
Świeże, tłoczone na zimno olei mają smak i aromat typowy dla nasion, z których zostały 
wytłoczone. 
Oleje zawarte w miksturach są nierafinowane, czyli nieoczyszczone i niepozbawione sma-
ku oraz zapachu. Dzięki temu zachowują naturalne wartości odżywcze surowców.

Suplementy diety

Mikstury Olei



sy li mary na
140 mg

EKSTRAKT Z NASION 
OSTROPESTU

standaryzowany na sylimarynę

Mikstura Olei HEPA
Wspomaga regenerację wątroby

Mikstura Olei Hepa Dr Gaja zawiera składniki, które pomagają w codziennej regeneracji oraz prawidłowym funkcjonowaniu 
wątroby. Ostropest plamisty jest jedną z najpopularniejszych roślin, która wpływa korzystnie na funkcjonowanie wątroby oraz 
dróg żółciowych. 
Mikstura Olei Hepa Dr Gaja zawiera ekstrakt z ostropestu standaryzowany na sylimarynę, czyli kompleks flawonolignanów (po-
chodnych flawonoidów). W tym kompleksie, sylibinina jest substancją, której przypisuje się działanie wspomagające regenerację wą-
troby. W naszym ekstrakcie z ostropestu sylibinina stanowi od 40% do 65% sylimaryny. Ekstrakt wspomaga regenerację komórek 
wątroby oraz chroni ją przed działaniem czynników zewnętrznych i uszkodzeniem oksydacyjnym wywołanym przez wolne rodniki, 
wspiera oczyszczanie organizmu z toksyn, wspomaga trawienie i produkcję żółci.
Zastosowanie: Miksturę Olei Hepa należy spożywać wyłącznie 
na zimno, nie używać do smażenia. Można dodawać ją do twarogu, zimnych 
potraw, sałatek i surówek, polewać nią ugotowane ziemniaki lub kaszę.

przepis

OLEJ Z OSTROPESTU
bogaty w naturalne fosfolipidy

OLEJ Z CZRNUSZKI
ceniony za swoje szerokie 

zastosowanie 

OLEJ LNIANY
źródło kwasu omega-3 

(alfa-linolenowego)

https://drgaja.pl/przepisy/przepisy-kulinarne-dr-gaja/ananasowy-burger-z-mikstura-olei-hepa


  

Mikstura Olei 
Hepa Dr Gaja, 
suplement diety
Oleje tłoczone na zimno, nierafinowane

Składniki: olej z nasion ostropestu 79,54%, olej z nasion lnu 
9,94%, olej z czarnuszki 9,94%, ekstrakt z ostropestu 0,57%.

Składniki aktywne: w 15 ml
(3 miarki) 

w 30 ml*
(6 miarek)

Ekstrakt z ostropestu 78 mg 156 mg

- w tym sylimaryna 70 mg 140 mg

Kwasy tłuszczowe:

- alfa-linolenowy (omega-3) 1 g 2 g

- linolowy (omega-6) 7,4 g 14,8 g

- oleinowy (omega-9) 2,7 g 5,4 g

Fosfolipidy 123 g 246 g

*Zalecana dzienna porcja produktu dla osoby dorosłej. Opakowanie zawiera  
ok. 8 porcji. 

Zalecane spożycie: 15 ml (3 miarki) dwa razy dziennie podczas posiłku. Przed 
spożyciem, za pomocą dołączonego do opakowania drewnianego mieszadła, wy-
mieszać ekstrakty z dna butelki, po czym wstrząsnąć do całkowitego wymieszania 
się ekstraktów z olejem. Występujący osad jest naturalny. Nie należy przekraczać 
zalecanej dziennej porcji produktu. Suplement diety nie może być stosowany jako 
substytut zróżnicowanej diety. Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie ży-
wienia oraz o prowadzeniu zdrowego trybu życia. 
Przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od promieni słonecznych lub 
 w lodówce. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu 
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 1 miesiąca. 

