
firma rodzinna
oferuje produkty 
tłoczone z natury
  www.primus.waw.pl Nieprzerwanie od 2015  roku nasze produkty wyróżniane są znakiem  

„TOP PRODUKT”  Doceń Polskie

Olej rzepakowy 
tłoczony tradycyjnymi metodami na zimno, niefiltrowany i nierafinowany. 
Produkowany z polskiego ziarna wolnego od GMO i alergenów, z odmian podwójnie uszlachetnionych –  
bezerukowych. Zwany"Oliwą Północy"- jest źródłem w witaminy E, witaminy K, witaminy D3 a także prowitaminy A.  
Zawiera jednonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-9 oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6.
Olej rzepakowy zapewnia wysoką jakość potraw. To doskonały dodatek do sałatek, majonezów
i dresingów. Nadaje się do pieczenia i krótkiego smażenia. Ma słodki smak i zapach. 
Najwięcej właściwości zachowuje podczas stosowania na zimno. 
Wspomaga leczenie choroby wieńcowej serca, łuszczycy i zapalenia stawów.

wartości odżywcze dla 100ml (1 łyżka = 15ml):
kwasy tłuszczowe nasycone 7,1g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone 65,3g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone 27,6g
stosunek Omega-6 do Omega-3 (2 : 1)
witamina E  25,7 mg (231%)*
witamina A 900,00 µg (110%)*
witaminę K  92,00 µg (127%)*
witaminę D3 8,62,00 µg (114%)*
*dziennej zalecanej dawki w 100g dla osoby dorosłej.

30ml oleju zabezpiecza dzienne zapotrzebowanie na NNKT.

Olej rzepakowy 750 ml szkło
KOD EAN 5901943000278 
Olej rzepakowy 1000 ml
KOD EAN 5907737700010
Olej rzepakowy 500 ml 
KOD EAN 5907737700027

Olej słonecznikowy
tłoczony na zimno tradycyjnymi metodami, niefiltrowany i nierafinowany. Produkowany z polskiego  wysokogatunkowego 
ziarna wolnego od GMO i alergenów. Zawiera najwięcej ze wszystkich olei roślinnych witaminy E, która jest silnym 
przeciwutleniaczem. To źródło cennych fitosteroli, beta-karotenu, lecytyny i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
Omega-6. Najwięcej właściwości zachowuje podczas stosowania na zimno. Doskonały do duszenia i gotowania potraw, 
także krótkiego smażenia. Ma słodki smak i zapach.
Olej nasz może być używany „do ssania” w kuracji oczyszczającej organizm. 
Wspomaga układ odpornościowy i krwionośny, korzystnie wpływa na układ nerwowy i pokarmowy. 
Można go stosować w domowej kosmetyce
do nawilżania i uelastyczniania skóry.

wartości odżywcze dla 100ml (1 łyżka = 15ml)
kwasy tłuszczowe nasycone 10,2g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone 22,1g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone 67,8g
w tym Omega-6  67,6g
witamina E  63,4 mg (430%)*
*dziennej zalecanej dawki w 100g dla osoby dorosłej.

30ml oleju zabezpiecza dzienne zapotrzebowanie na NNKT.

Olej słonecznikowy 750 ml szkło
KOD EAN 5901943000261
Olej słonecznikowy 1000 ml
KOD EAN 5901943000148
Olej słonecznikowy 500 ml  
KOD EAN 5901943000124

