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Producător: IF DAVID FĂNICĂ 
 

DAVOIL – C. SATIVA 
Supliment alimentar 

 
Compoziţie: ulei de cânepă (Oleum Cannabis Sativa L.) presat la rece.  
 
Valoare nutritivă: Fiind un produs natural compozitia sa cantitativă variază după cum 
urmează:  

- acizi graşi esenţiali polinesaturaţi 72 ÷ 89%, din care: 
- acid linoleic (LA, ω-6): 43 ÷ 62%,  
- acid α-linoleic (ALA, ω-3): 19 ÷ 25%,  
- acid oleic (ω-9): 7 ÷ 9%,  
- acid γ-linoleic (GLA, ω-6): 2 ÷ 4,5%,  
- acid stearidonic (SDA, ω-3): 1 ÷ 2%),  

- acizi graşi saturaţi: 8 ÷ 10%,  
- apă şi vitamine liposolubile (vitamina E cca. 0,015%).  

 Produsul nu conţine proteine, zaharide (carbohidraţi) sau excipienţi. 
 
Valoare energetică:  

- o doză de 10 ml (cca. 9,28 g) este echivalentă cu 83,52 kcal; 
- o doză de  15 ml (cca. 13,92 g) este echivalentă cu 125,28 kcal. 

 
Acţiune: Complexul de acizi graşi esenţiali ω-3, ω-6 şi ω-9 din compoziţia uleiului de 
cânepă au un rol important în sănătatea metabolismului celular, al aparatului cardio-
vascular şi al sistemului hormonal. Astfel: 

- acizii graşi din categoria omega 3 (ω-3) au proprietăţi antiinflamatoare şi 
anticoagulante. Contribuie la metabolizarea colesterolului şi întreţine echilibrul dintre 
trigliceride şi lipide; 

- acizii graşi din categoria omega 6 (ω-6) întreţin calitatea pielii, părului, unghiilor 
şi ajută la menţinerea balanţei hormonale şi emoţionale. Împreună cu omega 3 
influenţează atât producţia hormonilor implicaţi în procesele inflamatorii, cât şi funcţiile 
la nivel celular; 

- acizii graşi din categoria omega 9 (ω-9) reglează mecanismele implicate în 
apariţia aterosclerozei, sistemului imunitar şi menţinerea sănătăţii articulaţiilor. 
 Unele studii recente atribuie complexului de acizi graşi un rol important în 
tratarea anxietăţii şi a depresiei, la ameliorarea problemelor comportamentale la copii, 
iar în asociere cu vitamine şi minerale contribuie la mărirea capacităţii mnemice. 
 Conţinutul ridicat de vitamina E conferă produsului proprietăţi puternic 
antioxidante (împiedică oxidarea grăsimilor şi a acizilor graşi, protejează vitamina A), 
intervine în metabolismul creatinei musculare şi al apei, precum şi în metabolismul 
glucidelor şi al lipidelor; favorizează depunerea glicogenului în ţesuturi. Intervine în 
funcţia diferitelor glande endocrine şi, în special, a gonadelor. 
 
Recomandări: Produsul este indicat pentru menţinerea tonusului general, reducerea 
colesterolului, întreţinerea funcţionării sistemului imunitar, în convalescenţă, 
menţinerea sănătăţii pielii, sistemului nervos şi al sistemului cardiovascular, 
ateroscleroză, menţinerea sănătăţii articulaţiilor, ca aport energetic.  
 
Contraindicaţii: nu sunt. 
 
Mod de administrare: Doza zilnică este de 10 ÷ 15 ml consumat ca atare sau ca 
ingredient la prepararea mâncărurilor. 
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Precauţii: La apariţia unor efecte nedorite se întrerupe consumarea produsului şi se 
recomandă consultarea medicului sau a farmacistului. 
 
Formă de prezentare: Recipient din sticlă cu dop de plastic cu picurător, conţinând 
250 ml produs. 
 
Condiţii de păstrare: A se păstra la temperaturi sub 25ºC, ferit de lumină. După 
deschidere se recomandă a se păstra în ambalajul original, închis etanş, la 4ºC şi la 
întuneric. 
 
Atenţionări: 
 Acest produs este un supliment alimentar şi nu înlocuieşte un regim alimentar 
variat şi echilibrat. 
 A nu se depăsi doza zilnică recomandată ! 
 A nu se utiliza la prepararea mâncărurilor prin prăjire ! 
 A se citi recomandările înainte de utilizare ! 
 A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe etichetă / ambalaj ! 
 A nu se lăsa la îndemâna copiilor ! 
     
Termen de valabilitate:  6 luni. 
 
Aviz de notificare: 4407 / 2010 eliberat de Institutul de Bioresurse Alimentare 
 
Adresa producătorului: Satu Mare, str. Pinului, nr. 26, jud. Satu Mare, România, tel. 
0722.982.400, fax 0361.816.998, web: www.davoil.ro, e-mail: office@davoil.ro 

http://www.davoil.ro/
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