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Ανεπεξέργαστα Οργανικά Ω-Λιπαρά



Η αλήθεια για τα λιπαρά

Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται ότι η αποφυγή όλων των λιπαρών 
είναι ο δρόμος για την αληθινή υγεία, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν 
δυο λιπαρά οξέα που είναι εξίσου αναγκαία όσο και οι πρωτεΐνες, οι υδα-
τάνθρακες, οι βιταμίνες και τα μέταλλα. Από τα πολλά είδη λιπών, μόνο αυτά 
που ονομάζουμε Ωμέγα-3 και Ωμέγα-6 είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα ως 
απαραίτητα λιπαρά οξέα, επειδή κάθε ζωντανό κύτταρο του οργανισμού 
πρέπει να τα έχει για να επιβιώσει. Αλλά καθώς ο οργανισμός μας δεν μπο-
ρεί να τα παράξει, απαιτείται η άμεση λήψη τους από τη διατροφή μας.

Από πού προέρχονται τα Θεμελιώ-
δη Λιπαρά;

Οι κύριες πηγές των Ω-3 είναι μόνο 
φυτικές: σπόροι λιναριού, κάνναβης κ.ά. 
και πράσινα φυλλώδη λαχανικά κατά 
κύριο λόγο. Τα EPA και DHA (δευτερο-
γενή παράγωγα των Ω-3) βρίσκονται σε 
λιπαρά ψάρια όπως σαρδέλα, σολομός, 
ρέγγα, σκουμπρί  κ.ά. Τα Ω-6 βρίσκο-
νται στους σπόρους σουσαμιού, ηλίαν-
θου και άλλων σπόρων και καρπών. Η 
σάρκα χερσαίων ζώων και ψαριών είναι 
πηγή του αραχιδονικού οξέος (ΑΑ), δευ-
τερεύουσας αξίας παράγωγου των Ω-6.

 Περίπου  κάθε 2 
χρόνια, ο οργανι-
σμός ανανεώνεται 
πλήρως μέχρι και 
το τελευταίο κύττα-
ρό του και το βασι-
κό δομικό συστατι-
κό κάθε κυτταρικής 
μεμβράνης είναι τα 
Ω-λιπαρά



Αυξάνουν τη θερμογένεση, βοηθούν στο χτίσιμο μυών, 
προλαμβάνουν τη μυϊκή καταπόνηση και επιταχύνουν 
την ανάρρωση από κόπωση
Δημιουργούν τα εικοσανοειδή,  που ρυθμίζουν τις ανο-
σοποιητικές και φλεγμονώδεις αντιδράσεις και επιβρα-
δύνουν τις αυτοάνοσες βλάβες
Ειδικά τα Ω-3 ελαττώνουν τα υψηλά επίπεδα αρτηρια-
κής πίεσης, τα τριγλυκερίδια, την Lp(A), το ινωδογόνο, 
την τάση για σχηματισμό θρόμβων και τις φλεγμονές
Είναι βασικά συστατικά του εγκεφάλου και του νευρι-
κού συστήματος και απαραίτητα για τη σύνθεση του 
νευροδιαβιβαστή σεροτονίνη. Η κατάθλιψη και άλλες 
εγκεφαλικές παθήσεις δείχνουν χαμηλά επίπεδα Ω-3
Ανεβάζουν τη διάθεση και την ενέργεια, ελαττώνουν την 
όρεξη και μπλοκάρουν τα γονίδια που παράγουν σω-
ματικό λίπος
Το ήπαρ, οι νεφροί, ο θυρεοειδής και οι ενδοκρινείς 
αδένες απαιτούν EFAs
Είναι αναγκαία για την κυτταρική ανάπτυξη και διαίρε-
ση. Σχηματίζουν όλες τις κυτταρικές μεμβράνες
Ιδιαίτερα το νευρικό σύστημα από έμβρυο μέχρι την 
ενηλικίωση απαιτεί μεγάλες ποσότητες EFAs
Ελαττώνουν τις φλεγμονές, που προκύπτουν από αλ-
λεργίες και ελλειπή πέψη
Έχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, ανακουφίζουν 
τους αρθριτικούς πόνους, βοηθούν στην πρόληψη της 
αρθρίτιδας και της οστεοπόρωσης
Ρυθμίζουν την έκφραση των γονιδίων και ειδικά τα Ω-3 
εμποδίζουν την ανάπτυξη όγκων
Σημάδια έλλειψής τους είναι η ξηρή επιδερμίδα, τα θα-
μπά μαλλιά και τα εύθρυπτα νύχια. Βοηθούν σε δερ-
ματικές καταστάσεις όπως έκζεμα, ψωρίαση και ακμή

Αυξάνουν την ενέργεια, 
τη ζωτικότητα και την αντοχή

Ενισχύουν το ανοσοποιητικό

Μειώνουν τους  παράγοντες 
κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο

Βελτιώνουν την εγκεφαλική 
λειτουργία: διάθεση, οξύνοια, 

συμπεριφορά και όραση

Βοηθούν ουσιαστικά 
στη μείωση του σωματικού βάρους 

και τη διατήρησή του
Ρυθμίζουν τα όργανα και τους αδέ-
νες και ανακουφίζουν από το ΠΕΣ

Επιταχύνουν την ανάρρωση 
και την επούλωση

Υποστηρίζουν την υγιή 
ανάπτυξη των παιδιών 

Βελτιώνουν την πέψη 
και τη λειτουργικότητα του εντέρου

Λιπαίνουν τις αρθρώσεις, 
μειώνουν τις φλεγμονές, 

διατηρούν τα οστά δυνατά
Προστατεύουν το γενετικό υλικό

Δημιουργούν 
όμορφη υγιή επιδερμίδα 

Γιατί χρειαζόμαστε τα Θεμελιώδη Λιπαρά;
Τα Ω- λιπαρά (EFAs *) επιτελούν πολλές λειτουργίες στις περίπλοκες διεργασίες του ανθρώ-

πινου σώματος. Όταν λαμβάνονται στις κατάλληλες ποσότητες και αναλογίες από τις κατάλ-
ληλες πηγές, βοηθούν στο χτίσιμο και τη διατήρηση της υγείας μας 

με τους παρακάτω τρόπους:

* EFAs = Essential Fatty Acids = Θεμελιώδη Λιπαρά Οξέα (Ω-3 και Ω-6)



Ωμέγα Λιπαρά από Φυτικές πηγές ή από Ιχθυέλαια;

Η αλήθεια είναι ότι τα Ω-λιπαρά είναι μόνο Φυτικά! Τα ιχθυέλαια περιέχουν 
παράγωγα των Ω-λιπαρών (τα ψάρια τρέφονται με φύκια που έχουν Ωμέγα 
και μεταβολίζονται σε EPA και DHA). Το Udo’s Oil παρασκευάζεται απο-
κλειστικά από Φυτικά Οργανικά συστατικά για τους ακόλουθους λόγους:

