
500 ml

osagaiak

ONURA NAGUSIAK

Oleohealth
ur-kefirra
Olibondo 
polifenolekin  

Oleohealth® ur kefirra mikroorganismo biziak eta gure olibondoen 
polifenolak dituen edari gozo eta osasungarria da. Edari hau ur kefirreko 
kultibo bizien hartzidurari esker egiten da, olibondoen polifenolekin 
elkartuta. Horrela, freskagarri ez oso gasifikatua lortzen dugu, kaloria 
eta azukre baxukoa. Freskagarri bakoitzean %2 azukre* baino gutxiago 
dago. Azukre hori kultibo probiotikoek (Lactococcus, Lactobacillus eta 
Bifidobacterium generoetako anduiak) hazteko erabiltzen dute. 

Era honetan, bifidusdun jogurt baten eta freskagarri isotoniko baten 
ezaugarriak gehitzen ditugu, esnekiek edo azukre eta gozagarriek 
eragindako nutrizio-arazorik gabe. Pasteurizatzen ez den freskagarri 
bizia da. Ontziratzeko unean, 100 milioi UFC kefir-kultibo dauzka ml 
bakoitzeko.

Oleohealth® ur-kefirrak, gainera, olibondo-polifenolen onurak ditu. 
Polifenol horiek historian zehar ezagunak izan dira, besteak beste, 
ahalmen antioxidatzailea eta antiinflamatorioa izanagatik.

(Elikadura-Osagarria)

Ura, kultibo probiotikoak, azukre-kanabera*, datil-ziropa*, limoizko 
zuku-kontzentratua*, olibondo-hostoen infusioa* eta limoizko aroma 
naturala*. 

*Jatorri ekologikoko osagaiak. 

Polifenolek, hidroxitirosola eta oleuropeina kasu, zenbait patologia degeneratiboren eragina murrizten laguntzen dute, odoleko lipidoak 
oxidazio-estresetik babestuz. Elikagaien Segurtasunerako Europako Agintaritzak (EFSA) egiaztatu du egunean gutxienez 5 mg polifenol olibondo 
kontsumitzeak, odoleko lipidoak oxidazio-kalteetatik babesten laguntzen duela. **

** European Food Safety Authority. Scientific Opinion on the substantiation 
of health claims related to Polyphenols in olive and protection of LDL 
particles from oxidative damage (ID 1333, 1638, 1639, 1696, 2865).

KONTSUMO-GOMENDIOAK
Egunean 250 ml edatea gomendatzen da. 

Berariaz gomendatutako eguneko dosia ez gainditzea gomendatzen da. 
Elikadura-osagarriak ez dira dieta askotariko eta orekatu baten ordezko 
gisa erabili behar, ezta bizimodu osasungarri baten ordezko gisa ere. Ez 
utzi umeen eskura. Behin irekita, hozkailuan itxita gorde eta 3 egun 
baino lehen kontsumitu. Eguzki-argitik eta tenperatura altuetatik 
babestu. Ez berrerabili ontzia, birziklatu edukiontzi horian.

Onuragarria heste narritagarriarentzat

Laktosaren digestioa 
errazten du

Hezurretarako mineralen xurgapena 
hobetzen du

Baginako 
infekzioetarako onuragarria

Zistitisa eta baginako onddoek 
eragindako beste infekzio batzuk 

prebenitzen ditu

OLEUROPEINA
(eta deribaatuak)

LDL kolesterolaren oxidazioa 
murrizten du, aterosklerosia saihestuz 

Antiinflamatorioa eta 
antioxidatzailea

Hipertentsioarriskutik babesten du

BIFIDOBACTERIUMA

Antiinflamatorioa hesteetako
gaixotasunetan:

Colitis ulcerosan

Kolon narritagarriko sindromean

Chron gaixotasunean

LACTOBACILLUSA
(bulgaricusa, acidophilusa, helveticusa)

Kolesterolaren kontrola hobetzen du

Oreka urdail-hesteetako igarotzean

Helicobacter Pylori 
erauzteko gaitasuna

Beherakoa prebenitzen du

Leukozitoen kopurua handitzen du

LACTOCOCCUSA

Sistema immunea estimulatzen du, 
katarro era gripeetatik babestuz

Produktuaren eta bere onuren 
informazio gehiago nahi 
baduzu, sakatu hemen:

LABORANTZA EKOLOGIKOA


