala-
ją klientom poszukującym zdrowych produktów wybrać olej idealnie dopasowany do ich potrzeb. 
Nasz Ekologiczny Olej Lniany jest podstawą wszystkich tych kompozycji olejów. Olej lniany jest 
często kojarzony z gorzkim smakiem pochodzącym z jego budulca białkowego (peptydów).
Po wielu latach badań opracowaliśmy technikę przetwarzania znaną jako filtracja 3D.  
To innowacyjne rozwiązanie pozwala nam w naturalny sposób wyeliminować goryczkę, co nadaje 
naszemu olejowi lnianemu wyjątkowo łagodny, wspaniały smak. Wyczuwalna, smakowita nuta 
orzechów sprawia, że jest on idealną bazą dla naszych kompozycji olejów Omega·Color.



Mieszanka 
z Olejem Lnianym  
Malina i Cynamon
Mieszanka ekologicznych olejów: oleju lnianego, 
oleju słonecznikowego, oleju z ogórecznika, oleju 
z nasion granatu, olejku cynamonowego i proszku 
malinowego.
Mieszanka jest dopasowana do potrzeb młodych 
kobiet i dziewcząt. Swą doskonałą jakość i aro-
mat zawdzięcza drobno zmielonym malinom, 
znanym ze swoich wartościowych składników. 
Olej zawiera także kurkumę i pieprz — dzięki 
temu cała kompozycja ma owocowy i lekko 
pikantny smak. Wyjątkowo łagodny olej lniany 
charakteryzuje się wysoką zawartością wielonie- 
nasyconego kwasu alfa-linolenowego, zaś olej 
słonecznikowy zawierający witaminę E wspoma-
gającą pracę układu odpornościowego również 
pomaga komórkom walczyć ze stresem oksy-
dacyjnym.

Mieszanka 
z Olejem Lnianym  
Czarnuszka i Dynia 
Mieszanka ekologicznych olejów: oleju lnianego, 
oleju z pestek dyni, oleju z ogórecznika i oleju  
z czarnuszki.
Mieszanka została starannie skomponowana 
przez nasz zespół ekspertów, aby zachować idealną 
równowagę między wartościami odżywczymi a 
smakiem. Dzięki składnikom o wszechstronnym 
działaniu, bogatym w wartości odżywcze, mieszan-
ka jest doskonałym towarzyszem aktywnego stylu 
życia. Wyróżnia ją wysoka zawartość wieloniena-
syconych kwasów tłuszczowych, szczególnie kwasu 
alfa-linolenowego, należącego do grupy kwasów 
tłuszczowych omega-3, który pomaga utrzymać 
prawidłowy poziom cholesterolu (przy dziennym 
spożyciu kwasu alfa-linolenowego wynoszącym dwa 
gramy). Ekologiczne oleje tłoczone na zimno po-
zyskiwane z nasion ogórecznika, czarnuszki i dyni 
wzbogacają produkt końcowy swoim wyśmienitym 
smakiem, a także składnikami odżywczymi.

Mieszanka 
z Olejem Lnianym
Orzech Włoski i Algi
Mieszanka olejów: oleju lnianego, delikatnie 
prażonego oleju z orzechów włoskich, oleju 
słonecznikowego, oleju z kiełków pszenicy 
i oleju z alg.
Mieszanka ekologicznych olejów z olejem lnia-
nym o lekko kwaskowatym, orzechowym smaku 
Orzech włoski i algi są doskonałym dodatkiem 
do codziennej diety. Zawiera kwas dokozahek-
saenowy (DHA), wielonienasycony kwas tłusz-
czowy znajdujący się w mikroalgach z gatunku 
Ulkenia sp. Występuje on także w komórkach 
nerwowych i wspomaga prawidłową pracę mózgu 
i dobry wzrok przy dziennym spożyciu wynos-
zącym 250 mg. Regularne spożycie jest zalecane 
szczególnie dzieciom, kobietom w ciąży i senio-
rom. Zarówno olej lniany, jak i olej z orzechów 
włoskich charakteryzują się wyrazistym smakiem 
i wysoką zawartością wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych.

Mieszanka 
z Olejem Lnianym 
Pomarańcza i Pyłek Kwiatowy
Mieszanka ekologicznych olejów: oleju lnianego
i oleju z nasion granatu, wzbogacona pyłkiem  
kwiatowym i olejkiem eterycznym z pomarańczy.

Mieszanka doskonale nadaje się do spożycia rano. 
Świeże, owocowe nuty pomarańczy nadadzą Twojemu 
śniadaniu wyrazistą, kwaskową nutę, dając Ci energię 
do działania na cały dzień. Mieszanka jest skompono-
wana z olejów, które są naturalnie bogate w wieloniena-
sycone kwasy tłuszczowe. Zawiera kwas alfa-linolenowy 
(omega-3), którego organizm człowieka nie jest w sta-
nie sam wytworzyć. Spożywanie dwóch gramów kwasu 
omega-3 dziennie pomaga utrzymać prawidłowy po-
ziom cholesterolu. Wykwintne połączenie oleju z pes-
tek granatu, olejku eterycznego z pomarańczy i pyłku 
kwiatowego nadaje temu olejowi wyjątkowy smak.

Więcej informacji o naszych produktach znajdziesz na stronie internetowej www.bioplanete.com/pl
lub skontaktuj się z naszym dystrybutorem w Polsce, firmą Bio Planet S.A., www.bioplanet.pl

BIO PLANETE, Huilerie F. J. Moog SAS Route de Limoux, 11150 Bram, Frankreich
tel.: +49 35241 820 80, e-mail: sales@bioplanete.com 0
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Zalety:
Skomponowane tak, 

aby zaspokoić konkretne 
potrzeby

Wspaniały 
smak

Nowatorska 
kompozycja

Mieszanka z 
olejem lnianym 
wysokiej jakości