Olej lniany 
tłoczony na zimno  tradycyjnymi metodami, ze specjalnie wyselekcjonowanych odmian lnu wolnych od GMO. Nierafinowany. 
Filtrowany grawitacyjnie. To olej roślinny o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych Omega -3 i Omega – 6 .
Posiada ciemnożółtą barwę oraz charakterystyczny dla niego lekko orzechowy smak i zapach.
Nasz olej może być z powodzeniem stosowany w diecie opracowanej przez dr Budwig. Najwięcej właściwości zachowuje 
podczas stosowania na zimno: jest idealny jako dodatek do surówek, dresingów, sera białego, ryb, kasz i pieczywa. 
Nie należy go używać do głębokiego smażenia, gdyż wówczas traci swoje cenne właściwości.
Nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w oleju lnianym usuwają z organizmu nadmiar "złego cholesterolu", 
równocześnie podnoszą poziom tzw. "dobrego cholesterolu". Wpływają na rozszerzanie naczyń wieńcowych i zwiększają siłę 
skurczu mięśnia sercowego. Zmniejszają ryzyko nadciśnienia, miażdżycy oraz chorób serca. 
To właśnie z tego względu olej lniany zalecany jest w profilaktyce chorób układu krążenia.
Olej lniany stosowany jest również w profilaktyce chorób przewodu pokarmowego. Wspomaga on leczenie choroby wrzodowej 
żołądka i jelita grubego. Stosowany jest w leczeniu schorzeń skóry. Znajduje zastosowanie w przypadku takich chorób jak: 
toczeń czy łuszczyca. Olejem lnianym skutecznie można leczyć  oparzenia skóry.

                                                                                            Olej lniany 460ml netto + 40ml gratis
                                                                                                 KOD EAN 5901943000070 



Ocet jabłkowy
to źródło witamin: A, B1, B2, B6, C, E, P, beta-karotenu oraz żelaza, potasu, fluoru, chloru, miedzi, wapnia, magnezu, sodu, fosforu i 
krzemu. Nasz ocet jabłkowy produkowany jest naturalną metodą fermentacji biologicznej moszczu jabłkowego. Nie zawiera 
żadnych dodatków i polepszaczy.
Posiada bogate właściwości zdrowotne. Dzięki zawartym w nim związkom mineralnym, enzymom i aminokwasom uzupełnia 
składniki biorące czynny udział we wszystkich procesach życiowych.
Jest źródłem pektyny i bioflawonoidów wspomagających pracę naczyń krwionośnych, pektyna z kolei obniża poziom cholesterolu i 
zapobiega zmianom miażdżycowym. Ocet jabłkowy ma zastosowanie w kuracjach zdrowotnych oraz dietach obniżających wagę 
ciała.

Ocet jabłkowy 500ml  KOD EAN 5901943000230
Ocet jabłkowy 250ml  KOD EAN 5901943000223

NOWOŚĆ maj 2019 – MIODY BIO 
z ekologicznych upraw lawendy, słonecznika, ostropestu plamistego i rzepaku.
Miody pozyskiwane są z południowo-wschodnich terenów Europy; nr wet. EU96170076 nr certyfikatu bio 4-00703-2018
Miody dostępne są w słoiczkach 300g, w ręcznie wykonanym opakowaniu, każdy słoiczek posiada bambusową łyżeczkę, 
są idealne do zestawów prezentowych.

MIÓD SŁONECZNIKOWY                           300g KOD EAN  5901943000155
Miód słonecznikowy posiada wiele właściwości prozdrowotnych. Jest on niezwykle przydatny w zmaganiu się z chorobami układu 
krążenia, chorobami wątroby, oraz chorobami układu oddechowego. Stosuje się go w profilaktyce schorzeń układu pokarmowego i 
trawiennego, pomocny jest w rekonwalescencji nerek. 
Miód słonecznikowy ma właściwości antymiażdżycowe poprawia dotlenienie naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego. Ze względu 
na właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne warto po niego sięgnąć podczas infekcji i przeziębień.

MIÓD LAWENDOWY                                  300g  KOD EAN 5901943000100
Miód lawendowy posiada silne właściwości przeciwzapalne i antyseptyczne –przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. 
Wykorzystuje się go przy leczeniu chorób infekcyjnych. Ma pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Stanowi dobre źródło 
energii dla mięśnia sercowego, obniża ciśnienie krwi rozszerzając naczynia krwionośne. Regularnie spożywany ogranicza ryzyko 
miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca oraz zawału. 
Witaminy z grupy B oddziałują korzystnie na system nerwowy. Miód lawendowy pomocny jest w stanach stresu, przemęczenia, 
bezsenności oraz przy napięciowych bólach głowy. 

