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CANNABIGOLD SMART olejek CBD 10mg 30 kapsułek
 

Cena: 45,97 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent HEMPOLAND SP Z O.O.

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościKapsułki CannabiGold Smart firmy HemPoland zawierają najwyższej jakości złoty olejek z ekstraktem CO2 z konopi
włóknistych z naturalnie występującymi fitokannabinoidami. Ekstrakt z konopi włóknistych zawiera pełne spektrum naturalnie
występujących kannabinoidów, terpenoidów i flawonoidów (m.in. CBD, CBDA, CBC, CBG, CBDV, BCP). Jedna kapsułka zawiera
gwarantowane minimum 10mg naturalnie występującego w ekstrakcie CBD.Kapsułki CannabiGold Smart są suplementem diety, który
jest przeznaczony dla osób niestosujących olejków CannabiGold ze wzglądu na smak oleju konopnego. Najważniejszą zaletą kapsułek
żelatynowych jest ich hermetyczność, która daje gwarancję 100% ochrony substancji zawartych w ich wnętrzu przed szkodliwym
działaniem czynników zewnętrznych. Drugą ważną zaletą kapsułek miękkich jest umożliwienie precyzyjnego doustnego dawkowania.
Miękka, złota kapsułka daje się z łatwością przełknąć. Osoby wrażliwe powinny zapić ją niewielką ilością wody. Wygodne dawkowanie i
transport produktu, zapewniają komfort i swobodę spożycia w każdej sytuacji.Olej z ekstraktem z konopi włóknistych użyty do produkcji
kapsułek CannabiGold Smart powstaje w 100% w drodze bezrozpuszczalnikowej ekstrakcji całych roślin gatunku Cannabis sativa L., tj.
całkowicie bezpiecznych i legalnych konopi włóknistych.Pozyskiwanie oleju i ekstraktu z konopi włóknistych następuje przy użyciu
innowacyjnej, zaprojektowanej specjalnie z myślą o konopiach aparaturze do ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym.
Konopie wykorzystywane przy produkcji uprawiane są w naturalny, przyjazny dla środowiska sposób, bez użycia jakichkolwiek środków
ochrony roślin.Zalecane spożycieDwa razy po 1 kapsułceWażneNie 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 włóknistych, otoczka (żelatyna wołowa, substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol).ProducentHemPoland sp. z o.o. w Elblągu
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