
Website URL http://www.wymianalinkami.pl/2372

Oleania - oleje z rodzinnej olejarni
https://oleania.pl

Jesteśmy firmą rodzinną stworzoną z pasji i miłości do tradycyjnych, naturalnych produktów, propagującą
ideę zdrowego odżywiania i czerpania ze skarbów natury, tego, co w nich najcenniejsze i niezbędne dla
zachowania dobrego samopoczucia.

Nasze oleje produkowane są z najwyższej jakości surowców, gwarantujących ich wyjątkowe właściwości.
Dzięki temu mają one niepowtarzalny smak i aromat oraz konsystencję. Ich piękny kolor zawdzięczamy
użyciu najwyższej jakości nasion lub owoców stosowanych w procesie produkcji.

Wszystkie nasze oleje bezwzględnie tłoczone są na zimno w procesie wyciskania ziaren lub miąższu owoców,
bez poddawania ich jakiejkolwiek innej, w tym termalnej, obróbce, szkodliwej dla ich naturalnych
właściwości. Dzięki temu oleje OLEANIA zachowują wszystkie znajdujące się w surowcu składniki,
decydujące o ich unikalnych i wyjątkowych właściwościach.

Są to oleje w 100% naturalne, tłoczone na zimno, nieoczyszczone, niefiltrowane. Do produkcji każdego z
naszych olejów, wykorzystujemy surowce najwyższej jakości pozyskiwane od sprawdzonych producentów.
Bazujemy na specjalnie wyselekcjonowanych odmianach, spełniających wysokie wymagania jakościowe oraz
zapewniających optymalne parametry, co do składu i zawartości ich najcenniejszych składników.
Na dnie butelek naszych produktów można zaobserwować naturalny osad pochodzący z rozdrobnionych w
procesie produkcji łupinek, w którym znajduje się najwięcej tego, co w danym ziarnie najcenniejsze. Jest to
zjawisko, jak najbardziej naturalne, stąd też przed użyciem, zalecamy silnie wstrząsnąć butelką, aby poruszyć
osad i wydobyć w ten sposób jeszcze więcej nacjenniejszych składników.
Tylko w ten sposób możemy przekazać w Państwa ręce produkt oryginalny, w pełni oddający charakter ziaren
lub owoców, z których powstał, podkreślający ich smak i aromat, a przede wszystkim zachowujący ich
najcenniejsze właściwości.
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