Η  Υγεία σας
Τα Ω-Λιπαρά οξέα από φυτά είναι απαλ-

λαγμένα από τα προβλήματα που σχετί-
ζονται με την κατανάλωση ψαριών και τον 
κίνδυνο ύπαρξης βαρέων μετάλλων, PCBs, 
διοξινών κ.ά. Το Udo’s Oil είναι ανεπεξέργα-
στο και εκχυλίζεται με ψυχρή έκθλιψη, χωρίς 
φως και οξυγόνο, ώστε να διασφαλίζεται η 
φρεσκάδα και η μέγιστη διατροφική αξία.         
Έλεγχος Ποιότητας

Όλα τα συστατικά στο Udo’s Oil περνούν 
εξονυχιστικούς ελέγχους ποιότητας και είναι 
πιστοποιημένα οργανικά στο μέγιστο δυνα-
τό επίπεδο. Αντίθετα με τα ιχθυέλαια, που 
είναι  επεξεργασμένα σε μεγάλο βαθμό και 
συνήθως παράγονται από τα υπολείμματα 
των ψαριών μετά την αφαίρεση της βρώσι-
μης σάρκας, τα συστατικά του Udo’s Oil προ-
έρχονται από φυτά που καλλιεργούνται για 
οργανική διατροφή. Συσκευάζονται σε κεχρι-
μπαρένια γυάλινα μπουκάλια και σε χάρτινα 
ανακυκλώσιμα κουτιά (ώστε να προστατεύε-
ται το λάδι από φως και οξυγόνο), διατηρού-

νται σε ψυγεία και μεταφέρονται σε συνθή-
κες ψύξης για να μην εκτίθενται σε υψηλές 
θερμοκρασίες.
Το Περιβάλλον

Όλα τα φυτικά συστατικά του Udo’s Oil 
προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές και 
δεν σχετίζονται με το πρόβλημα της παγκό-
σμιας υπεραλίευσης. Η παγκόσμια υπεραλί-
ευση αποτελεί μια καταστροφική απειλή για 
τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι πρόσφατες 
έρευνες δείχνουν ότι πολλά είδη μπορεί να 
εκλείψουν σε λιγότερο από 50 χρόνια, προ-
καλώντας μια μη-αναστρέψιμη περιβαλλο-
ντική καταστροφή.

“Όταν δηλητηριάζουμε το περιβάλλον μας, δηλητηριά-
ζουμε τους εαυτούς μας, γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτό 
το περιβάλλον, μέσω της τροφής που τρώμε, του νερού 
που πίνουμε και του αέρα που αναπνέουμε. Η περιβαλ-
λοντική μόλυνση είναι εσωτερική μόλυνση”

Τα προϊόντα Udo’s Choice®:

Η FLORA παράγει τα προϊόντα της σειράς Udo’s Choice® που δημιουργήθηκαν από τον 
αποκλειστικό της συνεργάτη Udo Erasmus. 
O Udo Erasmus είναι μια διεθνής αυθεντία σε θέματα που αφορούν τα λίπη, τα έλαια, 
τη χοληστερόλη και την ανθρώπινη υγεία γενικότερα. Με σπουδές στη Βιοχημεία και τη 
Γενετική, αφιέρωσε πολλά χρόνια στις έρευνες και τη μελέτη της σχέσης διατροφής και 

υγείας. Συγγραφέας του best seller ‘‘Fats that Heal Fats that Κill’’ (Λιπαρά που θεραπεύουν Λιπαρά που 
σκοτώνουν), ανέπτυξε μια πρωτοποριακή τεχνολογία για την εκχύλιση και διατήρηση φρέσκων ελαίων, 
καθώς και μια σειρά προϊόντων εστιασμένων στη διατροφική ωφέλεια για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Τα προϊόντα που φέρουν το όνομά του παράγονται αποκλειστικά από τη Flora Manufactuting & Distributing  
Ltd. Canada. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.udoerasmus.com



Udo’s Oil™ 3•6•9 Blend
Παρασκευασμένο με στόχο την Υγεία

Το Udo’s Οil  είναι ένα πιστοποιημένο οργανικό, ανεπεξέργαστο, αφομοιώσιμο και χορτοφα-
γικό μείγμα ελαίων, από φυτικούς σπόρους, σχεδιασμένο ώστε να παρέχει την ιδανική ανα-
λογία 2:1 Ω-3 προς Ω-6 λιπαρών οξέων. Τα επιμέρους συστατικά του είναι:

Η Αξία του Μοναδικού Τρόπου Παρασκευής 
Τα Ω-λιπαρά είναι πολύ ευαίσθητα λόγω της ασταθούς χημικά φύσης τους. 

Το φως είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους, καθώς παράγει ελεύθερες ρίζες και 
επιταχύνει την οξείδωση κατά 1000 φορές, οδηγώντας σε δύσοσμο «ταγγισμέ-
νο» έλαιο. Το οξυγόνο, ακόμα και με απουσία φωτός, τα αποσυνθέτει με απο-
τέλεσμα την πικρή, τραχιά γεύση και τη δυσάρεστη οσμή. Η υψηλή θερμοκρα-
σία, που χρησιμοποιείται στην υδρογόνωση και το τηγάνισμα, τα καταστρέ-
φει μετατρέποντας τα φυσιολογικά ακόρεστα σε αφύσικα trans-λιπαρά.

Το Udo’s Oil πιέζεται και φιλτράρεται σε άρτιες τεχνικά εγκαταστάσεις με χα-
μηλή θερμοκρασία, σε περιβάλλον ελεύθερο από φως και οξυγόνο για μεγι-
στοποίηση της σταθερότητας και διασφάλιση της θρεπτικής αξίας και της φρε-
σκάδας. Συσκευάζεται σε γυάλινα κεχριμπαρένια μπουκάλια που έχουν καθα-
ριστεί με άζωτο πριν και γεμίζουν με άζωτο μετά για να αποβληθεί το οξυγόνο. 
Για να διατηρηθούν φρέσκα τα ευαίσθητα Ω-λιπαρά, η συντήρηση και η μετα-
φορά γίνεται σε ψυκτικούς θαλάμους.

