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Pentru cei initiati in Nutritia Ortomoleculara! 

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

BIO NaturGreen - RAW FOOD - Ulei virgin de Soia de prima presare la rece - Bio ACEITE VIRGEN DE SOJA. 
Selectionam pentru Dvs. cele mai bune uleiuri virgine ecologice din lume, obtinute NUMAI LA PRIMA PRESARE LA 
RECE (la temperaturi mai joase de 40C) pentru a le conserva pe deplin toate proprietatile si pentru a ne asigura ca 

aveti UN PRODUS UNIC pe masa. 

Uleiul de Soia este un aliment usor de digerat, suav si aromatic, ideal pentru salate, vinegrette, maioneze. Contine acizii 
grasi esentiali de tip omega-6 (acid linoleic) si de tip omega-3 (acid alpha-linoleic) intr-o proportie cvasi-perfecta pentru 

om. Este de preferat sa fie consumat crud! 

Ingrediente: 100% ulei obtinut la prima presare la rece a boabelor de soia provenite de pe Culturi Agricole Certificate 
Organic. Sticla cu protectie anti-UV. 

Informatii nutritionale/100g: 3700Kj (900 kcal), Proteine 0g, Carbohidrati 0g, Grasimi 100g (saturate 16g mono-
nesaturate 24g - din care 22g acid oleic - poli-nesaturate 60g - din care 50g omega 6/ acid linoleic si 7g omega 3/ acid 

alpha-linoleic), colesterol 0g, sodiu 0g. 

Pastrati ferit de lumina puternica, in loc uscat si racoros. Dupa utilizare, asigurati-va ca sticla este bine inchisa. Dupa 
desigilare, va sfatuim sa-l pastrati la frigider pentru a-i pastra intacte proprietatile organoleptice si nutritionale. Daca 

cristalizeaza, aduceti-l la 30C! Isi va reveni, fara sa isi modifice proprietatile! 

Fabricat în Spania de: Laboratorios Almond sl - Murcia. 

Ag.Of. / Import: A&A Nutritional Naturomedica srl, Luptatorilor 56 Bucuresti.  Comenzi la: 0721.328509 sau 
www.depozitbio.ro 

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

A se consuma pana la data inscriptionata pe ambalaj                                                         Net 250ml 
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