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Kombinat Konopny Olej konopny FORTE 1000 mg CBD -
30ml
 

Cena: 69,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 30ml

Producent Kombinat Konopny

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Naturalny olej CBD Forte z 1000 mg naturalnego kannabidiolu pozyskiwany w wyniku maceracji zdekarboksylowanego suszu
konopnego z odpowiedzialnie prowadzonych i przyjaznych dla środowiska upraw.

Produkt zawiera pełne spektrum produkowanych przez konopie kannabinoidów, co oznacza, że jest on tzw. olejkiem full spectrum.
Produkt wykorzystuje efekt entourage - pełny potencjał konopi uaktywnia się w chwili działania wszystkich produkowanych przez nie
fitokannabinoidów.

Produkt bez dodatku izolatu CBD.

Jedna buteleczka zawiera aż 30 ml oleju, co przekłada się na 1000 mg naturalnego CBD. Większa ilość naturalnego CBD w jednej kropli
oznacza, że jedna kropla równa się dwóm kroplom standardowego, bazowego olejku, co z kolei wpływa na zwiększenie wygody
stosowania.

Produkt zamknięty jest w szklanej, ciemnej buteleczce z pipetą ułatwiającą dokładne odmierzenie i dawkowanie produktu.

Właściwości CBD:

- reguluje funkcje snu
- łagodzi bóle stawów i napięcie mięśni
- poprawia funkcji pamięci i koncentracji
- ma działanie uspokajające, zmniejsza objawy stresu

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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- działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie
- reguluje apetyt

Składniki: oliwa z oliwek infuzowana suszem konopnym

Sposób użycia: 1 kropla dwa razy dziennie.

Jedna kropla zawiera ok. 1 mg CBD.

Jedna pipeta zawiera ok. 20 mg CBD.

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Pojemność: 30 ml

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed promieniami
słonecznymi.
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