
Zachęcamy do odkrycia i poznania siły tkwiącej w na-
szych wspomagających witalność olejach ekologicznych, 

tłoczonych na zimno z wartościowych nasion. 
Ze względu na niezwykle wysoką zawartość cennych kwasów 

tłuszczowych omega oraz substancji odżywczych już 
niewielkie ilości tych olejów wywierają niezwykle dobro-

czynny wpływ na ciało, ducha i ogólne samopoczucie. 
Olej tłoczony z nasion ostropestu plamistego jest bogaty 

w wielokrotnie nienasycone kwasy tłuszczowe oraz 
w witaminę E. Zawiera ponadto cenioną sylimarynę, 
która czyni go jednym z najbardziej wartościowych 

olejów pod względem zdrowotnym. Oleje wspomagające 
witalność są szczególnie polecane osobom na diecie 

wegańskiej, przywiązującym wagę do zdrowego odżywiania 
oraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na składniki 

odżywcze. Oleje te podkreślają smak sałatek, musli, past 
do kanapek, dipów i dressingów,można je jednak również 

stosować w czystej postaci.
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vitality

Odkryj nasze trzy
kategorie olejów

classic
Oleje do codzienneg
gotowania i smażenia

gourmet
Oleje do twórczego mieszania

smaków w kuchni

vitality
Oleje wspomagające

witalność

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie:
www.bioplanete.com

Naturalna Siła

Zalety: Dodatkowa zaleta: 
uzupełnienie diety

Idealne przy alterna-
tywnych sposobach 

odżywiania się

Produkty 
na topie

Z tradycyjnych 
roślin leczniczych

Ekologiczny 
Olej z Nasion Chia*
Chia jest gatunkiem szałwii. Nasiona tej tradycyjnej 
rośliny uprawnej już przed tysiącami lat uważane były 
przez rdzennych mieszkańców Ameryki Łacińskiej 
za podstawowe pożywienie dodające energii podróżnym 
i posłańcom. Roślina ta znalazła także szerokie zastoso- 
wanie w medycynie. Olej z Nasion Chia BIO PLANÈTE 
tłoczony jest z wysokiej jakości nasion pochodzących 
z Ameryki Południowej. Ze względu na swoją imponującą 
zawartość kwasu alfa-linolenowego (omega-3) jest 
rzadkością wśród olejów. Naturalny olej bez domieszek 
świetnie sprawdza się też przy nawilżaniu i pielęgnacji 
wrażliwej, podrażnionej skóry oraz regeneracji włosów.

Nie należy go podgrzewać.
*  Zalecamy dzienne spożycie na po-

ziomie maksymalnie 2 g. 

Nie należy go podgrzewać.

Nie należy go podgrzewać.

Nie należy go podgrzewać.
**  Kobiety w ciąży powinny zrezygnować
ze spożywania oleju z czarnuszki.

Chia jest gatunkiem szałwii. Nasiona tej tradycyjnej 

Ekologiczny 
Olej z Orzechów Inca
Olej Sacha Inchi pozyskiwany jest z orzeszków gór-
skich (Sacha znaczy wzgórze, Inchi orzeszki ziemne) 
rosnących w Andach Peruwiańskich na wysokości od 
500 do 1000 m. Dzięki swojej wyjątkowej kompozycji 
kwasów tłuszczowych z bardzo wysoką zawartością kwasu 
alfa-linolenowego (omega-3) i linolowego (omega-6) 
jest uważany za najlepszy i najbardziej wartościowy olej 
spożywczy świata. Zawarte w nim tokoferole działają jak 
naturalne antyoksydanty. Ze względu na przyjemny smak 
ten cenny olej ma wiele zastosowań kulinarnych. Z pow-
odu właściwości regenerujących i aktywujących odbudowę 
komórek olej z nasion sacha inchi jest też cenionym 
składnikiem zabiegów pielęgnacyjnych skóry.

Ekologiczny
Olej z Nasion Ostropestu
Ostropest ze swoimi purpurowymi,okrągłymi kwiatami 
zawiera czynną substancję leczniczą — sylimarynę, znaną 
z dobroczynnego wpływu na wątrobę. Dzięki temu 
pozyskany z niego olej świetnie sprawdza się między 
innymi przy wspieraniu leczenia niewydolności wątroby, 
przewlekłego zapalenia wątroby i dolegliwości żołądkowo-
jelitowych oraz w przypadku zatrucia grzybami. Ponadto 
już 2,5 łyżki oleju pokrywają dzienne zapotrzebowanie na 
witaminę E. Łagodny, o lekkiej orzechowej nucie stanowi 
ciekawy akcent w sałatkach, dressingach i dipach. 
Wzbogaca i poprawia smak zarówno ciepłych dań 
z warzyw, jak i jogurtów czy też koktajli typu smoothies. 
Olej ten używany jest poza tym w przemyśle kosmety-
cznym jako dodatek do balsamów i kremów chroniących 
przed zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi, takimi 
jak słońce, wiatr i zimno; stosowany jest również do 
pielęgnacji podrażnionej, szorstkiej i dojrzałej skóry.

Ekologiczny
Olej z Nasion Czarnuszki**
Czarnuszka jest rośliną z rodziny jaskrowatych, którą 
na Bliskim Wschodzie od ponad 2000 lat stosuje się 
zarówno jako przyprawę, jak i naturalny środek leczniczy. 
Olej z czarnuszki BIO PLANÈTE jest delikatnie tłoczony 
z wysokiej jakości nasion pochodzących z Egiptu i tylko 
jednokrotnie fi ltrowany. Dzięki wykorzystaniu w pełni 
dojrzałych nasion jest on łagodny i lekkostrawny. 
Nazywany „złotem faraonów”, charakteryzuje się wysoką 
zawartością kwasu linolowego (omega-6). Dodatkowo 
zawiera olejki eteryczne i z tego właśnie względu jest także 
bardzo ceniony w aromaterapii. Uważany jest również 
za skuteczny środek wspomagający leczenie alergii.Nowe oleje wspomagające 

witalność i dobre 
samopoczucie.

FR-BIO-01

Dystrybutor:

www.bioplanet.pl

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

Biuro sprzedaży Niemcy Ölmühle Moog GmbH, Klappendorf 2, 01623 Lommatzsch, Niemcy
Telefon: +49 35241 820 80, E-Mail: sales@bioplanete.com



Nowość

Ekologiczny
Olej z Nasion Ostropestu

- z prażonych ziaren -
100 ml

Ekologiczny 
Olej z Nasion Chia

- z prażonych ziaren -
100 ml

Ekologiczny
Olej z Nasion Czarnuszki

- z prażonych ziaren -
100 ml

Ekologiczny 
Olej z Orzechów Inca

- z prażonych ziaren -
100 ml

vitalityOleje wspomagające witalność
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