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CANNABIGOLD CLASSIC olejek CBD 500 MG (5%) 12 ml
 

Cena: 71,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 ml (tuba)

Postać olej

Producent HEMPOLAND SP Z O.O.

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościNajwyższej jakości złoty olejek z ekstraktem CO2 z konopi włóknistych z naturalnie występującymi fitokannabinoidami.
CannabiGold Classic 500 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.Suplementy diety CannabiGold powstają w 100% w drodze bezrozpuszczalnikowej
ekstrakcji całych roślin gatunku Cannabis sativa L., tj. całkowicie bezpiecznych i legalnych konopi włóknistych.Wszystkie składniki
CannabiGold pozyskiwane są przy użyciu innowacyjnej, zaprojektowanej specjalnie z myślą o konopiach aparaturze do ekstrakcji
dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym.Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i fascynacji konopiami, jako jedna z nielicznych firm na
świecie, HemPoland produkuje złote ekstrakty bez użycia jakichkolwiek rozpuszczalników, procesów termicznych (destylacja), czy
wzbogacania syntetycznym bądź krystalicznym CBD.Deklarowane minimalne stężenie głównego kannabinoidu naturalnie
występującego w konopiach włóknistych – kannabidiolu (CBD) – dotyczy wyłącznie formy neutralnej, tj. CBD, a nie jego postaci
kwasowej CBDA.Zastosowanie opakowań ze szkła, gwarantuje trwałość produktu. Nowoczesny, ułatwiający przyjmowanie olejku
atomizer pozwala na precyzyjne dawkowanie.Płynna konsystencja i łagodny smak suplementów diety CannabiGold sprawiają, że
przyjmowanie naturalnych olejków z konopi staje się proste jak nigdy dotąd.Konopie wykorzystywane przy produkcji uprawiane są w
naturalny, przyjazny dla środowiska sposób, bez użycia jakichkolwiek środków ochrony roślin.Każda partia suplementów diety
CannabiGold poddawana jest szczegółowej analizie na każdym etapie produkcji, co zapewnia całkowite bezpieczeństwo i gwarancję
składu. Oprócz wnikliwych badań przeprowadzanych przez naszych naukowców, każda partia produktu kontrolowana jest również przez
zewnętrzne laboratoria, potwierdzające m.in. czystość mikrobiologiczną, brak metali ciężkich, pestycydów i innych szkodliwych
substancji.Zalecane spożycieDwa razy po 1 kropli(co odpowiada 10 mg fitokannabinoidów).WażneNie przekraczać zalecanej dziennej
porcji. Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Chronić przed światłem. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.SkładnikiOlej z nasion konopi włóknistych, ekstrakt CO2 z konopi
włóknistychProducentHemPoland sp. z o.o. w Elblągu
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