παρέχει θεμελιώδη ω-3 λιπαρά οξέα
παρέχει ω-6 λιπαρά οξέα
παρέχει  ω-6 λιπαρά οξέα
παρέχει ω-6 λιπαρά οξέα και το παράγωγο GLA
είναι πλούσια σε φυτικές λιποδιαλυτές θρεπτικές ουσίες
βελτιώνει την ηπατική λειτουργία, έχει αντιμικροβιακές και 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, μειώνει τη χοληστερόλη, ενισχύει το 
ανοσοποιητικό, υποστηρίζει την ορμονική ισορροπία
βελτιώνει την πέψη και «χτίζει» υγιείς κυτταρικές μεμβράνες
αποτελούν άμεση πηγή ενέργειας, χωρίς να γεμίζουν τις λιπα-
ποθήκες (είναι τα «καλά» τριγλυκερίδια)
ενισχύουν το ανοσοποιητικό, αποτοξινώνουν το ήπαρ, έχουν 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, βοηθούν τη λειτουργία των 
Τ-κυττάρων και την παραγωγή αντισωμάτων
φυσικά αντιοξειδωτικά σταθεροποίησης και εμπλουτισμού

Έλαιο λιναριού
Έλαια ηλίανθου
Έλαιο σουσαμιού
Έλαιο νυχτολούλουδου
Έλαια ρυζιού & βρώμης
Έλαιο καρύδας

Λεκιθίνη σόγιας (non-GMO)
Τριγλυκερίδια μεσαίας 
αλυσίδας
Φυτοστερόλες 
(φυσικά παρούσες 
όχι «τεχνητά ενισχυμένες»)
Μικτές τοκοφερόλες

Το CLA, που 
εσκεμμένα δεν 
περιέχεται στο Udo’s 
Oil, έχει πιθανά 
κάποια 
λιποδιαλυτική 
δράση, αλλά 
σίγουρα είναι 
τοξικό για το ήπαρ 



Udo’s Oil και Καρδιαγγειακή Υγεία – Συνολική Ευεξία

Πρωτοποριακή Μελέτη με το Udo’s Oil (Δανία 2001)

Τα Ω-3 μειώνουν τα υψηλά τριγλυκερί-
δια μέχρι 65%, αποτελεσματικότερα από 
οποιοδήποτε φάρμακο. Αν τα Ω-3 και Ω-6 
λαμβάνονται στη σωστή αναλογία 2:1, χρη-
σιμοποιούνται για τη δημιουργία των ευερ-
γετικών εικοσανοειδών (προσταγλανδίνες). 
Αυτά κάνουν τα αιμοπετάλια λιγότερο κολ-
λώδη, μειώνουν την πιθανότητα δημιουργί-
ας θρόμβου, κατεβάζουν την υψηλή πίεση 
του αίματος ηρεμώντας τον αρτηριακό μυ-
ϊκό τόνο, ενώ παράλληλα βοηθούν τους νε-

φρούς να αποβάλουν το υπερβάλλον νερό. 
Ελαττώνουν τα επίπεδα του ινωδογόνου, 
παράγοντα δημιουργίας θρόμβων, και τα 
επίπεδα της α-λιποπρωτεΐνης, ενός πολύ 
ισχυρού παράγοντα κινδύνου για καρδι-
αγγειακή νόσο. Διατηρούν τον καρδιακό 
σφυγμό φυσιολογικό, αποτρέποντας αρ-
ρυθμίες που μπορεί να οδηγήσουν σε ανα-
κοπή. Επίσης, αυξάνουν την «καλή» HDL 
χοληστερόλη και την σωστή αναλογία 
HDL:LDL. 

Διεξήχθη με ανοιχτή κλινική δοκιμασία και 
έδειξε ότι η λήψη του μειώνει τους παράγο-
ντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθή-
σεις, βελτιώνει την αντοχή και την ενέργεια 
και ενισχύει συνολικά την υγεία και την ευ-
εξία.

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα θετικά αποτελέ-
σματα εμφανίστηκαν σε σχετικά μικρό χρόνο 
(8 με 15 εβδομάδες) χωρίς τη χρήση οποιου-
δήποτε άλλου συμπληρώματος ή φαρμάκου 
(όπως βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα, στατί-

νες κλπ) που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
τους μετρήσιμους παράγοντες κινδύνου.

Επίσης, δεν υπήρξαν διατροφικές ή διαι-
τητικές αλλαγές, όπως μειωμένη πρόσληψη 
θερμίδων ή λιπαρών. Πρακτικά, οι περισσό-
τεροι συμμετέχοντες λάμβαναν πάνω από το 
30% των θερμίδων τους από λιπαρά. Αυτά 
τα αποτελέσματα δείχνουν ασφαλώς ότι το 
Udo’s Oil δεν επηρεάζει αρνητικά τον μεταβο-
λισμό και σίγουρα συμβάλλει θετικά στη μεί-
ωση των καρδιαγγειακών κινδύνων.

Μείωση τριγλυκεριδίων  .....................  20,73%
Αύξηση ΗDL  ...........................................16,22%
Mείωση LDL  ............................................ 15.04%
Bελτίωση ΗDL προς LDL  .................  39,78%

Αύξηση ενέργειας  ....................................... 53%
Καλύτερος ύπνος  ....................................... 32%
Καλύτερη συγκέντρωση  .......................... 30%
Bελτίωση επιδερμίδας  ............................  23%
Μείωση βάρους  .......................................... 20%
Βελτίωση διάθεσης  ...................................  13%

Μείωση των παραγόντων κινδύνου 
για καρδιαγγειακές παθήσεις Βελτίωση καθολικής υγείας



Udo’s Oil και Εγκεφαλική Λειτουργία

Μια ανεξάρτητη μελέτη, πρωτοποριακή και 
μοναδική στο είδος της, πραγματοποιήθηκε 
από τον Σεπτέμβριο του 2006 έως τον Μάρ-
τιο του 2007 στο Lever Park School του Bolton 
της Μεγάλης Βρετανίας (σχολείο για παιδιά 
11-16 ετών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανά-
γκες) με την εποπτεία του Βρετανικού Υπουρ-
γείου Υγείας. Η μελέτη αφορούσε την πιθα-
νή επίδραση των Ω-λιπαρών στην πνευματι-
κή απόδοση και την συμπεριφορά των παι-
διών, διήρκησε 7 μήνες και το συμπλήρωμα 

που επιλέχτηκε (μετά από διεξοδική έρευνα 
της αγοράς) για καθημερινή χορήγηση στη 
διατροφή των παιδιών ήταν το Udo’s Oil. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν μια σημαντική βελτίω-
ση των παιδιών συνολικά και ειδικότερα: το 
86% των βαθμών βελτιώθηκε, το 76% των μα-
θητών ένιωθαν πιο ευχαριστημένοι με την 
ακαδημαϊκή τους απόδοση, το 79% των γο-
νέων παρατήρησαν θετικές αλλαγές στα παι-
διά τους, τα περιστατικά απότομης συμπερι-
φοράς μειώθηκαν κατά 75%.

