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CannabiGold 1000g Balance olej 12 ml
 

Cena: 229,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 ml (tuba)

Producent HEMPOLAND SP Z O.O.

Rejestracja ŚRODEK SPOŻYWCZY SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
CannabiGold Balance olejek CBD 1000 mg - 12 ml

Najwyższej jakości złoty olejek z ekstraktem CO2 z konopi włóknistych z naturalnie występującymi fitokannabinoidami. CannabiGold
Balance 1000 mg to klasyczna, najbardziej podstawowa i najpopularniejsza propozycja, od której większość naszych Klientów zaczyna
swoją przygodę z CBD. Produkt ceniony jest za łagodny smak i bogaty skład odpowiadający za tzw. efekt otoczenia (entourage effect)
wspierający działanie CBD.

CannabiGold Balance 1000 mg
Olej z nasion konopi włóknistych z ekstraktem CO2 z konopi włóknistych z naturalnie występującymi fitokannabinoidami. Wszystkie
olejki CannabiGold powstają z naturalnych składników przy użyciu ekstrakcji dwutlenkiem węgla (CO2) w stanie nadkrytycznym.

CannabiGold Classic zawiera pełne spektrum naturalnie występujących w konopiach kannabinoidów, flawonoidów i terpenoidów (m.in.
CBD, CBDA, CBC, CBG, CBDV, BCP), w tym gwarantowane minimum 500 mg naturalnego CBD.

Skład
Opakowanie 12 ml wystarcza na ok. 1,5 miesiąca suplementacji.
1 kropla = ok. 10 mg fitokannabinoidów.

Składniki

olej z nasion konopi włóknistych, ekstrakt CO2 z konopi włóknistych.

Zalecana dzienna porcja
Dwa razy po 1 kropli (co odpowiada 20 mg fitokannabinoidów).

Ostrzeżenie
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 Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Chronić
przed światłem. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie).
Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z
wymogami producenta.

Producent
HemPoland sp. z o.o. w Elblągu.
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