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CANNABIGOLD SMART olejek CBD 10mg 60 kapsułek
 

Cena: 68,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps. (słoik)

Postać kaps.miękkie

Producent HEMPOLAND SP Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościCannabiGold Smart olejek CBD 10 MG 60 kapsułekKapsułki z olejem konopnym i ekstraktem z konopi włóknistych z
naturalnie występującymi kannabinoidami. Ekstrakt z konopi włóknistych zawiera pelne spektrum naturalnie występujących w
konopiach kannabinoidów, terpenoidów i flawonoidów. Każda kapsułka CannabiGold Smart zawiera 10mg naturalnego CBD.Składniki:
Olej z nasion konopi włóknistych, ekstrakt z konopi włóknistych, otoczka (żelatyna wołowa), substancja utrzymująca wilgoć
(glicerol).Produkowane w Polsce pod pełną kontrolą firmy HemPoland kapsułki marki CannabiGold to gwarancja najwyższej jakości.
Każdy z produktów zawiera gwarantowane minimalne stężenie CBD oraz inne naturalnie występujące kannabinoidy.Zalety olejków
CannabiGold:Suplementy diety CannabiGold powstają w 100% w drodze bezrozpuszczalnikowej ekstrakcji całych roślin gatunku
Cannabis sativa, tj. bezpiecznych i legalnych konopi włóknistych.Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i fascynacji konopiami, HemPoland
produkuje najwyższej jakości złote ekstrakty bez użycia syntetycznych kannabinoidów.Zastosowanie opakowań ze szkła, gwarantuje
trwałość produktu i zawartych w nim naturalnych składników. Praktyczna, miękka kapsułka ułatwia przyjmowanie i pozwala na
precyzyjne porcjowanie.Konopie wykorzystywane do produkcji uprawiane są w naturalny, przyjazny dla środowiska sposób.Każda partia
suplementów diety CannabiGold poddawana jest szczegółowej analizie na każdym etapie produkcji, co zapewnia bezpieczeństwo i
gwarancję składu. Oprócz wnikliwych badań przeprowadzanych przez nasze laboratorium kontroli jakości, każda partia produktu
kontrolowana jest również przez zewnętrzne laboratoria, weryfikujące m.in. czystość mikrobiologiczną, brak metali ciężkich, pestycydów
i innych szkodliwych substancji.Opakowanie 60 kapsułek wystarcza na ok. 1 miesiąc suplementacji.Czy wiesz, że konopie mają działanie
lecznicze w ponad 100 schorzeniach? Zawarty w konopiach kannabinoid - CBD to jedyna na Ziemi substancja o tak wszechstronnym
działaniu zdrowotnym. Konopie to najbardziej zaawansowana ewolucyjnie roślina na naszej planecie.CBD doskonale współpracuje z
system endokannabinoidowym, który reguluję gospodarkę energetyczną, odpowiada za nasz nastrój, motywację.Posiada właściwości
antykataboliczne, zmniejsza poziom kortyzolu nazwanego ,,cichym zabójcą”, który między innymi znacząco zwiększa ciśnienie tętnicze
krwi.Ma silne działanie przeciwzapalne. Warto wiedzieć, że stany zapalne biorą udział w szerokim spektrum chorób, co czyni CBD
suplementem o wszechstronnym działaniu terapeutycznymZnacząco poprawia nastrój i relaksujePosiada właściwości
neuroprotekcyjne.Zmniejsza lęki i depresje.Zapobiega bezsenności, poprawia jakość twojego snu.Badania sugerują, że CBD pomaga w
rzuceniu niektórych uzależnień.Zmniejsza ból i stany zapalne.Ogranicza objawy schizofrenii i choroby Alzheimera.CBD pomaga w
zapobieganiu wahaniom ciśnienia krwi spowodowanym stresem, zwiększa przepuszczalność tętnic, obniża ciśnienie krwi oraz poziom
cholesterolu we krwi.CBD pomaga zapobiegać stresowi oksydacyjnemu i stanom zapalnym, które często są prekursorami chorób
serca.CBD pobudza działanie hipokampu - elementu układu limbicznego odpowiedzialnego głównie za naszą pamięć. CBD zwiększa
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wydajność hipokampu, co skutkuje powstawaniem nowych neuronów, a co za tym stoi rozwiją się nasze zdolności umysłowe.CBD ma
tendencję do hamowania wzrostu komórek rakowych i promowania ich niszczeniaW jakich dolegliwościach, chorobach kapsułki CBD
mogą okazać się pomocne?ADHD, Alkoholizm, Choroba Alzheimera, Anoreksja, Astma, Bezsenność, Biegunki, Bóle menstruacyjne, Bóle
mięśniowe, Bóle nowotworowe, Bóle reumatyczne, Demencja, Depresja, Dystrofia mięśniową, Epilepsja, Glejak, Zakażenia
Gronkowcem Złocistym, MRSA, MSSA, Grzybice, HBV, Hemoroidy, HCV, Jęczmień oka, Łuszczyca, Miażdżyca, Migrena, Nowotwory
mózgu, Nowotwory piersi, Nowotwory płuc, Nowotwory skóry, Odleżyny, Oparzenia, Choroba Parkinsona, Plamica wątrobowa,
Porażenie mózgowe, Retinopatia cukrzycową, Stwardnienie rozsiane, Świąd, Tiki nerwowe, Zapalanie gardła, Zapalenie węzłów
chłonnych, Zapalenie żyły, Zapalenie serca, Zapalenie oskrzeli, Zapalenie wątroby typu B,CZalecane spożycie2 razy po jednej kapsułce
(co odpowiada 20 mg fitokannabinoidów).WażneNie przekraczać zalecanej dziennej porcji.Składnikiolej z nasion konopi włóknistych,
ekstrakt z konopi włóknistych, otoczka (żelatyna wołowa), substancja utrzymująca wilgoć (glicerol).ProducentHemPoland Sp z o. o.,
Władysławowo 30A, 82-300 Elbląg
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