Udo’s Oil και Πνευματική Υγεία

Ο εγκέφαλος είναι το πλουσιότερο σε λί-
πος όργανο, καθώς το 60% του βάρους του 
είναι λιπαρά με αναλογία 1:1 Ω-3 προς Ω-6. 
Τα Ω-λιπαρά βελτιώνουν όλες τις εγκεφαλι-
κές λειτουργίες: διάθεση, νοημοσύνη, συ-
μπεριφορά, ικανότητα μάθησης, πνευ-
ματική υγεία και κοινωνικότητα. Ενήλικες 
που καταναλώνουν αρκετά Ω-λιπαρά, ανα-
φέρουν ότι νιώθουν πιο ήρεμοι και διαχειρί-
ζονται καλύτερα το στρες. Είναι αναγκαία 
για την παραγωγή σεροτονίνης, ενός νευ-
ροδιαβιβαστή με ηρεμιστική δράση. Ανεβά-
ζουν τη διάθεση και μειώνουν την κατάθλι-
ψη (σε παιδιά και ενήλικες). Οι σχιζοφρε-
νείς υφίστανται λιγότερα επεισόδια με την 

αυξημένη πρόσληψη Ω-6 και κυρίως Ω-3 
λιπαρών. Ο αυτισμός, το Alzheimer και η 
άνοια απαντούν εξαιρετικά στα Ω-λιπαρά. 
Επίσης, οι έρευνες δείχνουν ότι οι διπολι-
κοί (ή μανιοκαταθλιπτικοί) καθώς και οι ιδε-
οψυχαναγκαστικοί (OCD) δείχνουν σημα-
ντική βελτίωση. Πολλοί ηλικιωμένοι ανα-
φέρουν καλύτερη αντίληψη χρωμάτων 
και οπτική οξύτητα, βελτιωμένη πνευματι-
κή λειτουργία και ταχύτερη εκμάθηση. Τα 
Ω-λιπαρά είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε 3 
προβληματικούς τομείς της εγκεφαλικής 
δραστηριότητας: μαθησιακά προβλήμα-
τα, εγκληματική συμπεριφορά και πνευ-
ματικές δυσλειτουργίες.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΣΤΟ LEVER PARK 
SCHOOL 
in HORWICH, 
BOLTON, UK
Χρόνος Διεξαγωγής: 
Σεπτ. 2006 – Μάρτιος 2007
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Udo’s Oil και Γυναίκα
Ο γυναικείος οργανισμός έχει ιδιαιτερότη-

τες που απαιτούν Ω-λιπαρά σε όλα τα στά-
δια της ζωής. Εγκυμοσύνη: Η συστηματική 
λήψη προλαμβάνει την εξάντληση των απο-
θεμάτων του μητρικού οργανισμού και την 
πιθανότητα μελλοντικών προβλημάτων. Οι 
έρευνες δείχνουν ότι η έλλειψή τους κατά την 
τεκνοποίηση εξηγεί γιατί οι γυναίκες έχουν 
5πλάσια ποσοστά από τους άντρες σε κα-
τάθλιψη, ινομυαλγία, χρόνια κόπωση, 
παθήσεις του κολλαγόνου, φλεγμονές και 
αυτοάνοσες παθήσεις αλλά και προβλή-

ματα πέψης και αλλεργίες. 
Θηλασμός: Το μωρό συ-
νεχίζει να απορροφά EFAs 
από τη μητέρα, καθώς ο 
εγκέφαλός του συνεχίζει να 
αναπτύσσεται μέχρι τον 18ο 
μήνα. 
Επιλόχειος κατάθλιψη, 
ΠΕΣ, Εμμηνόπαυση:  Η 
δράση τους είναι σημαντική 
για την ισορροπημένη και 
αποτελεσματική λειτουρ-
γία του ενδοκρινούς συ-
στήματος και των αδένων 
που παράγουν ορμόνες. 

Έτσι, βοηθούν θετικά 
στις  παραπάνω κατα-
στάσεις. Επιπρόσθετα, 
έχουν καταλυτική συμ-
μετοχή στην πρόσλη-
ψη μετάλλων από τα 
οστά, αποτρέποντας 
έτσι την οστεοπόρωση.

Udo’s Oil και 
Παιδί

Το έμβρυο απορροφά 
από τη μητέρα του τα 
EFAs που χρειάζεται για 
την εγκεφαλική ανάπτυ-

ξη. Με κάθε παιδί, η μητέρα χάνει EFAs και 
κάθε επόμενο παιδί παίρνει λιγότερα, αν η 
μητέρα δεν τα αναπληρώσει. Επομένως, το 
παιδί πρέπει να αρχίσει τη λήψη Ω-λιπαρών 
ιδανικά 3 χρόνια πριν γεννηθεί! Η έλλειψη 
στη μητέρα μπορεί να είναι επιβλαβής για 
το παιδί. Οι θηλάζουσες επίσης χρειάζονται 
άφθονα EFAs στη  διατροφή τους, καθώς 
το μωρό «τραβά» 11 g Ω-λιπαρών κάθε 
μέρα. Αν το μωρό τρώει βρεφικά γάλατα ή 

Καταναλώνοντας 
αποκλειστικά Ω-3, 
ο οργανισμός 
αποκτά ανισορροπία 
σε Ω-6, γεγονός 
που οδηγεί 
σε προβλήματα



τροφές του εμπορίου, πρέπει να προστίθε-
νται Ω-λιπαρά γιατί απλά δεν υπάρχουν στις 
επεξεργασμένες τροφές. Μέχρι την ενηλικίω-
ση, είναι απολύτως απαραίτητη η συστημα-
τική λήψη τους για υγιή σωματική και πνευ-
ματική ανάπτυξη, καθώς και τις αυξημένες 
ανάγκες του οργανισμού για μνήμη, συγκέ-
ντρωση και αθλητική απόδοση.

Udo’s Oil και Ανοσοποιητικό
Τα Ω-λιπαρά προστατεύουν το γενετικό μας 

υλικό (DNA) από βλάβες και φθορές. Δρουν 
σαν «αντιοξειδωτικά» στο λιποδιαλυτό σύ-
στημα του οργανισμού και επειδή  είναι χη-
μικά ενεργά «θυσιάζονται» στη μάχη με ου-
σίες, οι οποίες διαφορετικά θα κατέστρεφαν 
ζωτικές δομές στα κύτταρα. Επίσης, το ανο-
σοποιητικό χρησιμοποιεί τα Ω-λιπαρά για να 
δημιουργήσει «σφαίρες» οξυγόνου ώστε να 
εξαλείψει μολυσματικούς ξένους εισβολείς. 
Τέλος, τα Ω-3 και τα παράγωγά του εμποδί-
ζουν την ανάπτυξη όγκων.

Udo’s Oil και Διαβήτης
Οι διαβητικοί υποφέρουν από λειτουργική 

έλλειψη των EFAs. Τα υψηλά επίπεδα σακ-
χάρου καθιστούν τα EFAs που βρίσκονται 

στους λιπώδες ιστούς μη-διαθέσιμα  Η δια-
τροφική συμπλήρωση με Ω-λιπαρά έχει άμε-
σα θετική επίδραση στη χρηστικότητα της 
ινσουλίνης, υποδεικνύοντας ότι η αποτελε-
σματικότητά της εξαρτάται απ’ αυτά. Στην 
πραγματικότητα, τα διατροφικά Ω-3 μειώ-
νουν την ποσότητα της ινσουλίνης που 
χρειάζονται οι διαβητικοί.