∙ TŁOCZENIE NA ZIMNO

∙ BRAK RAFINACJI

∙ 100% ŚWIEŻOŚCI

∙ ZBADANA ZAWARTOŚĆ 

  KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

250 ml

6 sztuk w opakowaniu 
zbiorczym

https://hurt.pro-pharma.pl/pl/searchquery/hepa/1/phot/5?url=hepa
https://hurt.pro-pharma.pl/pl/searchquery/hepa/1/phot/5?url=hepa


przepis

OLEJ Z OSTROPESTU
bogaty w naturalne 

fosfolipidy

OLEJ Z CZRNUSZKI
ceniony za swoje szerokie 

zastosowanie 

OLEJ LNIANY
źródło kwasu omega-3 

(alfa-linolenowego)

OLEJ Z WIESIOŁKA
doceniany w farmacji

i kosmetyce

Mikstura Olei CARDIO
Dba o serce

Ma wysoką zawartość kwasów tłuszczowych wielonienasyconych. Zastąpienie w diecie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyco-
nymi obniża poziom cholesterolu we krwi. Wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej 
serca.* Kwasy: alfa-linolenowy (omega-3), linolowy (omega-6) i oleinowy (omega-9) pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu 
cholesterolu we krwi.
NNKT Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe są potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju u dzieci. Korzystne 
działanie występuje w przypadku spożywania 2 g kwasu alfa-linolenowego (omega-3) i 10 g kwasu linolowego (omega-6). 
Zastosowanie: Miksturę Olei Cardio należy spożywać wyłącznie na zimno, nie używać do smażenia.  
Można dodawać ją do twarogu, zimnych potraw, sałatek i surówek, polewać nią ugotowane ziemniaki lub kaszę.\\

*Istnieje wiele czynników ryzyka choroby, której dotyczy oświadczenie. Zmiana jednego z czynników może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go.

https://drgaja.pl/przepisy/przepisy-kulinarne-dr-gaja/wstazki-cukiniowe-z-sosem-orzechowym-i-mikstura-cardio


  

Mikstura Olei 
CARDIO Dr Gaja, 
suplement diety
Oleje tłoczone na zimno, nierafinowane

Składniki: olej z nasion lnu 70%, olej  z nasion wiesiołka 
10%, olej z nasion ostropestu 10%, olej z czarnuszki 10%.

* Zalecana dzienna porcja produktu dla dzieci.
Opakowanie zawiera ok. 50  porcji.
**Zalecana dzienna porcja produktu dla osoby dorosłej. 
Opakowanie zawiera ok. 8 porcji. 

Zalecane spożycie: 
Dzieci powyżej 3-go roku życia: 5 ml  (1 miarka) raz dziennie podczas posiłku. 
Dorośli: 30 ml (6 miarek) raz dziennie podczas posiłku. 
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Suplement diety nie 
może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy pamiętać o zrów-
noważonym sposobie żywienia oraz o prowadzeniu zdrowego trybu życia. 
Przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od promieni słonecznych lub  w 
lodówce. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu 
przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu  3 miesięcy.  Olej staje się mętny  w tem-
peraturze poniżej 15°C,  jest to  proces naturalny. 

∙ TŁOCZENIE NA ZIMNO

∙ BRAK RAFINACJI

∙ 100% ŚWIEŻOŚCI

∙ ZBADANA ZAWARTOŚĆ 

  KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

Kwasy tłuszczowe 
nienasycone:

w 5 ml*
(1 miarka) 

w 30 ml**
(6 miarek)

- alfa-linolenowy (omega-3) 1,9 g 11,4 g

- linolowy (omega-6) 1,3 g 7,8 g

- oleinowy (omega-9) 0,8 g 4,8 g

250 ml

6 sztuk w opakowaniu 
zbiorczym

https://hurt.pro-pharma.pl/pl/searchquery/cardio/1/phot/5?url=cardio
https://hurt.pro-pharma.pl/pl/searchquery/cardio/1/phot/5?url=cardio


