
Oleje wspomagające 
witalność – skarby natury

Oleje wspomagające witalność

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

Ekologiczny
Olej Rydzowy

· tłoczony na zimno ·
250 ml

Ekologiczny
Olej Lniany

· tłoczony na zimno ·
250 ml

Ekologiczny
Olej z Konopi

· tłoczony na zimno ·
250 ml

3 oleje wspomagające witalność tłoczone na zimno.
Nasze oleje z kategorii Vitality są wyjątkowe dzięki wysokiej zawartości wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Stosowanie 2 gramów kwasu α-linolenowego i 10 gramów kwasu linolowego dziennie  
w urozmaiconej, zbilansowanej diecie i przy zdrowym stylu życia przyczynia się do utrzymania  
prawidłowego poziomu cholesterolu.

FR-BIO-01

Dystrybutor: 

www.bioplanet.pl

Wyjątkowa  
filtracja 3D  

usuwa  
goryczkę



Ekologiczny Olej Rydzowy
· tłoczony na zimno ·
Wyjątkowo bogaty w kwasy omega-3
Nasiona wykorzystywane do produkcji naszego Ekologicz-
nego Oleju Rydzowego ORGANIC & FAIR podchodzą z 
trzech francuskich biokooperatyw z regionów Poitou-Cha-
rentes, Burgundii i Normandii. Lnicznik siewny (rydz) jest 
rośliną z rodziny kapustowatych, należy więc do innej rod-
ziny roślin niż len. Swoją nazwę zawdzięcza przypuszczalnie 
temu, że często rośnie na polach lnu. 100 mililitrów żółto-
złotego oleju o przyjemnym smaku świeżych warzyw zawiera 
34 gramy kwasów Ω3 oraz ok. 7 miligramów witaminy E. 

Olej z lnicznika siewnego bardzo dobrze komponuje się z sała-
tami, a także nadaje się do doprawiania gotowanych na parze 
oraz surowych warzyw.

Nie należy go podgrzewać.

Ekologiczny Olej Lniany
· tłoczony na zimno ·
Wyjątkowo bogaty w kwasy omega-3
Nasz Organiczny Olej Lniany tłoczony na zimno jest bogaty 
w wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Niewiele innych ole-
jów ma tak wysoką zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 
– zawiera ich aż 47 gramów na 100 mililitrów. Zawarty w 
nim kwas  -linolenowy, stosowany w ilości 2 gramów dzien-
nie w urozmaiconej, zbilansowanej diecie i przy zdrowym 
stylu życia, przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
poziomu cholesterolu we krwi.

Wysoka zawartość kwasów omega-3 sprawia, że Organiczny 
Olej Lniany jest podatny na proces utleniania i po otwarciu 
powinien być przechowywany w lodówce. 

Dzięki orzechowej nucie najlepiej smakuje z twarogiem i 
ziemniakami, a także ze świeżymi warzywami.

Nie należy go podgrzewać.

Ekologiczny Olej z Konopi
· tłoczony na zimno ·
Zawiera oleje linolenowe gamma
Nasz Ekologiczny Olej z Konopi jest pozyskiwany poprzez 
jednokrotne tłoczenie na zimno ziaren z czystych biologicz-
nie upraw z Francji. Jest wyjątkowo bogaty w witaminę E 
– zawiera jej aż 7 miligramów w 100 mililitrach. Ponadto w 
100 mililitrach Ekologicznego Oleju z Konopi znajduje się 
18 gramów kwasów Ω3. Zielonozłoty olej pachnie świeżymi 
ziołami i ma przyjemny, orzechowy aromat. 

Doskonale nadaje się do potraw na zimno, np. do marynat, 
carpaccio z buraków i sałat, a także jako dodatek do musli, 
jogurtów i potraw z ziemniaków.

Nie należy go podgrzewać.

Olej lniany pozbawiony goryczy —  
tradycja w harmonii z innowacją
Olej lniany często uważa się za gorzki w smaku. My 
jednak w naturalny sposób usuwamy elementy nada-
jące mu gorzki smak, wykorzystując unikatowy sposób 
przetwarzania, który opracowaliśmy specjalnie w celu 
pozbycia się goryczy. Za gorzką nutę oleju lnianego 
odpowiadają niewielkie cząsteczki białka. Korzysta-
jąc z trójwymiarowej (3D) struktury tych cząsteczek, 
filtrujemy je. Dzięki temu innowacyjnemu sposobowi 
przetwarzania nasz olej lniany virgin zyskuje wyjątko-
wo przyjemny, łagodny smak.  Proces filtracji 3D nie 
wpływa na wartości odżywcze oleju.

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

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

Odkryj nasze trzy
kategorie olejów
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classic
Oleje do codziennego
gotowania i smażenia.

gourmet
Oleje do twórczego mieszania 

smaków w kuchni.

vitality
Oleje wspomagające 

witalność.

Zalety: Wysoka zawartość 
kwasów omega-3

 Naturalny,  
delikatny smak

 Idealny do  
wzbogacenia diety

 Innowacyjny  
proces produkcji

Tłoczenie  
na zimo

 Olej Linany 
pozbawiony 

goryczki

 Butel- 
 kowanie

Filtracja 3D 
usuwanie cząsteczek 
odpowiedzialnych  

za gorzki smak


