Специални предложения от

Новият партньор на Грийн Мастър

Натурални масла от

•
•
•
•
•

Кокосово масло - 900 гр. 20,90лв (Кл. Цена)
Кокосово масло Extra virgin - 400 гр. 17лв (Кл. Цена)
Гладко Фъстъчено масло - 500 гр. 13,80лв (Кл. Цена)
Гладко Бадемово масло - 500 гр. 43,80лв (Кл. Цена)
Фъстъчено масло със сусам - 500 гр 18,80лв (Кл.Цена)

само в периода 19-20.04.2018г
Всички масла с марката

с - 20% отстъпка
•
•
•
•
•

Кокосово масло - 900 гр.
Кокосово масло Extra virgin - 400 гр.
Гладко Фъстъчено масло - 500 гр.
Гладко Бадемово масло - 500 гр.
Фъстъчено масло със сусам - 500 гр

само в периода 19-20.04.2018г
И още

При едновременна покупка на 6 масла(еднакви или
различни) по избор, получавате подарък

1бр Кокосово масло 900 гр.

Кокосово масло
Кокосовото масло е изключителен природен продукт, богат на ценни за здравето
хранителни вещества. За разлика от класическите масла, то съдържа мастни киселини
от групата на МКСВ (средно-дълги мастни киселини) - лауринова, капринова,
миристинова и каприлинова киселина. Те са с ниска калорийна стойност и бързо се
трансформират в енергия, без да се превръщат в мазнини. Имат антимикробно и
противогъбично действие и поради бързото им усвояване са особено подходящи за хора
с проблеми с черния дроб и храносмилателната система.

•

•

Кокосовото масло на OstroVit:
Предотвратява сърдечно-съдови заболявания и високо кръвно налягане.
Повишава нивата на "добрия" холестерол (известен като HDL) и помага за
преобразуването на "лошия" LDL - холестерол в "добър". По-този начин насърчава
здравето на сърцето и намалява риска от сърдечно-съдови заболявания.
Подкрепя имунната система
Лауриновата киселина от кокосовота масло се трансформира в моноглицерида
монолаурин, който има мощно действие против бактерии, гъбички и вируси. Замяната
на обикновени масла в ежедневието с кокосово масло значително повишава
устойчивостта и подкрепя имунитета на организма.

Кокосово масло
•

•

•

•

Подобрява храносмилането
Кокосовото масло подобрява храносмилането и усвояването на мастноразтворими витамини,
аминокиселини и редица минерали. Подкрепя полезната микрофлора, унищожава лошите
бактерии и кандида. Препятства възпалителните процеси в организма, не натоварва черния
дроб и стомаха без да предизвиква повишаване нивата на инсулина.
Регулира теглото и подпомага изгарянето на коремните мазнини.
Кокосовото масло е особено ефективно за намаляването на мазнините, които се натрупват в
коремната кухина и около органите. Това са т.нар. висцерални мазнини, а те са най-опасните
сред всички мазнини и са предпоставка за редица хронични заболявания.
Подпомага при заболявания на жлъчния мехур и панкреаса
Мазнините от групата на МКСВ (средно-дълги мастни киселини), които кокосовото масло
съдържа, не се нуждаят от панкреатични ензими, за да бъдат усвоени, което облекчава
натоварването на панкреаса. Освен това, тези супермазнини се усвояват много лесно и могат
да облекчат някои симптоми свързани със заболявания на жлъчния мехур.
Има противостареещ ефект
Тъй като подобрява антиоксидантната активност, то може да забави процеса на стареене.
Кокосовото масло оказва редуциращ стреса ефект върху черния дроб, а освен това понижава
оксидативния стрес.

Начин на употреба: като добавка и заместител на мазнини от животински и растителен произход

Кокосово масло
Кокосово масло 900 гр.
Без ГМО Без Глутен Без Консерванти
100% рафинирано кокосово масло
Код 3091020, Бизнес Цена 15,05лв VIP цена 15,90лв

Кокосово масло Extra virgin - 400 гр.
100% студено пресовано, нерафинирано кокосово масло
Код 3091120, Бизнес Цена 12,25лв VIP цена 12,90лв

Перфектния избор за всички видове готвене,
пържене и печене, тъй като издържа на
високи температури без да поврежда
структурата си, както много други масла

Фъстъчено масло
Фъстъченото масло е здравословна храна, богата на протеини, въглехидрати,
мононенаситени мастни киселини, витамини (А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, С, Е) и минерали
(натрий, магнезий, калций, манган , фосфор, селен, мед, желязо, цинк), фибри.
• Редовната консумация на фъстъчено масло осигурява повишен прием на протеини,
полиненаситени и мононенаситени мазнини, което подкрепя дейността на сърдечно-съдовата
система, подпомага баланса на "лошия" и "добрия" холестерол, подпомага контрола на
кръвното налягане. Продуктът не съдържа вредни наситени мазнини и е благоприятно за лица,
контролиращи теглото си. Като източник на витамини и антиоксиданти, фъстъченото масло
подсилва имунната система и подобрява общото здравословно състояние. Подпомага растежа
и развитието на костите и мускулите и намалява риска от вирусни и гъбични инфекции.
• Фъстъченото масло освен полезно е и с много приятен вкус и може да бъде част от нашето
дневно хранително меню. То разполага с хранителни стойности и ползи за здравето, каквито
повечето масла използвани в ежедневието не могат да предложат. Може да бъде добавяно към
протеинови шейкове, сладкиши, сосове, а също и да се консумира самостоятелно и в разумни
количества.
Не консумирайте ако сте алергични към фъстъци

Фъстъчено масло
Без добавена захар и сол.
Не съдържа консерванти, оцветители, палмово масло, захар или сол.
Гладко Фъстъчено Масло 500гр
Код 3091220 Бизнес Цена 9,95лв VIP цена 10,50лв

На повърхността на маслото може да се утаи ценно и
ароматно фъстъчено олио
Фъстъчено масло със сусам - 500 гр
Код 3091420 Бизнес Цена 13,55лв VIP цена 14,30лв

Съдържание: печени фъстъци 90%, печени сусамови ядки 10%

Сусамовите семена съдържат висока концентрация на фитостероли,
антиоксиданти и ненаситени киселини. Като добавка към
фъстъченото масло добавя допълнителна подкрепа за имунитета,
дейността на сърдечно-съдовата система и тонуса на организма.

Бадемово масло
Съдържание: 100% бадемово масло от печени бадеми
Без добавки на сол, захари, палмово масло
•
•
•
•
•
•
•

Богат източник на протеини, мононенаситени мастни киселини, фибри, витамини и минерали
- съдържа 1/3 повече протеини от яйцата за единица тегло;
Отличен източник на витамин Е и мощни антиоксиданти;
Съдържа повече калций, в сравнение с други ядки;
Отлична подкрепа за сърдечно-съдовата система;
Подкрепя процесите за регулиране нивата на холестерола;
Подкрепя дейността на мозъка и нервната система;
Подходящ за хранителния режим на спортисти и лица, контролиращи теглото си;

Прекрасният му вкус позволява да се консумира самостоятелно или като добавка към любимите
плодови смутита. Можете да добавите една лъжичка и към протеиновия си шейк за още поприятен вкус и по-мощен енергиен ефект.

Гладко Бадемово масло - 500 гр.
Код 3091320, Бизнес Цена 31,55лв, VIP цена 33,30лв

