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Pentru cei initiati in Nutritia Ortomoleculara! 
                              

Dr. ALBU Selections® luxury organic, dietetic & antiaging store 
 

BIO Vitaquell Ulei Extravirgin din Masline de Creta - ORGANIC OLIVE OIL KRETA. 
 

Ulei Luxury obtinut exclusiv prin procedee mecanice din celebrele masline cretane Massara, aflate la maturitate deplina. 
Acest soi de masline - ce poarta numele podisului cretan unde se cultiva – conduc prin presare la rece la "BRILIANTUL" 
uleiurilor de masline. Este un ulei caracterizat printr-un teribilul buchet de fruct si nuanta amaruie de gust. Aceasta unica 

îngemanare de gust, miros si culoare se datoreaza în cea mai mare masura solului vulcanic al insulei. Contine unul 
dintre cele mai importante procente de acizi grasi mono-nesaturati (acid oleic în special) ce-i recomanda utilizare la nu 

mai mult de temperaturile medii. 
 

Ingrediente: 100% ulei extra-virgin, nerafinat, din masline provenite de pe culturi organice controlate 
din podisul Massara din Creta (Grecia Insulara). 

Informatii nutritionale/100ml: energie 3367kJ (819Kcal), grasimi 91g (saturate 14g mono-nesaturate 71g 
polinesaturate 6g). Pastrare: nu este necesara pastrarea la frigider. 

 
Utilizare: suveran ca si dressing pentru salate de paste sau cruditati, pentru prajelile delicate pe tigaie sau 
gratar a legumelor, pestelui slab sau fructelor de mare, pentru marinatele si sosurile specifice bucatariei 

mediteraneene insulare si nu numai. BIOVitaquell - Organic Olive Oil Creta va este oferit în sticle de 500ml pentru a va 
fi la-ndemâna ca si ingredientul maximal în meniurile mediteraneene ce Vã va farmeca si prelungi viata. 

 
Fabricat în Germania de: FAUSER VITAQUELL - 22506/ Hamburg. 

Agent Oficial / Importator: A&A Nutritional Naturomedica srl - Luptatorilor 56 Bucuresti. Comenzi la: 0721 
328.509 sau www.depozibio.ro . 

Informatii produs / abonamente Bio: www.farmaciaortomoleculara.ro  - High Class Virtual Concept Store. 
 

A se consuma pana la data inscriptionata pe ambalaj              Lot/ Art. Nr.          Net  500ml 
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