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CIBDOL olejek konopny CBD 5% 10ml
 

Cena: 170,00 PLN

Opis słownikowy

Producent CIBDOL

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościCIBDOL olejek konopny CBD 5% 10mlOlejek konopny 5% CBD wytwarzany z wysokiej jakości oleju z nasion konopi i
ekstraktu o umiarkowanej mocy. Korzyści zdrowotne osiągane są w połączeniu CBD z olejkiem konopnym, w formie łatwego do podania
oleju, który doskonale nadaje się do codziennego użytku.Stężenie CBD: 5%Oryginalny i certyfikowany produkt.Olej konopny CBD Cibdol -
jeden z najlepszych dostępnych olejków CBDJest to jeden z najnowszych dodatków do katalogu suplementów olejowych bogatych w
CBD. Olej z konopi CBD zawiera szeroką gamę korzystnych związków, które będą uzupełnieniem zdrowej diety i aktywnego stylu
życia.Nasiona konopi są znanym środkiem dietytycznym. Zawierają one wszystkie cenne związki, w tym białko roślinne, omega 3 i 6,
fosfolipidy, antyoksydanty, aminokwasy i wiele innych. Gromadząc to w oleju i łącząc z mocą CBD, stworzyliśmy suplement diety idealny
do codziennego wspierania zdrowego stylu życia.W Cibdol jesteśmy dumni z tego, że możemy obecnie wytwarzać najwyższej jakości
oleje CBD. Wytworzone w szwajcarskich laboratoriach, oleje Cibdol poddawane są dokładnym procesom filtracji po początkowej
ekstrakcji. Zapewnia to, że ekstrakt jest wolny od nieaktywnych materiałów roślinnych, które stanowią pozostałości poekstrakcyjne.
Rezultatem jest doskonały, oczyszczony i złoty kolor oleju, który nie krzepnie ani nie smakuje zbyt intensywnie.Cibdol 5% olej z nasion
konopi CBD - dobrze zbalansowany, bogaty w CBD suplement dietyButelka 5% 10ml w połączeniu z ekstraktem zawiera w sumie 500mg
wysokiej jakości CBD. Jest to idealny produkt o średniej sile, doskonały dla każdego, kto chce czerpać korzyści z CBD i konopi. Posiada
łagodny smak i jest wystarczająco mocny, aby cieszyć się wszystkimi zaletami wynikającymi z zażywania konopi. Olej Cibdol jest
całkowicie niepsychoaktywny.Nie zawierając żadnych dodatkowych chemikaliów, dodatków ani konserwantów (podobnie jak wszystkie
inne produkty Cibdol) 5-procentowy olej z nasion konopi CBD jest idealny dla każdego, kto poszukuje naturalnych i autentycznych
doświadczeń związanych z możliwościami zdrowotnymi konopii.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: SzwajcariaZalecane
spożycieDokładna dawka nie jest ustalona, gdyż może być inna dla każdego organizmu, aby szczegółowo określić dawkę należy się
skonsultować ze specjalistą. Znana jest natomiast minimalna dawka, która wynosi 2-3mg/dobę. Maksymalna dawka nie jest ustalona,
CBD może być jednak stosowane bezpiecznie bez ograniczeń, gdyż nie wykazuje skutków ubocznych ani uzależniających.
Przedawkowanie CBD jest niemożliwe.WażneWzbogacony terpenamiNasze nowe olejki CBD wzbogacone terpenami wykorzystują
aromatyczne, dobroczynne działanie terpenów w celu zapewnienia jeszcze zdrowszego produktu. Terpeny to naturalnie występujące
związki odpowiedzialne za zapach i smak konopi. Terpeny działają synergicznie, by umożliwić wchłanianie CBD i wzmocnić jego
działanie. Nasze terpeny pozyskujemy ze szwajcarskich konopi za pomocą destylacji przy użyciu pary wodnej.Dokładamy wszelkich
starań, aby zachować naturalną synergię całego ekstraktu podczas przetwarzania. Kombinacja wszystkich niezbędnych kannabinoidów
i terpenów zapewnia wzajemne uzupełnianie się składników, w przeciwieństwie do preparatów o obniżonej skuteczności - zawierających
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tylko jeden związek. W procesie oczyszczania usuwane są jedynie substancje nieaktywne, takie jak tłuszcze, podczas gdy reszta trafia
do olejku. Dlatego nie musimy używać kryształow 99% CBD żeby zapewnić naturalny, kompletny i w pełni zdekarboksylowany
produkt.Produkcja CBDCBD to tłuszcz roślinny, który pozyskuje się z kwiatostanów konopi przemysłowych. Do upraw pod produkcję
CBD używa się specjalnych odmian konopi przemysłowych, tych które wykazują wysoką zawartość CBD. Konopie do produkcji CBD
uprawia się wyłącznie ekologicznie, bez nawozów sztucznych, bez pestecydów i GMO, co zapewnia najwyższą czystość biologiczną
końcowego produktu. Każda partia produktu jest testowana w laboratorium, aby zapewnić możliwie najlepszą jakość.Właściwości
CBDSubstancja CBD czyli Kannabidiol to jeden z wielu kannabinoidów występujących w konopiach. Udowodniono, że związek ten
posiada szereg pozytywnych właściwości. Rewelacyjne badania naukowców potwierdziły, że CBD wpływa na pracę receptorów
kannabinoidowych znajdujących się w mózgu nie tylko człowieka, ale także wszystkich innych żywych istot posiadających układ
nerwowy. Stymulacja i regulacja procesów fizjologicznych jak apetyt, odczuwanie bólu, humor czy pamięć to główne zadania dla CBD w
organiźmie.CBD nie jest substancją psychoaktywną, przeciwnie - badania wykazały anty psychodeliczne działanie CBD, które wpływa np.
na tłumienie działania THC przy jednoczesnym stosowaniu. CBD jest substancją neuroaktywną i neuroprotekcyjną, szczególnie
wpływającą na układ nerwowy. CBD wpływa na oba rodzaje receptorów kannabinoidowych; zarówno CB1 i CB2.Dzięki szerokiemu
spektrum możliwości jakie daje CBD, znajduje ono coraz więcej zastosowań w medycynie. Preparaty z Kannabidiolem stosuje się w
wielu schorzeniach i chorobach cywilizacyjnych.Dowiedziono, że CBD jest skuteczne przy terapii chrób Parkinsona i Alzheimera, astmie,
cukrzycy, reumatyźmie, epilepsji (padaczka), SM (stwardnienie rozsiane), białaczce, depresji. Stosuje się je także na wszelkie bóle i
migreny, oraz problemy układu pokarmowego, działa przeciwzapalnie. Posiada właściwości antydepresyjne więc znajduje też
zastosowanie w terapiach odwykowych z alkoholu i heroiny, oraz przy występowaniu stanów lękowych.Ponadto odkryto, iż CBD może
blokować rozwój i migrację komórek nowotworowych.Badania nad CBD są dopiero w fazie rozwoju, jednak już widać ogromny potencjał
tej substancji naturalnie występującej w konopiach.Składnikiolej z nasion konopi, ekstrakt z konopi włóknistychPojemność: 10ml, około
200 kropli1 kropla zawiera ok. 2,5mg CBD, 1ml zawiera ok. 50mg CBDProdukt nie zawiera syntetycznego CBD.ProducentCibdol
AGOristalstrasse 684410 LiestalSwitzerland
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