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Kombinat Konopny Konopie w kapsułakch - 100 kaps
 

Cena: 47,90 pln

Opis słownikowy

Producent Kombinat Konopny

Opis produktu
 

Konopie włókniste poddane autorskiemu procesowi dekarboksylacji w niskich temperaturach z dodatkiem oliwy, co wpływa na
zwiększenie wchłanialności i pozwala zachować potencjał i bogactwo konopi, jednocześnie umożliwia „aktywację” zawartych w nich
związków, tak by stały się dostępne dla organizmu.

Konopie w kapsułkach zawierają pełne spektrum naturalnie występujących fitokannabinoidów, w tym min. 10 mg CBD na kapsułkę.

Skład:

– konopie włókniste (Cannabis sativa),
– oliwa z oliwek,
– celuloza roślinna HPMC (kapsułka).

 

Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka raz dziennie.

  1 kapsułka

Cannabis sativa

w tym naturalne CBD

300 mg

10 mg

Opakowania: 100 kapsułek, masa netto 35 g

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu. Chronić przed światłem. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Produkt wegański.
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