MIÓD Z OSTROPESTU PLAMISTEGO        300g  KOD EAN  5901943000117
Ze względu na zawartość silnego przeciwutleniacza – sylimaryny - stosowany jest w profilaktyce chorób wątroby. Produkty z 
ostropestu plamistego wykazują właściwości detoksykacyjne. Ostropest wykorzystywany jest w profilaktyce chorób serca, w tym 
miażdżycy oraz korzystnie wpływa na pracę układu nerwowego. Skutecznie chronią przed zawałem serca. Obniżają zawartość 
cholesterolu we krwi. Ostropest plamisty skutecznie wzmacnia odporność. Ma silne działanie antynowotworowe, przeciwzapalne, 
antybakteryjne i przeciwgrzybiczne.
Miody te stosunkowo szybko uzyskują konsystencję kremową, są aromatyczne i mają wyjątkowy smak Są bardzo lubiane przez dzieci.

MIÓD Z RZEPAKU                    300g   KOD EAN    5901943000131
Miód rzepakowy jest łatwo przyswajalny. Polecany jest osobom z nadciśnieniem oraz z problemami układu trawiennego. Dzięki 
właściwościom regeneracyjnym wspomaga proces rekonwalescencji, działa wzmacniająco po wysiłku psycho-fizycznym.
Miód rzepakowy można także stosować zewnętrznie. Wykazuje on właściwości regeneracyjne dla poparzonej skóry oraz ułatwia 
gojenie się ran.Miód rzepakowy jest źródłem flawonoidów, garbników, olejków eterycznych oraz biopierwiastków. Zawiera on Bor - 
pierwiastek rzadko występujący w przyrodzie, a niezbędny do zachowania równowagi w organizmie. Istotny dla prawidłowej budowy 
tkanki kostnej, prawidłowego funkcjonowania tarczycy i śledziony.Ponad to miód ten zawiera witaminy z grupy B, witaminy z grupy K, 
witaminę C iŻelazo (ogólna przyswajalność żelaza z pożywienia wynosi zaledwie 25%, natomiast z miodu rzepakowego to aż 63%.), 
kwasy fenolowe, Potas i Magnez.
Chrupki kukurydziane - „uszy”
naturalne chrupki kukurydziane, od lat jedna z podstawowych przekąsek dziecięcych. 
Mogą być spożywane przy diecie  nisko sodowej, bezglutenowej i cukrzycowej. 
Przeciętnie spożywana porcja dostarcza 25% dziennego zapotrzebowania organizmu 
na witaminy z grupy B, witaminę A oraz Selen.

AVITEK – kwas mlekowy 30%
Zastąp tradycyjny ocet spirytusowy naturalnym produktem – AVITKIEM - możemy nim doprawić do smaku 
każdą potrawę, do przygotowania której używaliśmy wcześniej octu lub soku z cytryny. 
Ma on nieocenione walory smakowe jako dodatek do zup, marynat, sosów, deepów, sałatek, dań głównych z ryb, przetworów 
warzywnych i owocowych oraz domowego zakwaszania mleka i śmietany.
Kwas mlekowy powstaje w  wyniku naturalnej fermentacji cukrów prostych pochodzenia roślinnego 
(najczęściej z kukurydzy lub z buraków cukrowych). Stosowany jest do regulowania kwasowości produktów ekologicznych. Dzięki 
właściwościom bakteriologicznym hamuje rozwój szkodliwych drobnoustrojów w przewodzie pokarmowym, korzystnie wpływa 
na proces trawienia. Zawiera niezbędne dla życia mikroelementy tj. wapń, magnez, potas i żelazo.
                                                                                   Avitek 500ml KOD EAN 5901943000032 
                                                                                   Avitek 250ml KOD EAN 5901943000025

Chrupki kukurydziane 150g KOD EAN 5906660286004
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