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Oliwa z oliwek 500ml OLEOFARM - - 500 ml
 

Cena: 29,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia

OLIWA Z OLIWEK najwy?szej jako?ci z pierwszego t?oczenia.

Oliwa z oliwek Extra Virgin z pierwszego t?oczenia, to najwy?sza

kategoria oliwy z oliwek, uzyskana bezpo?rednio z oliwek i wy??cznie

za pomoc? ?rodków mechanicznych. Oliwa ta posiada bogaty aromat i

wyj?tkowy smak. W diecie ?ródziemnomorskiej jest powszechnie

stosowana do potraw na zimno, sa?atek i sosów. Jest wspania?ym

dodatkiem do da? z makaronem, ry?em i owocami morza.
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Charakteryzuje si? wysok? zawarto?ci? t?uszczów nienasyconych, w

tym t?uszczów jednonienasyconych. Zast?powanie w diecie t?uszczów

nasyconych t?uszczami nienasyconymi pomaga w utrzymaniu

prawid?owego poziomu cholesterolu we krwi [jedno- i

wielonienasycone kwasy t?uszczowe s? t?uszczami nienasyconymi].

Utrzymanie prawid?owego stanu zdrowia wymaga zrównowa?onego

od?ywiania i prowadzenia zdrowego tryby ?ycia. S

Składniki

Oliwa z oliwek najwy?szej jako?ci z pierwszego t?oczenia.

Warto?? od?ywcza 100 ml
Warto?? energetyczna (energia) 3374 kJ/821 kcal
T?uszcz, w tym: 91,2 g
– kwasy t?uszczowe nasycone 14 g
– kwasy t?uszczowe jednonienasycone 70 g
– kwasy t?uszczowe wielonienasycone 7,2 g
W?glowodany, w tym: 0 g
– cukry 0 g
Bia?ko 0 g
Sól 0 g
Omega-6 (kwas linolowy) 6,8 g
Omega-9 (kwas oleinowy) 66 g

 

UWAGA! Mo?e wytr?ci? si? naturalny osad. W niskiej temperaturze
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zmienia  konsystencj? na sta??.

Przechowywanie: przechowywa?  w ciemnym i ch?odnym miejscu.

Kraj pochodzenia:  Hiszpania.
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