
Nutritia familiei premium 
BUTY OIL – Keto Spray pentru gătit 
Pe bază de Trigliceride cu Catenă Medie (MCT, din cocos) și Trigliceride cu Catenă Scurtă (SCT, butirat). Fără propelenți. Tehnologie 
Bag-On-Valve. 
 
Ingrediente: trigliceride cu catenă medie (MCT) provenite din ulei de cocos, trigliceride cu catenă scurtă (SCT) – butirat, aromă de 
cocos. Alergeni: 0. 
 
Volum net: 150ml  Lot:     A se consuma de preferinta, pîna la data inscriptionata pe ambalaj  
 
In cadrul unui stil de viata sanatos îl puteti utiliza pentru a sota, găti, prăji light sau ca și ulei pentru asezonarea alimentelor reci sau 
deja gătite. Sprayul funcționează astfel: apăsați duza flaconului și ajustați presiunea degetului pentru a ubține stropi, jet sau aerosoli de 
ulei. Pentru prăjit, pulverizați de la 15-23cm pe tigaia sau wok-ul neâncălzit, apoi încingeți-l și prăjiți ușor alimentul dorit. 
Fără gaze propelente amestecate în ulei. Tehnologia noastră Bag-On-Valve, depozitează uleiul într-o pungă separată de gazele 
propulsoare și de pereții flaconului și de aceea uleiul propulsat este pur, neamestecat cu gaze. 
A se păstra la loc uscat, ferit de căldură directă. A nu se păstra la frigider! A nu se lăsa la înemâna copiilor! 
 
Producator: ELiE Health Solution, S.L. - Spania.  
Importator: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group srl, Luptatorilor 56 Bucuresti (0721 328 509 sau www.depozitbio.ro). ACTIVITATE 
INSPECTATA SI CERTIFICATA DE TUV AUSTRIA ROMANIA, RO-ECO-027 
 
Informatii nutritionale la 100g: Energie - 3698kj (899kcal), Grasimi - 100g (din care grăsimi saturate 100g), Glucide - 0g (din care 
zaharuri 0g) Proteine - 0g, Sare - 0g.  
 
Pericol: aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune. Pericol de explozie dacă este încălzit. A se păstra departe de surse de 
căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere! A nu se perfora sau introduce în foc, chiar dacă flaconul 
a fost golit! A se proteja de lumina directă a soarelui și a nu se expune la temperaturi de peste 50C! A se evita respirarea aerosolului! A 
se utiliza doar în zonele bine ventilate! A se citi eticheta înainte de utilizare! 
 


