
Dla Zdrowia i Smaku! 

„Naturalny Olej” „Echa Natury” 

Gama zimnotłoczonych, nieoczyszczonych,  

nierafinowanych olejów spożywczych 

„Naturalny  Olej Lniany” tzw. Olej Budwigowy 

Olej lniany to jeden z najpopularniejszych i najbardziej 

znaczących olejów roślinnych. Najważniejszą zaletę 

oleju lnianego tłoczonego z siemienia lnianego 

stanowi zawartość ok. 45% tłuszczu, w skład którego 

wchodzą niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe 

(NNKT): kwas linolenowy (omega-3) oraz kwas 

linolowy (omega-6), ponadto zawiera glicerydy 

kwasów nasyconych oraz fitosterole i witaminę E. 

Właściwości zdrowotne: Nienasycone kwasy 

tłuszczowe usuwają z organizmu nadmiar złego 

cholesterolu i zmniejszają ryzyko nadciśnienia, 

zapobiegają miażdżycy. Olej lniany ma pozytywny 

wpływ na perystaltykę jelit oraz jest pomocny w 

leczeniu wrzodów żołądka, ponadto pomaga w 

utrzymaniu równowagi hormonalnej w organizmie. 

Zawarta w oleju lnianym witamina E – witamina 

młodości – chroni skórę przed przedwczesnym 

starzeniem.   

Stosowanie: Olej lniany może być stosowany tylko na 

zimno, zarówno jako dodatek do sosów, sałatek, 

gotowanych jarzyn lub past serowych, jak i 

bezpośrednio z łyżki podczas posiłku. Zalecana 

dzienna dawka to 2 do 6 łyżek. 

Z nasion lnu zwanych siemieniem lnianym można 

robić wywary, które działają kojąco na żołądek oraz 

pomagają przy zaparciach. Zaleca się spożywanie 5-

10g ziaren lnu dziennie. 

„Naturalny Olej Rzepakowy” 

Olej rzepakowy to podstawowy olej roślinny 

stosowany w gospodarstwach domowych w Europie. 

Podstawową zaletą oleju rzepakowego, obok 

niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych 

(NNKT) jest  duża zawartość - ok. 65% - cennego 

jednonienasyconego kwasu oleinowego. Istotną zaletą 

oleju rzepakowego jest fakt, że stosunek zawartych w 

nim kwasów omega-6 i omega-3  to 2:1 – najbardziej 

pożądana proporcja. Olej rzepakowy obfituje w cenne 

dla organizmu witaminy rozpuszczane w tłuszczach: 

witaminę E, witaminę K oraz Karotenoidy. 

Właściwości zdrowotne: Kwas oleinowy powoduje 

zmniejszenie zawartości złego cholesterolu (LDL) i 

poprawę stosunku dobrego cholesterolu (HDL) do 

złego. Regularne spożywanie oleju rzepakowego 

chroni przed cukrzycą oraz jej powikłaniami  (np. 

uszkodzeniem nerek). Ponadto zwarty w nim kwas 

dokozaheksaenowy (DHA), również z rodziny omega-

3, wpływa pozytywnie na pracę mózgu i inteligencję. 

Co istotne już niewielka ilość oleju rzepakowego 

powoduje lepsze przyswajanie witamin przez 

organizm. Zawarta w oleju rzepakowym witamina E 

działa przeciwnowotworowo i przeciwmiażdżycowo, 

zaś witamina K wpływa na krzepliwość krwi i poprawia 

metabolizm kości i naczyń krwionośnych. 

Stosowanie: Olej rzepakowy tłoczony na zimno może 

być stosowany na zimno jako dodatek do sałatek oraz 

na ciepło – do smażenia potraw. Zaletą oleju 

rzepakowego jest fakt iż nie przenosi on zapachów, 

tak więc może być używany do smażenia kilku potraw 

po sobie. Zalecane spożycie dzienne to 30g (ok. 2 

łyżki). 

 „Naturalny Olej z Ostropestu” 

Olej ostropestowy zawiera znaczną ilość 

nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), spośród 

których dominuje kwas linolenowy (ok. 53%). Ponadto 

w skład oleju z ostropestu wchodzi: 1% sylimaryny, 

która ochrania błony komórkowe przed wolnymi 

rodnikami oraz witamina E, która ma silne działanie 

przeciwutleniające. Ponadto ostropest zawiera olejek 

eteryczny, witaminę B2 i D oraz sole mineralne 

(miedź, selen i cynk).  

Właściwości zdrowotne: Ostropest chroni wątrobę 

przed szkodliwym działaniem alkoholu – przeciwdziała 

uszkodzeniom komórek  wątroby oraz stosowany jest 

w leczeniu choroby alkoholowej.   Ostropest łagodzi 

także stany zapalne na tle cukrzycowym i stosowany 

jest  w leczeniu WZW typu A, B i C.  Ponadto ostropest 

chroni wątrobę przed skutkami ubocznymi różnego 

typu farmakoterapii.  

Stosowanie: Olej z ostropestu powinno się spożywać 

tuż przed posiłkiem 3 razy dziennie po ok. 4 gramy (tj. 

1 niecała mała łyżeczka). 

Ziarna ostropestu w postaci mielonej można dodać do 

herbaty (max. 2 łyżeczki dziennie) lub przygotować z 

nich napar.  



„Naturalny Olej z Wiesiołka” 

Olej z wiesiołka jest źródłem niezbędnych 

nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) – kwasu 

linolowego (LA) oraz gamma-linolenowego (GLA), 

ponadto kwasu oleinowego, palmitynowego i 

stearynowego. Olej z wiesiołka bogaty jest także w 

fitosterole, białko bogate w aminokwasy siarkowe i 

tryptofan, enzymy, witaminę E, cynk, selen, magnez i 

wapń – ten niezwykły skład sprawia, że wiesiołek jest 

jedną z cenniejszych roślin . 

Właściwości zdrowotne: Olej z wiesiołka wspomaga 

trawienie oraz zapobiega magazynowaniu tłuszczów w 

organizmie ułatwiając ty samym odchudzanie. Kwasy 

zawarte w oleju z wiesiołka inicjują produkcję enzymu 

delta-6-desaturaza, który to pomaga w leczeniu 

problemów skórnych takich jak trądzik czy nawet 

łuszczyca, ponadto działa leczniczo w chorobach 

stawów. Olej z wiesiołka dzięki zawartości kwasu 

gamma-linolenowego oraz kwasów z grupy omega ma 

działanie odtruwające oraz zapewnia ochronę układu 

odpornościowego przed schorzeniami płuc, oskrzeli, 

gardła, oczu, nabytą alergią cz y astmą. Zawarte w 

oleju z wiesiołka kwasy poprawiają przepływy krwi w 

naczyniach krwionośnych oraz redukują ciśnienie 

przeciwdziałając zawałowi serca i udarowi mózgu. Olej 

z wiesiołka obniża poziom złego cholesterolu przez co 

zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy. Zawarty w oleju 

kwas gamma-linolenoy zwalcza komórki rakotwórcze 

– wykazuje działanie przeciwnowotworowe, zaś kwas 

DHA usprawnia pracę mózgu a tym samym 

przeciwdziała depresji. 

Stosowanie: Olej z wiesiołka może być stosowany 

jedynie na zimno, najlepiej doustnie od 2,5 do 5 ml 

dziennie w trakcie posiłku. W celu wzmocnienia 

włosów czy też poprawy stanu skóry może być 

stosowany zewnętrznie bezpośrednio na skórę lub 

włosy. 

„Naturalny Olej Kokosowy” 

Zimnotłoczony olej kokosowy, zwany także masłem 

kokosowym ze względu na swój żółtawy kolor i 

kremową konsystencję jest jedynym tłuszczem 

spożywczym, który nie powoduje przyrostu tkanki 

tłuszczowej, lecz jest wykorzystywany przez organizm 

do produkcji energii i spalania kalorii – tak więc działa 

odchudzająco, szczególnie na otyłość brzuszną. Olej 

ten ze względu na niską zawartość utleniających się 

kwasów tłuszczowych może być stosowany do 

smażenia w wysokich temperaturach. Olej kokosowy 

jest źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych (ok.80-

90%) a najważniejsze z nich to te z grupy 

trójglycerydów średniokomórkowych (MCT), kwas 

laurynowy i kwas kaprlowy – choć tłuszcze nasycone 

są postrzegane jako szkodliwe – spożywane w 

odpowiednich ilościach mogą przynieść same korzyści. 

Olej kokosowy zawiera także niewielkie ilości kwasów 

nienasyconych i jest źródłem witaminy B6, B2, C i E 

oraz kwasu foliowego, potasu, wapnia, magnezu, 

fosforu, żelaza, sodu i cynku. 

Właściwości zdrowotne: Olej kokosowy ma silne 

właściwości bakteriobójcze i wirusobójcze – niszczy 

drobnoustroje pokryte otoczką lipidową takie jak: 

wirus opryszczki, przeziębienia, a także wirusy 

wywołujące wrzody żołądka oraz nowotwory układu 

pokarmowego. Olej kokosowy dzięki swoim 

właściwościom wzmacnia odporność organizmu 

poprzez wykazywanie silnych właściwości 

antybakteryjnych, antygrzybiczych oraz 

antywirusowych. Stosowany naskórnie olej kokosowy 

zwalcza egzemy, stany zapalne oraz infekcje, a także 

pomaga w regeneracji mikrourazów, znacząco 

zmniejsza świąd i ból. Zawartość naturalnych 

antyoksydantów powoduje zwalczanie wolnych 

rodników, a tym samym spowalnia proces starzenia 

się skóry, poprzez jej uelastycznienie i ujędrnienie. 

Olej ten stosowany jest także przy chorobie Crohna i 

cukrzycy typu II.  

Olej kokosowy stosowany bezpośrednio na włosy 

nawilża je,  wzmacnia cebulki i hamuje proces 

wypadania włosów. Może być stosowany także jako 

balsam do ciała. 

Stosowanie: Dzięki swoim właściwościom 

zdrowotnym i pielęgnacyjnym olej kokosowy znalazł 

swoje zastosowanie, zarówno w kuchni jak i 

kosmetyce. 

Osobom odchudzającym się zaleca stosować dwie 

łyżki (30 ml) oleju kokosowego dziennie. 

„Naturalny Olej z Czarnuszki” 

Olej tłoczony z ziaren czarnuszki siewnej – lekko 

gorzkawy o intensywnym korzennym zapachu. Olej 

ten pełni funkcje przeciwutleniacza, który stabilizuje i 

chroni nienasycone kwasy tłuszczowe i fosfolipidy 

wchodzące w skład błon komórkowych przed 



uszkodzeniem przez wolne rodniki. Olej z czarnuszki w 

około 85 % składa się z niezbędnych nienasyconych 

kwasów tłuszczowych (NNKT): kwasu linolowego 

(omega-6) – ok. 60%., kwasu oleinowy (omega-9) – ok. 

25% i kwasu alfa-linolenowego (omega-3) - około 1 %. 

Ponadto w swoim składzie ma on witaminę E, beta-

karoten, sterole, biotynę, liczne mikroelementy oraz 

przeciwutleniacze.  Najważniejszą składową oleju jest 

tymochinon – jest to olejek eteryczny o wyjątkowych 

właściwościach. 

Właściwości zdrowotne: Olej z czarnuszki wspomaga 

czynności trawienne przez co jest pomocny przy 

wzdęciach, nadkwasocie oraz nieświeżym oddechu. 

Olej wspomaga także działanie układu sercowo-

naczyniowego poprzez przeciwdziałanie odkładaniu 

się lipidów w układzie krwionośnym co powoduje 

poprawę krążenia i normalizuje ciśnienie tętnicze. 

Tymochinon – olejek eteryczny występujący w oleju 

tłoczonym z ziaren czarnuszki wykazuje działanie 

przeciwzapalne, przeciwbólowe, a także ochronne ma 

miąższ nerek i wątroby oraz działa 

przeciwnowotworowo – powoduje zahamowanie 

rozwoju komórek rakowych. Olej z czarnuszki  jest 

głównym składnikiem terapii aromatycznych przy 

zapaleniu oskrzeli, kaszlu lub przeziębieniu.  

Stosowanie: Zalecane spożycie oleju z czarnuszki u 

dorosłych to 1 łyżeczka 2 razy dziennie przed 

posiłkiem, a w przypadku dzieci - 1/4 łyżeczki 2 razy 

dziennie. 

 

„Naturalny Olej Słonecznikowy” 

Olej słonecznikowy stanowi niezastąpione źródło 

witaminy E zwanej „witaminą młodości”, beta-

karotenu i lecytyny. Olej słonecznikowy jest bogaty w 

nienasycone kwasy tłuszczowe omega-6 – pochodne 

kwasu linolowego (61%) oraz omega-9 – pochodne 

kwasu oleinowego (26%).  

Właściwości zdrowotne: Olej słonecznikowy 

wspomaga układ odpornościowy, przedłuża 

żywotność plemników i obniża poziom złego 

cholesterolu. Zawarta w nim witamina E neutralizuje 

wolne rodniki pustoszące skórę i chroni ją przed utratą 

elastyczności, sprężystości oraz wilgotności.  Zażywany 

przez dłuższy czas olej słonecznikowy 

likwiduje skurcze łydek, nie wpływa na istniejące stany 

chorobowe ale również zapobieganie ich objawom. 

Olej słonecznikowy działa na dobre krążenie krwi, 

czynności serca, poprawę funkcjonowania mózgu oraz 

dolegliwości, takie jak: bóle głowy, choroby jelit, 

schorzenia kobiece oraz zapalenia zatok obocznych 

nosa. 

Stosowanie: Olej słonecznikowy należy stosować na 

zimno, w dowolnej ilości jako dodatek do sosów, 

dressingów czy sałat. 

Dzienna dawka osoby dorosłej w kwasy tłuszczowe 

omega-6 wynosi 4g = 2 łyżeczki oleju słonecznikowego 

tłoczonego na zimno dziennie.  

W przypadku metody ssania oleju: 1 do 2 łyżeczek, 

płukać w jamie ustnej przez ok. 10 do 15 minut – 

następnie wypluć. 

„Naturalny Olej Konopny” 

Olej tłoczony z nasion konopi siewnej. Ma on ciemne 

zabarwienie (zielono-brązowe) i charakterystyczny 

delikatnie orzechowo-korzenny smak. Olej ten zawiera 

idealne proporcje kwasów NNKT tj. stosunek kwasów 

omega-3 do omega-6 czyli 3:1. Olej konopny zawiera 

także witaminy z grupy B oraz witaminę A,C,E i K jest 

on też bogaty w minerały, aminokwasy, 

przeciwutleniacze i fitosterole.  

Właściwości zdrowotne: Olej konopny wspomaga 

pracę serca i obniża ciśnienie  przez co wspomaga 

prawidłową pracę układu krążenia i naczyń 

krwionośnych. Zawarta w nim witamina K ma 

właściwości przeciwkrwotoczne, odpowiada za 

krzepliwość krwi, działa także przeciwgrzybicznie i 

antybakteryjnie oraz przeciwzapalnie i 

przeciwbólowo. Ponadto olej konopny zmniejsza stany 

zapalne stawów i niweluje objawy napięcia 

przedmiesiączkowego u kobiet. Stosowany 

bezpośrednio na skórę działa kojąco w stanach 

zapalnych, podrażnieniach i zmianach skórnych. Olej 

konopny polecany jest alergikom, gdyż przynosi ulgę 

w stanach swędzenia. 

Stosowanie: Olej konopny należy stosować na zimno 

do sałatek lub bezpośrednio spożywać z łyżeczki. Olej 

może być stosowany także zewnętrznie bezpośrednio 

na skórę. 

„Naturalny Olej z nasion Chia” 

Olej tłoczony z nasion Chia – szałwii hiszpańskiej, 

które to są źródłem wyjątkowych właściwości nie tylko 

zdrowotnych ale także są nieocenionym źródłem 



wartości odżywczych . Olej ten odznacza się wysokim 

stężeniem kwasów omega-3, a w szczególności kwasu 

alfa-linolenowego „ALA”., ponadto stanowi źródło 

wapnia, a w szczególności boru mineralnego,  

antyoksydantów, witamin i minerałów. 

Właściwości:  Olej z nasion Chia pomaga budować 

mięśnie i wytrzymałość tkanki, pomaga zmniejszyć 

wahania cukru we kwi poprzez spowalnianie 

przemiany węglowodanów w cukier – jest on 

nieocenionym suplementem diety dla diabetyków. 

Spożywanie oleju z nasion Chia chroni przed 

działaniem wolnych rodników, które mogą 

powodować raka, choroby serca i inne choroby 

związane z wiekiem.  

Stosowanie: łyżeczka dziennie po posiłku 

„Naturalny Olej z pestek Dyni”  

Olej ten tłoczony jest z całych, nieprażonych pestek 

dyni. Ma on charakterystyczny orzechowy smak i 

zapach oraz bardzo ciemny zielony kolor.  Olej z 

pestek dyni zawiera witaminy A, E, B1, B2, C, niacyne, 

piroksen oraz Witaminę H. Ponadto jest bogaty w 

takie minerały jak żelazo, fluor, jod, potas, wapń, 

magnez, sól, fosfor, selen i cynk. Jest on także źródłem 

niezbędnych kwasów tłuszczowych, antyoksydantów i 

związków blokujących DHT, takich jak betasitosterol 

oraz delta-7-sterine. Olej z pestek dyni składa się w 

18,8% z nasyconych kwasów tłuszczowych, resztę zaś 

stanowią nienasycone kwasy tłuszczowe 

(jednonienasycone i wielonienasycone).  

Właściwości zdrowotne: Olej z pestek Dyni polecany 

jest szczególnie w profilaktyce schorzeń prostaty, gdyż 

zawarte w nim fitosterole prowadzą do obniżenia 

poziomu DHT, a tym samym do zmniejszenia masy 

gruczołu krokowego. Ponadto stosowanie Oleju z 

pestek dyni stosowany jest także w walce z 

pasożytami układu pokarmowego, gdyż zawarte w 

oleju alkaloidy uszkadzają ich układ nerwowy oraz 

przyspieszają proces usuwania pasożytów z organizmu 

wraz z substancjami toksycznymi.  

Olej z pestek dyni ma także swoje zastosowanie w 

kosmetyce – wmasowany w skórę nawilża ją, 

poprawia napięcie, spłyca zmarszczki i wspomaga 

walkę z trądzikiem. Ponadto regularne wcieranie oleju 

wspiera kuracje antycellulitowe oraz pomaga uporać 

się z bliznami i rozstępami.    

Stosowanie: Olej pestek Dyni należy stosować jedynie 

na zimno – najlepiej łyżeczkę dziennie na czczo rano. 

Olej można stosować także zewnętrznie – wcierając w 

skórę. 

„Naturalny Olej z pestek Moreli” 

Olej tłoczony na zimno z pestek Moreli zwyczajnej ma 

klarowny, jasny żółty kolor i delikatny marcepanowo-

migdałowy smak.  Podstawową jego zaletą jest 

wysoka zawartość witaminy B17, czyli amigdaliny 

zwanej także letrilem. Olej ten zawiera także NNKT, 

witaminę A, E i B oraz wiele dobroczynnych 

składników mineralnych. 

Właściwości zdrowotne:  Zawarta w oleuj z pestek 

Moreli witamina B17 ma właściwości antyrakowe, tak 

więc  jego stosowanie może pomóc w zapobieganiu 

nowotworom kości, szyjki macicy i skóry. Witamina 

B17 ma także dobroczynny wpływ na obniżenie i 

utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Ponadto olej 

z pestek Moreli ma właściwości przeciwzapalne, które 

mogą wspomóc leczenie  zarówno grypy jak i 

artretyzmu. Zawarte w nim witaminy i minerały mają 

dobroczynny wpływ na skórę ciała oraz włosy – olej 

łatwo się wchłania, ujędrnia i nawilża skórę, a użyty 

wraz z szamponem lub odżywką regeneruje i odżywia 

włosy.   

Stosowanie:  Do sałatek i innych dań zimnych lub do 

bezpośredniego spożycia ok. 1 łyżeczka dziennie. Olej 

można także wcierać w skórę i włosy. 

 

„Naturalny Olej z Orzecha Laskowego” 

Olej tłoczony na zimno z całego orzecha laskowego 

charakteryzuje się wyjątkowym, delikatnym smakiem i 

subtelnym orzechowym aromatem oraz ma klarowny 

żółty kolor. Olej ma wysoką zawartość kwasu 

linolowego oraz witaminy E. 

Właściwości zdrowotne: Olej z Orzecha Laskowego 

przeznaczony jest głównie do pielęgnacji skóry i 

włosów. Ma on właściwości przeciwzapalne, 

ściągające, regenerujące i tonizujące. Działa 

antybakteryjnie, balansująco i relaksująco. Stosowany 

bezpośrednio na skórę wspomaga regenerację, 

nawilża i wzmacnia ściany naczynek krwionośnych. 

Olej z Orzecha Laskowego działa 

przeciwzmarszczkowo oraz antycellulitowo. 



Stosowany może być także jako dodatek do 

szamponu, gdyż powoduje wzmocnienie struktury 

włosów oraz cebulek. Stosownie Oleju z Orzecha 

laskowego sprzyja także ochronie koloru włosów 

farbowanych.  

Stosowanie: Zewnętrznie, bezpośrednio na skórę lub 

włosy. 

 

„Naturalny Olej z ziaren Sezamu” 

Olej tłoczony z białych ziaren sezamu ma delikatny, 

lekko orzechowy, słodki smak oraz jasno żółty kolor. 

Olej ten charakteryzuje wysoka odporność na 

jełczenie, gdyż zawiera on sezamol i sezamolinę 

będące naturalnymi przeciwutleniaczami. Olej z ziaren 

Sezamu jest jednym z najbogatszych źródeł fitosteroli, 

czyli steroli roślinnych.  Olej ten jest także źródłem 

wapnia, witaminy K oraz E.   


