nov slovenski proizvod:
olje pšeničnih kalčkov moleum
Olje pšeničnih kalčkov imenujemo
zlato olje, zaklad narave, naravni
vir v maščobi topnih vitaminov
E, K in holina, vir omega 3 in
omega 6 večkrat nenasičenih
esencialnih maščobnih kislin, vir
rastlinskih sterolov (ß-sitosterola)
in oktakosanola. Ena čajna žlička
olja vsebuje 11 mg vitamina E, 2500
mg omega 6 linolne kisline, 350 mg
omega 3 linolenske kisline, 150 mg
rastlinskih sterolov od tega 90 mg
ß-sitosterola.
Pšenični kalček je del pšeničnega zrna iz katerega zraste
nova rastlina. Kalček je vir
mineralov: kalcija, magnezija,
železa, cinka, kalija in fosforja,
vitaminov: E, B1, B2,B6, niacina in folne kisline, beljakovin
in maščobe. Iz kalčka iztisnemo maščobo v obliki zlatorumenega olja, ki je za žito
značilnega okusa in vonja.
Linolna in linolenska kislina
sta esencialni maščobni kislini, ki ju mora človek dobiti s
hrano. V olju pšeničnih kalčkov je razmerje med kislinama
5:1, kar je po priporočilih
WHO in FDA idealno za zdravo
prehrano. Olje uporabljamo
interno in eksterno. Interno ga
uživamo samega kot prehransko dopolnilo 1 čajno žličko
dnevno, ali ga uporabimo za
hladni preliv solat, testenin
in sladic. Pri eksterni uporabi
pa je olje primerno za mazanje
suhe kože in lasišča. Vitamin
E je v maščobi topen antioksidant, ki ščiti celice pred
delovanjem prostih radikalov.
Prosti radikali so produkt
metabolizma, njihov nastanek pa pospešujejo še sledeči
dejavniki: (sevanja, alkoholizem, kajenje, onesnažen zrak,
nezdrava prehrana, UV žarki,

kemo in radioterapije, jemanje
zdravil…).
Prosti radikali so za človeški
organizem zelo nevarni saj naj
bi povzročali degenerativne
spremembe celic, ki lahko
negativno vplivajo na naše
zdravje. Zdravje je vidno od
zunaj, prihaja pa iz notranjosti
telesa.
razlogi za redno uživanje
zlatega olja pšeničnih
kalčkov
1. Povečane potrebe po
vitaminu E:
Povečane potrebe po vitaminu
E imajo moški vseh starosti,
še posebno pa med 13. in 25.
letom (14 – 15 mg), nosečnice
in doječe matere (17mg) ter vsi
v času izpostavljenosti povečanemu stresu: uživanje zdravil,
oslabljen imunski sistem,
kajenje, alkoholizem, izpostavljenost sevanju,…
2. Skrb za zdravo ožilje in
srce ter vzdrževanje normalne ravni holesterola v krvi
K vzdrževanju normalne ravni
holesterola v krvi pripomore
150 mg rastlinskih sterolov in
3,6 g nenasičenih maščobnih
kislin, ki jih zaužijemo z eno

prehransko dopolnilo za:
• zaščito celic pred negativnimi
posledicami stresa in optimalno
oskrbo s kisikom
• zdravo ožilje in srce
• zdravo in lepo kožo
• zdravo prostato
• hitrejšo regeneracijo mišic po
telesnem naporu
• zdrave kosti
• zdravo rast in razvoj otrok
• zdrava jetra
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čajno žličko olja pšeničnih
kalčkov dnevno.
ali veste, da:

1. Se v olju pšeničnih kalčkov
nahaja OKTAKOSANOL, to je
naravni vosek z ergogenim
učinkom (izboljšanje učinkovitosti vadbe, zmogljivosti ter
pomoč pri okrevanju).
2. Je v olju pšeničnih kalčkov 3% rastlinskih sterolov, od
tega pa kar 60 % ß – SITOSTEROLA. Z eno čajno žličko
zaužijemo 150 mg rastlinskih
sterolov , od tega 90 mg
ß – SITOSTEROLA. V čajni
žlički olja pšeničnih kalčkov
je več ß – SITOSTEROLA kot
v mnogih na trgu dostopnih
prehranskih dopolnilih za
ohranjanje zdravja prostate.
Znanstvene raziskave so potrdile anti karcenogeni učinek
ß – sitosterola.
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3. So številne študije dokazale antivnetni učinek
vitamina E in da človeško
telo dvakrat bolje sprejema
naravni vitamina E v primerjavi z njegovo umetno
različico.
4. Je vsebnost omega 3
maščobne kisline v eni čajni
žlički olja pšeničnih kalčkov
večja kot v večini prehranskih dopolnil Omega 3 v
obliki kapsul. Da je EFSA
potrdila vpliv omega 3 nenasičenih maščobnih kislin na
zdravo rast in razvoj otrok.
5. VITAMIN K prispeva k
ohranjanju zdravih kosti.
6. Da HOLIN prispeva k
razgradnji maščob, sodeluje
pri presnovi homocisteina in
vpliva na normalno delovanje jeter.
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