Udo’s Oil και Πεπτικό
Μέσα στο πεπτικό σύστημα, τα Ω-λιπαρά 

σχηματίζουν ένα φράγμα ενάντια στην 
απορρόφηση άπεπτων τροφών, βελτιώνο-
ντας την εντερική λειτουργία, επιβραδύνο-
ντας το άδειασμα του στομάχου  και δρώ-
ντας ως αντιφλεγμονώδη. Εμποδίζουν την 
εμφάνιση του συνδρόμου εντερικής διαπε-
ρατότητας και μειώνουν τις τροφικές αλλερ-
γίες. Τα Ω-λιπαρά τρέφουν και προστατεύ-
ουν τα φιλικά βακτήρια στο έντερο, συμβάλ-
λουν σημαντικά στην αποτροπή της δυσκοι-
λιότητας και των τοξικών καταστάσεων που 
προέρχονται από ένα αφυδατωμένο έντερο 
(ελαττώνοντας την απώλεια νερού μέσω του 
δέρματος και καθιστώντας μη-αναγκαία τη 
μεταφορά νερού από το έντερο για αναπλή-
ρωση, τα κόπρανα παραμένουν μαλακά). 
Επίσης, ενισχύουν την απορρόφηση των λι-
ποδιαλυτών φυτοθρεπτικών.

Udo’s Oil και Πα-
χυσαρκία

Τα Ω-3 αυξάνουν τον μετα-
βολικό ρυθμό και μπορούν 
να βοηθήσουν στην απώλεια 
βάρους με τρεις κυρίως τρό-
πους: α) χρησιμεύουν σαν δο-
μικά υλικά για τις 3-προστα-
γλανδίνες, οι οποίες βοηθούν 
τους νεφρούς να αποβάλουν 
το υπερβάλλον νερό από τους 
ιστούς (οίδημα από κατακρά-
τηση), β) αυξάνουν τον με-

Το 15-22% κ.μ.ό. του 
συνολικού σωματι-
κού βάρους είναι λι-
παρά και είναι το υπ. 
αρ. 2 συστατικό του 
σώματος μετά το 
νερό (70-74%)
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ταβολικό ρυθμό, τον οξειδωτικό βαθμό και 
την παραγωγή ενέργειας, γ) μας κάνουν πιο 
δραστήριους λόγω των αυξημένων επιπέ-
δων ενέργειας και χτίζουν μυϊκή μάζα, κατε-
βάζοντας σε χαμηλότερο επίπεδο τον σωμα-
τικό θερμοστάτη του λίπους. 

Udo’s Oil και Επιδερμίδα
Τα Ω-λιπαρά έχουν ένα σημαντικό ρόλο 

στην υγεία της επιδερμίδας, των μαλλιών και 
των νυχιών. Η ξηρή επιδερμίδα είναι μια ξε-
κάθαρη ένδειξη ότι ο οργανισμός δεν λαμ-
βάνει αρκετά Ω-λιπαρά, καθώς η επιδερ-
μίδα τα απορροφά μόνον αφού έχουν πλή-
ρως καλυφθεί οι αδένες και τα εσωτερικά όρ-
γανα. Πρακτικά, τα παίρνει τελευταία και 

τα χάνει πρώτη. Η ιδανική 
πρόσληψη Ω-λιπαρών συ-
νεισφέρει σε μια απαλή και 
βελούδινη επιδερμίδα χω-
ρίς ίχνος ξηρότητας και δη-
μιουργεί ένα φράγμα στην 
απώλεια υγρασίας. Για το 
έκζεμα, την ακμή, την ψω-
ρίαση και άλλες δερματι-
κές παθήσεις, τα Ω-λιπαρά 
συνδυάζονται ιδανικά με 
πεπτικά ένζυμα πλούσια σε 
πρωτεάση που διασπά τις 
πρωτεΐνες. Επίσης, εμποδί-
ζουν την αφυδάτωση. 

Udo’s Oil και Αποτοξίνωση
Χρησιμοποιούνται για αποτοξίνωση, ιδι-

αίτερα όταν συνδυαστούν με εφίδρωση. Οι 
λιποδιαλυτές τοξίνες αποβάλονται από τον 
οργανισμό στο ελαιώδες τμήμα του ιδρώ-
τα. Αυτό τεκμηριώθηκε στη δεκαετία του 
’80 σε μια μελέτη με βετεράνους του Βιετ-
νάμ, με παράλληλη χρήση σάουνας. Το λί-
πος του ιδρώτα τους απέβαλε τοξίνες όπως 
βαρέα μέταλλα, DDT, PCBs και άλλα, με τα 
Ω-λιπαρά να είναι μακράν οι αποτελεσματι-
κότεροι «εκκαθαριστές» του τοξικού φορτί-
ου. Επίσης, προστατεύουν τους ιστούς από 
την τοξική δράση των εντομοκτόνων και 
των φυτοφαρμάκων που υπάρχουν στις 
τροφές.

Ο σημερινός άνθρω-
πος καταναλώνει το 
1/6 των Ω-λιπαρών 
που κατανάλωνε 
έναν αιώνα πριν, ενώ 
στο ίδιο διάστημα, οι 
καρκίνοι έχουν 6πλα-
σιαστεί και τα καρ-
διαγγειακά έχουν 
3πλασιαστεί



Udo’s Oil και Πρωτεΐνες
Τα Ω-λιπαρά είναι αναγκαία για το 

μεταβολισμό των πρωτεϊνών. Χωρίς αυτά, 
οι πρωτεΐνες μπορούν να είναι πολύ τοξι-
κές. Αυτό αναδείχθηκε για πρώτη φορά σε 
μια μελέτη με πειραματόζωα στις αρχές του 
20ου αιώνα, όταν οι ερευνητές έβαλαν σκύ-
λους σε ασιτία για μερικές εβδομάδες και 
μετά τάισαν κάποιους μόνο πρωτεΐνες. Αυτοί 
πέθαιναν γρηγορότερα απ’ όσους που συ-
νέχιζαν να μην τρώνε καθόλου! Με άλλα λό-
για, η πρωτεΐνη ήταν τοξική για τους πεινα-
σμένους σκύλους. Αλλά όταν  τους έδωσαν 
τις ίδιες πρωτεΐνες με Ω-λιπαρά, οι σκύλοι 
ανάρρωναν πολύ γρήγορα από την ασιτία. 
Άνθρωποι σε δίαιτα με πολλές πρωτεΐνες ή 
μυϊκής ανάπτυξης ή χαμηλών λιπαρών η λι-

ποφοβικές μπορεί να εμπλακούν σε σοβαρά 
προβλήματα υγείας. Όταν απουσιάζουν τα 
Ω-λιπαρά, οι πρωτεΐνες μπορούν να βλά-
ψουν το ήπαρ, τους νεφρούς και άλλα εσω-
τερικά όργανα. 

Udo’s Oil: Oργανικό /  
Αφομοιώσιμο / Χορτοφαγικό

Μετά από 20 χρόνια έρευνας, δύο διαφο-
ρετικές μελέτες μέτρησαν τα αποτελέσματα 
του Udo’s Oil στην απόδοση των αθλητών. 
Γνωρίζουμε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός, 
όπως οι περισσότερες μηχανές, χρειάζεται 
«λάδι» για την βέλτιστη λειτουργικότητά του. 
Αθλητές σε όλο τον κόσμο αποκτούν μεγαλύ-
τερη δύναμη, βελτιωμένη αντοχή και ταχύτε-
ρη ανάκαμψη χρησιμοποιώντας το Udo’s Oil.

