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Ulei samburi struguri presat la
rece 250 ml SOLARIS

Uleiul din sâmburi de struguri presat la rece, în
presa Solaris, este bogat în acizi grași esențiali
(Omega 6, 9, 3), vitamina E, polifenoli și alți
antioxidanți. Recomandăm administrarea uleiului de
sâmburi de struguri în uz intern, în special datorită
conținutul bogat în grăsimi nesaturate. Contribuie la
menținerea elasticității vasculare și protejează
sănătatea inimii, a sistemului circulator și imunitar.
Are o textură ușoară și este folosit cu precădere
pentru îngrijirea tenului și a părului, datorită
excelentelor sale proprietăți emoliente și hidratante.

Ingrediente

    Sâmburi de struguri.

 
Ce conține uleiul din samburi de struguri presat la rece

    Este bogat în Omega 3, Omega 6, polifenoli, flavonoizi, taninuri, substanțe benefice organismului,
capabile să crească imunitatea și să combată stresul oxidativ.

 
Valori medii nutriționale 100 g

    Valoare energetică - 3710 kJ/ 884 kcal
    Grăsimi - 100 g (din care acizi grași saturați - 9,6 g, acizi grași mononesaturați - 16,1 g, acizi grași
polinesaturați - 69,9 g)
    Glucide - 0 g (din care zaharuri - 0 g)
    Proteine - 0 g
    Sare - 0g

 
Cum se consumă

    Este un ulei care poate fi folosit în salate și în preparate coapte. Are punctul de ardere/ fum la
216°C (precum în cazul uleiului de migdale).

Cum acționează uleiul din samburi de struguri presat la rece

    Datorită grăsimilor nesaturate pe care le conține uleiul de sâmburi de struguri presat la rece,
acesta acționează și ajută la menținerea elasticității vasculare.
    Consumul de ulei previne dilatațiile venoase anormale și poate micșora venele varicoase.
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Recomandări

    Uleiul de sâmburi de struguri este recomandat pentru uz intern, datorită conținutului bogat în
Omega 3 și Omega 6.
    Este folosit, însă, cu precădere în îngrijirea tenului și a părului, datorită proprietăților sale
excelente emoliente și hidratante.

 
Contraindicații

    A nu se lasă la îndemână copiilor.


