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CIBDOL olejek konopny CBD 20% 10ml
 

Cena: 529,00 PLN

Opis słownikowy

Producent CIBDOL

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościCIBDOL olejek konopny CBD 20% 10mlOlej konopny CBD Cibdol 20% jest bogatą mieszanką słynnego CBD i oleju z nasion
konopi. Jako najsilniejszy olej marki Cibdol dostępny jest w buteleczkach o dwóch pojemnościach.Stężenie CBD: 20%Oryginalny i
certyfikowany produkt.Olej CBD z nasion konopi Cibdol 20% - silne doznania czerpane z każdej kropliDwudziesto procentowy olej z
nasion konopi CBD jest jednym z najsilniejszych olejów dostępnych obecnie w ofercie szwajcarskiego producenta Cibdol. Dzięki
zawartości 20% CBD połączonego z zaletami oleju z nasion konopi, produkt ten jest potężnym suplementem cechującym się wysokimi
stężeniami, łączącym wszystkie korzyści płynące z konopi, nawet przy stosowaniu małych dawek. Wytworzone w szwajcarskich
laboratoriach, oleje z nasion konopi CBD Cibdol 20% są niezwykle skutecznym produktem.Nasiona konopi są już od dawna znane z tego,
że zawierają szeroką gamę zdrowych związków, w tym białka, omega 3 i 6, aminokwasy, przeciwutleniacze i wiele, wiele więcej.
Oczywiście konopie są również niezwykle bogate w CBD, które cechuje się niezliczoną ilością korzyści zdrowotnych.Cibdol - szwajcarska
jakość i czystośćW Cibdol wszystkie produkty są wytwarzane przy użyciu najlepszych dostępnych zasobów. W przeciwieństwie do
surowych ekstraktów ten, którego używamy jest przetwarzany i filtrowany z wszystkich nieaktywnych materiałów roślinnych
pozostałych po procesie ekstrakcji. Gotowy produkt to czysty ekstrakt o wspaniałym złocistym kolorze. Podobnie jak w przypadku
wszystkich olejów Cibdol, CBD jest uzyskiwane z naturalnie hodowanych konopi i ekstrahowane przy użyciu odpowiedniego
nadkrytycznego procesu CO₂.20% olej z nasion konopi CBD Cibdol jest wolny od dodatków, GMO oraz wszystkiego, co w takim produkcie
nie powinno się znaleźć. To, co otrzymujesz, to naturalna mieszanka CBD i oleju z nasion konopi, wszystko po to, aby uzyskać naturalne i
autentyczne wrażenia. Jako, że jest to najsilniejszy olej CBD marki Cibdol, zalecamy ten produkt dla osób już zaznajomionych z efektami
działania kannabidiolu. Jest także idealny dla wszystkich użytkowników, którzy chcą zwiększyć swoją dawkę CBD. Przy zawartości 2000
mg CBD olej jest silnym koncentratem, który będzie stanowił wspaniałe uzupełnienie zdrowych nawyków. Cibdol jest całkowicie
niepsychoaktywny, a zawartość THC wynosi 0%.Preparat konopny Cibdol jest dostępny w różnych pojemnościach: 10, 30 i 50 mililitrów,
a także w różnych stężeniach: umiarkowany 5%, oraz bardzo mocny 20%.Kraj pochodzenia: SzwajcariaSkładnikiolej z nasion konopi,
ekstrakt z konopiPojemność: 10ml, około 200 kropli1 kropla zawiera ok. 10mg CBD, 1ml zawiera ok. 200mg CBDProdukt nie zawiera
syntetycznego CBD.ProducentCibdol AGOristalstrasse 684410 LiestalSwitzerland
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