Udo’s Oil™ 3•6•9 Blend

Udo’s Oil™ 3•6•9 Blend

Ωμέγα Λιπαρά Oξέα και Αθλητική απόδοση
Κάθε κύτταρο, ιστός, αδένας και όργανο εξαρτάται από την παρουσία των EFAs 

(Essential Fatty Acids - Απαραίτητα Λιπαρά Οξέα). Αποτελούν το κύριο δομικό υλικό κάθε 
κυτταρικής μεμβράνης, είναι αναγκαία για την υγιή κυτταρική διαίρεση/ανάπτυξη και ρυθμί-
ζουν ουσιαστικά τη ζωτική κυτταρική δραστηριότητα.

“Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό το λάδι ήταν 
το κλειδί για τη «μεταμόρφωση» στη φυ-

σική μου κατάσταση. Φαίνεται ότι όσο περισσό-
τερο λαμβάνω το λάδι, τόσο καλύτερα γίνονται τα 
πράγματα! Καθώς η φλεγμονή στον οργανισμό 
μου υποχωρεί, το σώμα μου συνεχίζει να βελτι-
ώνεται. Είμαι απολύτως ο εαυτός μου και αυτή η 
προοπτική με συναρπάζει! Ο τρόπος που βγάζω 
τη δύναμή μου όχι μόνο διατηρήθηκε αλλά ΑΥΞΗ-
ΘΗΚΕ, τα επίπεδα ενέργειάς μου είναι απίστευτα 
σταθερά και η αντοχή μου αυξήθηκε δραστικά”.
Antony Galvan – Ποδηλάτης Ασημένιο Μετάλλιο 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και Σημερινός Κάτοχος 
Παγκοσμίου Ρεκόρ

Udo’s Oil™ 3•6•9 Blend

Udo’s Oil™ 3•6•9 Blend

Επισκεφτείτε το www.oilthemachine.com



Robert Universe Elite
Strength Athlete Case Study

Έρευνες με το Udo’s Oil 

1η
Έρευνα σε κορυφαίους πρω-
ταθλητές αθλημάτων δύναμης 

Διαδικασία
» 36 εβδομάδες / 49 συμμετέχοντες
» 1 κ.σούπας Udo’s Oil/ 25 Kg βάρους/ μέρα
» Η έρευνα μέτρησε την επίδραση του Udo’s 
Oil στη δύναμη, την αντοχή, τη σωματική σύ-
σταση και 13 εξειδικευμένους δείκτες αθλητι-
κής απόδοσης, υγείας και ευεξίας.

Καταγράφηκε Βελτίωση σε:
» Μυϊκή αντοχή κατά τη διάρκεια άσκη-

σης με βάρη, ικανότητα στην υπέρβαση των 
ορίων γαλακτικού οξέως και παρατεταμένη 
άσκηση χωρίς κόπωση
» Καρδιαγγειακή αντοχή και ικανότητα 

τρεξίματος για μεγαλύτερη απόσταση, ταχύ-
τητα και χρόνο
» Άρση βαρών  με καλύτερες ατομικές επι-

δόσεις, αυξημένη εκρηκτικότητα, ταχύτητα 
και ένταση.
» Ταχύτερη και άρτια ανάκαμψη μεταξύ 

των περιόδων έντονης άσκησης
» Βραχεία μνήμη, καλύτερη ανάκληση 

αριθμών, γεγονότων και διαδικασιών
» Λειτουργία αρθρώσεων, λιγότε-

ρος αρθρικός πόνος, μεγαλύτερη 
ετοιμότητα
» Εξαιρετική ποιότητα ύπνου 

και ξεκούραση
» Μείωση φλεγμονών και επι-

τάχυνση του χρόνου αποθερα-
πείας
» Ευλυγισία και εύρος κινήσεων
» Διάθεση και αίσθηση ευεξίας.
» Αύξηση μυϊκής μάζας και θερ-

μογένεση.
» Εστιασμό και συγκέντρωση.
» Ικανότητα διατήρησης 
της ενέργειας και αύξησης 
της ισχύος

Cadogan, O.U., ’’The 
Effects of EFA on 
Athletic Performance/

General Well Being and Risk 
Factors for Cardiovascular 
Disease’’, 2000, Denmark)

Διαδικασία
» 8 εβδομάδες / 47 συμμετέχοντες
» 1 κ.σ. Udo’s Oil/ 25 Kg βάρους/ μέρα 
» Η έρευνα μέτρησε την επίδραση του 

Udo’s Oil  στη δύναμη και αντοχή, το χρό-
νο ανάρρωσης, τη μείωση φλεγμονών και 
την αύξηση μυικής μάζας.

Καταγράφηκε Βελτίωση σε:

όσων συμμετείχαν κατέγραψαν 
τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

57% μεγαλύτερη ενέργεια δύ-
ναμη και αντοχή
62% μικρότερος χρόνος ανάρ-
ρωσης
26% μείωση φλεγμονών
21% αύξηση μυικής μάζας

2η

%}

Επισκεφτείτε το www.oilthemachine.com

Udo’s Oil™ 3•6•9 Blend“Τα οφέλη του λαδιού για 
μένα ήταν εξαιρετικά στο σύ-

νολό τους – φοβερές ατομικές επιτυ-
χίες ως αθλητής. Ταχύτητα, δύναμη, 
αντοχή, ενδυνάμωση και ανάρρωση”
Jon Anderson –Παγκόσμιος Πρω-
ταθλητής Body Building 
Πρωταθλητής Δύναμης 2003.



 

 

 

 

Διαπιστώθηκε μείωση του χρόνου ανάρρωσης μετά από άσκηση και μυϊκή καταπόνηση, χάρη 
στην αντιφλεγμονώδη δράση των EFAs. Καταστέλλουν την ήπια φλεγμονή που παρουσιάζεται 
σε διάφορους ιστούς, μύες, αρθρώσεις, συνδέσμους κ.ά. μετά από άσκηση, όπου το ανοσοποι-
ητικό εμπλέκεται στη διαδικασία αποδόμησης των καταστραμμένων κυττάρων. Διαφορετικά, τα 
υγιή κύτταρα μπορεί να πάθουν ζημιά και ο χρόνος ανάρρωσης να αυξηθεί.

Αναφέρθηκε σημαντική αύξηση της ενέργειας και της αντοχής. Αυτό συμπεριλαμβάνει και αύξη-
ση στη ροή του αίματος και την οξυγόνωση των ιστών, καθώς επίσης και αύξηση στην ικανότη-
τα απορρόφησης και αξιοποίησης του οξυγόνου (VO2 max).

Παρατηρήθηκε μείωση των φλεγμονών γενικά (αλλά και ειδικότερα στις αρθρώσεις που κατα-
πονούνται από βάρη) και αυξημένη διατήρηση αζώτου.