Mikstura Olei TRAVICO
Wspomaga trawienie

Mikstura Olei Travico zawiera aż trzy ekstrakty roślinne wspomagające trawienie. Ekstrakt z owo-
ców kopru włoskiego pomaga w utrzymaniu zdrowego przewodu pokarmowego, ułatwia procesy  
trawienia oraz wspomaga wydalanie. Ekstrakt z kurkumy pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Ekstrakt z nasion 
ostropestu wspomaga trawienie oraz produkcję żółci, która jest wydzielana przez wątrobę i bierze udział w procesie trawie-
nia tłuszczów. Żółć sprawia, że duże krople tłuszczu rozbijane są na drobne cząsteczki, dzięki czemu zostają łatwo wchłonięte  
przez dalszą część układu pokarmowego. 
Zastosowanie: Miksturę Olei Travico należy spożywać wyłącznie na zimno, nie używać do smażenia.  
Można dodawać ją do twarogu, zimnych potraw, sałatek i surówek, polewać nią ugotowane ziemniaki lub kaszę.

przepis

 ZE SŁONECZNIKA
posiadający szerokie  

zastosowanie w polskiej kuchni

Z OSTROPESTU
bogaty w kwas omega-6 

(kw. linolowy)

OLEJE EKSTRAKTY

Z OWOCÓW KOPRU 
WŁOSKIEGO

ułatwia trawienie 

 Z KŁĄCZA 
KURKUMY
pomaga utrzymać 
zdrową wątrobę

Z NASION 
OSTROPESTU

wspomaga 
produkcję żółci 

Z RZEPAKU
nazywany „oliwą północy”

https://drgaja.pl/przepisy/przepisy-kulinarne-dr-gaja/grzanki-z-serem-winogronem-i-rozmarynem


  

Mikstura Olei 
TRAVICO Dr Gaja, 
suplement diety
Oleje tłoczone na zimno, nierafinowane

Składniki: olej z zarodków rzepaku 39.57%, olej z nasion 
ostropestu 29.68%, olej z nasion słonecznika 29.68%, eks-
trakt z owoców kopru włoskiego 0.43%, ekstrakt z kłącza 
kurkumy 0.36%, ekstrakt z nasion ostropestu 0.28%.

*Zalecana dzienna porcja produktu dla osoby dorosłej. 
Opakowanie zawiera 8 porcji.

Zalecane spożycie: 15 ml (3 miarki) dwa razy dziennie podczas posiłku. Przed spo-
życiem za pomocą drewnianego mieszadła, wymieszać ekstrakty z dna butelki, po 
czym wstrząsnąć butelką do całkowitego wymieszania się ekstraktów z olejem. 
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. Suplement diety nie może być 
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od promieni słonecznych lub w 
lodówce. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu 
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 1 miesiąca.

∙ TŁOCZENIE NA ZIMNO

∙ BRAK RAFINACJI

∙ 100% ŚWIEŻOŚCI

∙ ZBADANA ZAWARTOŚĆ 

  KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

Składniki aktywne: w 15 ml
(3 miarki) 

w 30 ml*
(6 miarek)

Ekstrakt z owoców kopru 
włoskiego

60 mg 120 mg

Ekstrakt z kłącza kurkumy 50 mg 100 mg

Ekstrakt z ostropestu 39 mg 78 mg

- w tym sylimaryna 35 mg 70 mg

Kwasy tłuszczowe:

- alfa-linolenowy (omega-3) 5,64 g 11,28 g

- oleinowy (omega-9) 5,62 g 11,24 g250 ml

6 sztuk w opakowaniu 
zbiorczym

https://hurt.pro-pharma.pl/pl/searchquery/travico/1/phot/5?url=travico
https://hurt.pro-pharma.pl/pl/searchquery/travico/1/phot/5?url=travico


www.hurt.pro-pharma.pl

hurt@pro-pharma.pl

+48 22 266 84 98

Propharma Sp. z o.o., ul. 
Łopuszańska 36, 
02-220 Warszawa

http://www.hurt.pro-pharma.pl

