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Kombinat Konopny Zioła na koncentrację - 100 kaps
 

Cena: 27,90 pln

Opis słownikowy

Producent Kombinat Konopny

Opis produktu
 

Zioła na koncentrację to suplement diety z odpowiednio dobraną kompozycją składników poprawiających skupienie i koncentrację.

Konopie włókniste (Cannabis sativa) poddawane są specjalnej procedurze dekarboksylacji w niskich temperaturach z dodatkiem oleju,
która przekształca kannabinoidy w ich aktywne formy i zwiększa wchłanialność, dzięki czemu można korzystać z pełni ich właściwości.
Produkt otrzymywany jest bez zastosowania etapu ekstrakcji, dzięki czemu ma bogaty skład.

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

Kofeina (Coffeinum) wpływa na skupienie i koncentrację oraz jest niezastąpiona we wsparciu treningowym osób intensywnie
ćwiczących, gdyż pomaga zwiększyć wytrzymałość podczas treningu, co wspiera redukcję zbędnej tkanki tłuszczowej.

Produkt został przygotowany z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych i etycznych.

Skład: konopie włókniste (Cannabis sativa), oliwa z oliwek, kofeina bezwodna, kapsułka (celuloza roślinna HPMC)

Zalecana dzienna porcja: 2 kapsułki dwa razy dziennie.

  1 kapsułka 4 kapsułki

Cannabis sativa 250 mg 1000 mg
Coffeinum 40 mg 160 mg

Opakowanie: 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.

Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych.

Preparatu nie należy stosować u dzieci, kobiet w ciąży, w przypadku karmienia piersią, chorób krążenia, choroby wrzodowej żołądka i/lub
dwunastnicy, lub nadwrażliwości na kofeinę. Nie przyjmować łącznie z alkoholem.

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

Produkt wegański.
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