Σημειώθηκε αύξηση στη μυϊκή μάζα.  Το Udo’s Οil  δεν παχαίνει, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Έλ-
λειψη των EFAs μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους, αφού το σώμα ψάχνει σε περιττές θερ-
μίδες  να βρει τα θρεπτικά συστατικά που του λείπουν. Όταν τα EFAs  παρέχονται, το αποθη-
κευμένο λίπος απελευθερώνεται σε μορφή ενέργειας. Το Udo’s Oil αυξάνει την καύση των λι-
πών και μειώνει την παραγωγή λίπους και την αποθήκευσή του.  Επίσης μπορεί να βελτιώσει 
την παραγωγή της αυξητικής ορμόνης και τη δέσμευση της IGF-1 στους υποδοχείς της, οι οποί-
ες με τη σειρά τους προκαλούν αύξηση της μυϊκής μάζας. Καθώς οι μύες χρησιμοποιούν το λί-
πος ως καύσιμο, όσο μεγαλύτερη είναι η μυϊκή μάζα τόσο περισσότερο λίπος «καίγεται».

Χρόνος Ανάρρωσης

Ενέργεια και Αντοχή

Φλεγμονή

Αύξηση μυϊκής μάζας

Udo’s Oil™ 3•6•9 Blend

Udo’s Oil™ 3•6•9 Blend

Udo’s Oil™ 3•6•9 Blend

Επισκεφτείτε το www.oilthemachine.com

“Με τη χρήση του Udo’s Oil, παρατήρησα ότι κοιμόμουν καλύτερα. Τα επίπεδα ενέργειας και αντοχής αυξή-
θηκαν. Η προσπάθεια που καταβάλλω είναι μικρότερη και η ανάρρωση είναι ταχύτερη και πληρέστερη. Πα-
ρατήρησα μειωμένο πόνο μετά από δυνατούς αγώνες τρεξίματος ή εντατικές προπονήσεις. Όπως όλοι οι 
αθλητές, οι δρομείς κυνηγούν το όριο και ,με το Udo’s Oil, θα έχετε σίγουρα αυτή την ώθηση!”
Faye Amos – Δρομέας Αποστάσεων Δύο φορές νικητής του Μαραθωνίου Royal Victoria

“Μόλις 6 εβδομάδες με το Udo’s Oil Blend, ισοφάρισα τα προηγούμενα ρεκόρ μου στην άρση βαρών στους  
Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα επίπεδα αντοχής και ενέργειας ήταν αξιοσημείωτα βελτιωμένα και ο χρόνος ανάρ-
ρωσης μεταξύ εντατικών προπονήσεων ήταν αισθητά μικρότερος. Οι αρθρώσεις μου λειτουργούσαν με άνε-
ση χωρίς πόνους και δυσλειτουργίες. Καθώς δεν είχα ποτέ την τάση να έχω το «placebo effect», θα έλεγα ότι 
οι αλλαγές που βίωσα ήταν πραγματικές και με διάρκεια”. 
Dong Briggs – Προπονητής, Ph. D., Φυσικής Αγωγής, 
NSCA CSCS, Διευθυντής του Human Performance, US ARMY/MWR στο Fort Bliss.
Κάτοχος του USA National Master Title στην Ολυμπιακή Άρση Βαρών.



10 Λόγοι για χρυσό μετάλλιο! 
Γιατί το Udo´s Oil™ 3·6·9 Blend είναι η Νο 1 επιλογή στα Ω-λιπαρά!

Ισορροπημένη 2:1 αναλογία, Ωμέγα 3-6, αποκλειστικά από οργανικά φυτά (όχι 
ιχθυέλαια), για ασφαλή, μακροχρόνια χρήση, χωρίς τους κινδύνους ανισορροπίας σε 
Ω-3/ Ω-6, και της κατανάλωσης ιχθυο-υπολειμμάτων
100% ανεπεξέργαστο, χωρίς χημικά, με 5mg φυτοστερολών/ml - Διατηρεί τα φυσικά 
ευρισκόμενα συστατικά των σπόρων, όπως φωσφολιπίδια, χλωροφύλλη, βιταμίνη Ε 
και καροτένη
Έλαιο νυχτολούλουδου (EPO) ως πηγή του GLA (και όχι λάδι borage - που μπορεί 
να περιέχει πυρολυμένα αλκαλοειδή, τοξικά για το ήπαρ)
In-house παρασκευή για απόλυτο ποιοτικό έλεγ-
χο - με προστασία από φως, οξυγόνο και θερμότητα
Ποιοτική σκούρη γυάλινη συσκευασία, φιλική 
προς το περιβάλλον (Eco-Friendly) ανακυκλώσιμη
Προϊόν πιστοποιημένο οργανικό, non-GMO, 
συσκευασμένο σε κενό αέρος και διατήρηση σε 
ψυγείο 
Σχεδιασμένο από τον Udo Erasmus, Ph.D., 
παγκόσμια αυθεντία στα λιπαρά οξέα 
Έλεγχος ποιότητας από έναν Καναδικό και 
ένα Διεθνή ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης
Τεκμηριωμένο επιστημονικά ακόμα και για 
αθλητισμό υψηλών επιδόσεων
Δοκιμασμένο στο χρόνο! Βρίσκεται στην 
αγορά περισσότερο από 20 χρόνια με παγκό-
σμια διανομή σε 60 χώρες

Νικητής 14 χρυσών 
μεταλλίων Alive, 
για την εξέχουσα ποιότητά του, 

σαν το καλύτερο βιολογικό 
προϊόν και την καλύτερη 

πηγή Ω-λιπαρών

Το προϊόν είναι non-GMO(Μη Γενετικά Τροποποιημένο). Τα έλαια αυτού του 
μείγματος παρέχουν ένα ευρύ φάσμα από Λινολεϊκά, Λινολενικά και Ολεϊ-
κά οξέα.

Κάθε 1 gr (1000 mg) Udo’s Oil αποδίδει 9 θερμίδες. Η σύνθεση των λιπα-
ρών ανά γραμμάριο είναι: ακόρεστα 10% + Ω-6 21% + Ω-3 48% + μονοα-
κόρεστα 21%.
Λοιπά στοιχεία: Χοληστερόλη 0, Νάτριο 0, Κάλιο 0, Υδατάνθρακες 0, Σάκχα-
ρα 0, Πρωτεϊνες 0,015 g

Συνιστώμενη Δοσολογία 
Υγρό: 1-2 κουτάλια της σούπας τη μέρα με το φαγητό
Κάψουλες: 1-2 κάψουλες μέχρι 3 φορές τη μέρα με το φαγητό.
Δεν συνιστάται σε βρέφη κάτω των 6 μηνών. Σε περίπτωση που είστε σε 
αντιπηκτική αγωγή, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Αριθμός ΕΟΦ 78964/2006

Διαθεσιμότητα:
Υγρό: Μπουκάλι των 250 ml
Πριν ανοιχτεί, μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για πολ-
λούς μήνες και πάνω από 2 χρόνια στην κατάψυξη. 
Μετά το άνοιγμα, καταναλώστε το σε 4-6 εβδομάδες.
Κάψουλες: 90 κάψουλες των 1000 mg
Φυλάξτε το σε δροσερό μέρος χωρίς υγρασία. Ιδανικό 
για ταξίδι.
Συστατικά: Έλαιο σπόρων λιναριού*, έλαιο σπόρων 
ηλίανθου*, έλαιο σπόρων σουσαμιού*, έλαιο σπόρων 
νυχτολούλουδου**, έλαιο καρύδας*, έλαια πίτουρων ρυ-
ζιού και βρώμης*, λεκιθίνη σόγιας, μικτές τοκοφερόλες.

