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Kombinat Konopny Zioła na dobry nastrój - 100 kaps
 

Cena: 29,90 pln

Opis słownikowy

Producent Kombinat Konopny

Opis produktu
 

Zioła na dobry nastrój to suplement diety z odpowiednio dobraną kompozycją składników wpływających na uspokojenie, pomagających
utrzymać pozytywny nastrój i równowagę emocjonalną.

Konopie włókniste (Cannabis sativa) poddawane są specjalnej procedurze dekarboksylacji w niskich temperaturach z dodatkiem oliwy,
która przekształca kannabinoidy w ich aktywne formy i zwiększa wchłanialność, dzięki czemu można korzystać z pełni ich właściwości.

Unikalne właściwości kapsułek wynikają z połączenia trzech ziół: melisy lekarskiej, kozłka lekarskiego i konopi siewnych. Kozłek lekarski
wspiera zachowanie dobrego samopoczucia i działa odprężająco, zaś melisa wykazuje działanie relaksujące oraz zmniejsza uczucie
rozdrażnienia i napięcia.

Konopie kapsułkach zawierają pełne spektrum naturalnie występujących fitokannabinoidów, w tym min. 5 mg CBD na kapsułkę.

Produkt został przygotowany z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych i etycznych.

Skład: konopie włókniste (Cannabis sativa), oliwa z oliwek, ekstrakt 4:1 z korzenia kozłka lekarskiego (Radix valerianae), ekstrakt 4:1 z
liścia melisy (Melissae folium), kapsułka (celuloza roślinna HPMC).

Zalecana dzienna porcja: 2 kapsułki dwa razy dziennie.

  1 kapsułka 4 kapsułki

Cannabis sativa 250 mg 1000 mg
Melissae folium ekstrakt 4:1 20 mg 80 mg

Radix valerianae ekstrakt 4:1 20 mg 80 mg

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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Opakowanie: 100 kapsułek, masa netto 35 g

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji.

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

Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych.

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

Produkt wegański.
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