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Link do produktu: https://www.champions-supleshop.pl/best-joy-canola-oil-500ml-p-3095.html

BEST JOY Canola Oil 500ml

Opis produktu
Uwaga! Opis produktu pochodzi zazwyczaj z oficjalnej strony producenta lub od dystrybutora danej marki na
Polskę. Jeżeli potrzebujesz większej ilości informacji przed zakupem, skontaktuj się bezpośrednio ze sklepem.
Każdemu klientowi po zakupie przysługuje prawo do bezpłatnego indywidualnego doboru dawkowania.
Dostępna jest również opcja bezpłatnego przed zakupowego doboru produktów w zależności od oczekiwanego
rezultatu.
Olej rzepakowy w sprayu firmy Best Joy to idealny, zdrowy sposób na utrzymanie szczupłej sylwetki i wyeliminowanie szkodliwego nadmiaru tłuszczu z diety, bez
obniżania jakości spożywanych posiłków. Świetnie sprawdza się do smażenia, pieczenia, gotowania i grillowania potraw. Cooking Spray 100% Canola Oil to produkt
bezglutenowy, odpowiedni również dla wegan i wegetarian.

Cooking Spray 100% Canola Oil to 100% najwyższej jakości oleju rzepakowego, który doskonale sprawdza się w kuchni. Jest bardzo wydajny i w rezultacie już
minimalna ilość wystarczy, by zapobiec spaleniu potrawy, a dodatkowo nadać jej złocisty wygląd. Nie zawiera cholesterolu, sody i innych dodatków tłuszczowych. Olej
w sprayu firmy Best Joy zawiera 97% mniej kalorii niż masło, margaryna lub olej. Nie przywiera do powierzchni i jednocześnie zapobiega ślizganiu się potrawy
po powierzchni naczynia w trakcie gotowania. Ekonomicznym i bezpiecznym w użyciu olejem można spryskać patelnię, garnek, grill, a nawet przeznaczone do kuchenek
mikrofalowych pojemniki. Chroni naczynia teflonowe i zapobiega ich zarysowaniu.
Tłuszcze są najbardziej kalorycznym składnikiem potraw, ponieważ zawierają ponad dwa razy więcej kalorii niż białka i węglowodany. Dzięki Best Joy Cooking Spray
100% Canola Oil można przygotować ulubione potrawy bez obawy o sylwetkę. Produkt doskonale nadaje się do smażenia mięsa, ryb, jaj, grillowania, pieczenia i
przygotowywania przekąsek. Brak kalorii umożliwia spożywanie go w nawet najbardziej restrykcyjnych dietach.
Zastosowanie oleju rzepakowego w sprayu marki Best Joy:

-

gotowanie i smażenia mięs, ryb oraz warzyw
pieczenie ciast i zapiekanek
smażenie jaj i naleśników
grillowanie mięs i warzyw
jako dressing do sałatek

Wartość odżywcza

0,25 g (porcja)

Kalorie
w tym kalorie z tłuszczu

0g
0g

Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
w tym tłuszcze trans

0g
0g
0g

Cholesterol

0 mg

Sód

0 mg

Węglowodany

0g

Błonnik

0g

Białko

0g

Witamina A

0 mg

Witamina C

0 mg

Wapń

0 mg

wygenerowano w programie shopGold

Składniki: olej rzepakowy, lecytyna sojowa (wolna od GMO), propelent.
Opis i charakterystyka oleju rzepakowego w sprayu:

- 1 porcja = 0,25 g (1/4 sekundy dozowania)
Sposób użycia oleju w sprayu:
-

Dobrze wstrząśnij przed każdym użyciem.
Zdejmij nakrętkę, wciśnij aplikator i rozpyl olej z odległości 20 cm.
Dla lepszego efektu, naczynie do gotowania, pieczenia lub smażenia lekko podgrzej.
Naciskając przez 1/4 sekundy zużywa się 0,25 gram produktu.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