*   πιστοποιημένα οργανικά συστατικά
** EPO που παρέχει 0,9 mg GLA /gr

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Συνταγές με Udo’s Οil
Μαγιονέζα Udo’s
¾  φλ. Udo’s Oil
1 αυγό
½  κ. γλ.  αλάτι
¼  κ. γλ. ζάχαρη
2  κ. γλ.  χυμός λεμο-
νιού

1 πρέζα πιπέρι καγιέν
Ανακατέψτε σε μπλέντερ όλα τα υλικά 
και το ¼ από το Udo’s Οil. Προσθέστε 
τμηματικά  το υπόλοιπο λάδι κατά τη δι-
άρκεια της ανάμειξης. 
Γίνεται περίπου 1 φλ. Μαγιονέζα

Smoothie για πρωινό
1 φλ. γάλα ή γάλα σόγιας
¾ φλ. χυμός πορτοκάλι
1 κ. σ. μέλι
1 μπανάνα
1 φλ. φρέσκα ή κατεψυγμένα 
μούρα, ή φράουλες
1 κ .σ. Βeyond Greens Udo’s 
choice ή πρωτεΐνη  σόγιας 
ή  σίτου
1 κ. σ. Udo’s Oil

Ανακατέψτε σε μίξερ. Μερίδες = 2 

Σαλάτα Caesar
½  σαλάτα μαρούλι 
πλυμένη και στεγνή
1 φιλέτο αντσού-
γιας (ή ½ κ. σ σάλτσα 
worcestershire)
1 σκ. σκόρδο λιωμένο
1 κ. γλ.  χυμός λεμο-
νιού
2  κ. σ.  μαγιονέζα 
Udo’s
¼  φλ. παρμεζάνα σε φλούδες
½  φλ. κρουτόν ψημένα 
Αλάτι και  πιπέρι
Ανακατέψτε την αντσούγια, το σκόρδο, 
το χυμό, και τη μαγιονέζα, και  προσθέ-
στε το μείγμα στο μαρούλι, το οποίο έχε-
τε τοποθετήσει 
σε μπολ. Βάζε-
τε τα κρουτόν και 
το τυρί από πάνω 
και προσθέστε 
αλάτι και πιπέρι. 
Μερίδες = 2

Tips για το Udo’s Oil
• Ξεκινήστε με 1 κ.σ. / μέρα και βαθμιαία μπορείτε να αυξήστε μέχρι 1 κ. σ. / 25 κιλά σωματικού βά-

ρους / μέρα.
• Το Udo’s Oil είναι συμβατό με όλα τα τρόφιμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κρύα, θερμά και 

καυτά τρόφιμα (αφού τα βγάλουμε από την πηγή θερμότητας), αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιη-
θεί για τηγάνισμα, ψήσιμο ή άλλο υψηλής θερμοκρασίας μαγείρεμα.

• Οι δημοφιλέστερες χρήσεις είναι σε σαλάτες, πρωτεϊνικά ροφήματα, γιαούρτι, μαρμελάδες και χυ-
μούς.

• Δοκιμάστε το στα βρασμένα στον ατμό λαχανικά, το ρύζι και τα ζυμαρικά, τις ψημένες ή πουρέ πα-
τάτες ή προσθέστε το στη σπιτική σούπα (μετά το τέλος του μαγειρέματος).

• Αναμίξτε με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε πιάτα όπως το χούμους και το ταμπουλέ ή σερβίρετέ 
το με βαλσαμικό ξίδι για dips (σάλτσες).

• Προσθέστε το στους φρέσκους φυτικούς χυμούς μαζί με το Beyond Greens, για μια θρεπτική αντι-
κατάσταση γεύματος ή όταν χρειάζεστε πρόσθετη σωματική ή πνευματική ενέργεια.



Αποκλειστική Διανομή για Ελλάδα και Κύπρο
Τ: 2310 449 441, F: 2310 449 355
www.medmelon.gr
e-mail: info@medmelon.gr

3 Μειώνουν την κακή χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια και την πίεση

3 Λιπαίνουν τις αρθρώσεις, βοηθούν στην πρόληψη της αρθρίτιδας 
       και ανακουφίζουν από αρθριτικούς πόνους

3 Επιταχύνουν την επούλωση τραυμάτων, μειώνουν πόνους και φλεγμονές

3 Ενισχύουν την πνευματική απόδοση, τη συγκέντρωση και τη μνήμη

3 Συμβάλλουν στην υγιή κύηση και τη βρεφική - παιδική ανάπτυξη

3 Βελτιώνουν την ποιότητα της επιδερμίδας και είναι ωφέλιμα 
        στην αντιμετώπιση του εκζέματος, της ψωρίασης και της ακμής

3 Βοηθούν στην καύση του αποθηκευμένου σωματικού λίπους

3 Αυξάνουν την ενέργεια, την αντοχή και τη διάθεση

3 Ανακουφίζουν από το ΠΕΣ και ρυθμίζουν την ορμονική λειτουργία

Θεμέλιο Ζωής 

100% φυτικής προέλευσης Ω3 και Ω6 Λιπαρά
Udo’s Oil™ 3•6•9 Blend

• Χωρίς ιχθυέλαια, βαρέα μέταλλα, ρύπους, διοξίνες
• Απόλυτα ασφαλές για όλες τις ηλικίες & για συνεχή χρήση

• Άριστη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα

Εμπιστευθείτε την αξιοπιστία του Udo’s Oil

©2014. Όλα τα δικαιώματα ανήκουν στη Medmelon και τη Flora Ltd Canada

Οι πληροφορίες αυτού του έντυπου δεν υποκαθιστούν ιατρική συμβουλή ή γνωμάτευση. 
Οι αναγραφόμενες ιδιότητες αναφέρονται στα συστατικά των προϊόντων και βασίζονται 

σε βιβλιογραφικές αναφορές και επιστημονικές έρευνες.
Τα Σ/Δ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας. 

Να φυλάσσονται μακριά από τα μικρά παιδιά. Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης.
Τα προϊόντα δεν προορίζονται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας 

αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.

Εισάγονται από τον Καναδά

www.florahealth.com

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, τα Ω-Λιπαρά:


