
Nutrisun reprezintă o germoplasmă brevetată, proprie, care permite 
obținerea uleiului de floarea-soarelui cu un conținut special de acizi 
grași. Uleiul de floarea-soarelui cu un conținut ridicat de acid oleic și 
stearic (HSHOSO) reprezintă singurul acid gras saturat care nu ridică 

valorile colesterolului la un nivel dăunător.

www.advantaseeds.comnutrisun@advantaseeds.com

Companie de comercializare a semințelor, 
clasificată conform Indexului Access to Seeds 

susține micii fermieri în vederea sporirii 
productivității și obținerii unor alimente 

superioare din punct de vedere nutrițional.
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Advanta Seeds este dedicată atingerii Obiectivelor 
de Dezvoltare Durabilă ale ONU (ODD) și 

promovării agriculturii sustenabile, și se axează pe 
micii fermieri din regiunile cu dificultăți în privința 

siguranței alimentelor.



Stearina

Compoziția de acizi grași

„Informațiile despre Nutrisun (produs) astfel cum sunt incluse în această broșură (inclusiv afirmații, statistici și date empirice) se bazează pe încercări efectuate în diverse locuri în anumite condiții 
prescrise. Diferiți factori precum geografia, climatul, practicile agricole și condițiile de mediu pot modifica caracteristicile și performanța produsului. Grupul UPL și Advanta declină toate garanțiile 
exprese sau implicite cu privire la produs și nimic nu va fi interpretat ca o promisiune/garanție privind performanța, vandabilitatea produsului, consecvența rezultatelor produsului sau adecvarea 
produsului pentru un anumit scop. Această broșură are doar rol informativ și se recomandă efectuarea unui test pentru evaluarea performanței Nutrisun în condițiile locale, în anotimpuri diferite. 
Imaginile utilizate au doar rol reprezentativ .”

Indicele de stabilitate al uleiului (OSI) la 110° C este de 6 ori mai ridicat decât în cazul uleiului obișnuit de floarea-soarelui. Îmbunătățește funcționalitatea tehnică în 
cazul semipreparatelor congelate.

Nutrisun
O sursă de ulei sustenabilă, fără utilizarea OMG. Nutrisun este un ulei de floarea-soarelui natural, cu un conținut ridicat de 
acid oleic și acid stearic (HSHOSO), derivat din înmulțirea convențională a semințelor hibride. Comparativ cu profilul de acizi 
grași din uleiul de floarea-soarelui obișnuit, Nutrisun conține de 4 ori mai mult acid stearic și de 3 ori mai mult acid oleic.

Creșterea eficienței
Îmbunătățiți durata de valabilitate și îmbunătățiți volumul de prăjire. Profilul de acizi grași al Nutrisun oferă o stabilitate oxidativă 
înaltă, chiar și atunci când este combinat cu alte uleiuri vegetale, precum cel din boabe de soia, de rapiță sau palmier. Aceasta 
înseamnă că uleiul rezistă de 6 ori mai mult într-un prăjitor, cu beneficii nutriționale suplimentare și durată de valabilitate 
prelungită pentru alimentele ambalate.

Un substitut mai sănătos
Apel pentru consumatorii atenți la sănătate. Studiile au arătat o legătură între consumul de acizi grași trans și afecțiunile 
cardiovasculare. Uleiul Nutrisun este un înlocuitor nutrițional pentru uleiurile parțial hidrogenate, nesănătoase, bogate în 
acizi grași trans. HSHOSO poate produce diferite tipuri de oleine și stearine adecvate pentru produse de patiserie, 
margarină, ciocolată, înghețată și altele!

Disponibil acum
Semințele de floarea soarelui NS08 sunt ambalate în 
pungi de semințe de 10 kg și au aprobare din partea 
autorităților de reglementare.
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