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EIR HEALTH Oil No.10 olej konopny CBD krople 30 ml
 

Cena: 177,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać olejek

Producent EIR HEALTH SP. Z O.O. S.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisEIR HEALTH Oil No.10 olej konopny CBD krople 30 mlOlej CBD NO.10 to suplement diety zawierający szerokie spektrum
kannabinoidów wzbogacone o dodatkowe substancje pomocnicze: melatoninę, ekstrakt z kwiatostanów lawendy oraz specjalną
formulację terpenów pozyskaną z wielu odmian konopi. Suplement diety Olej CBD NO.10 przeznaczony jest do stosowania przed snem
w celu wsparcia procesu zasypiania oraz poprawy jakości snu. Formulacja produktu bazuje na połączeniu składników pozytywnie
wpływających na łagodzenie rozdrażnienia, ułatwiających kontrolowanie napięcia nerwowego i poprawiających jakość snu.Olej CBD
NO.10 zawiera w swoim składzie szerokie spektrum kannabinoidów naturalnie pozyskanych z kwiatostanów konopi włóknistych
(Cannabis sativa L.). Ekstrakt został pozbawiony THC, dzięki czemuu produkt zachował prozdrowotne właściwości i może być
bezpiecznie stosowany. Regularne przyjmowanie preparatów zawierających ekstrakt z kwiatostanów konopi wspiera prawidłowe
funkcjonowanie organizmu i powrót do stanu homeostazy.  Zawarty w produkcie ekstrakt z lawendy wykazuje działanie relaksujące, a
melatonina pozwala skrócić czas potrzebny na zaśnięcie.Sposób użyciaDorośli: 1 ml, raz dziennie, na 30 minut przed snem. Preparat
należy przyjmować doustnie pod język, trzymać przez 60 sekund, a następnie połknąćSkładCannabis sativa L. (Konopie siewne),
Lavendula stoechas L. (lawenda francuska), Melatonina, Trójglicerydy średniołańcuchowe kwasów tłuszczowych (MCT).1 ml
zawiera:Cannabis sativa L.: 33 mg, Lavendula stoechas L.: 33 mg, Melatonina: 2 mg, MCT: 932 mgWażneNie przekraczać zalecanej
dziennej porcji. Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w suchym i ciemnym
miejscu w temperaturze pokojowej do 25°C.Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.ProducentEir Health Sp. z o. o.
sp.k.Młyńska 12/10761-730 Poznań
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