
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

ESSENZ Olej konopny Broad Spectrum Premium DAY 4500
mg 30ml
 

Cena: 349,25 PLN

Opis słownikowy

Producent ESSENZ S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościESSENZ Olej konopny broad spectrum premium 4500 mg 30 mlEssenz olej konopny broad spectrum premium 4500 mg
30 ml zawiera szerokie spektrum naturalnie występujących w konopiach substancji, w tym gwarantowane 4500 mg kanabidiolu, 900 mg
CBG oraz 5% terpenów.Co oznacza termin broad spectrum?Otóż olejki broad spectrum pozbawione są zupełnie THC, dzięki czemu
mogą je stosować, bez najmniejszych obaw, profesjonalni sportowcy, lekarze oraz przedstawiciele zawodów użyteczności
publicznej.Wysoka zawartość terpenów odpowiada za wzmocnienie tzw.efektu entourage (towarzyszącego), dzięki któremu substancje
aktywne olejku wykazują wyższą przyswajalność, a efekt terapeutyczny ulega wzmocnieniu. Dzięki wysokiemu stężeniu terpenów i
użyciu destylowanego oleju konopnego charakteryzuje się bardzo delikatnym, owocowym smakiem. W olejku znajdziemy terpeny:Beta-
kariofilen, mircen, limonen, linalool, alfa pinien, fenchol oraz terpineol.Olejki broad spectrum pakujemy w butelki premium ze szkła
fioletowego, dzięki czemu zachowują dłużej pełny potencjał.Zalecane spożycieProponowane stosowanie0,5 ml-1 ml (0,5 ml=75 mg
CBD+15 mg CBG)WażnePrzechowywaniePrzechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych
dzieciSkładnikiekologiczny olej konopny broad spectrum(zawartość CBD min.4500 mg, CBG min. 900 mg, THC 0,0%), ekologiczny olej
MCT , 5% terpenówTerpenyAlfa pinien-ma bardzo charakterystyczny korzenny, drzewny aromat sosny. Jest to najczęściej spotykany
terpen w naturze i ma szeroki zakres właściwości leczniczych. Kilka badań ujawniło, że ma silne działanie rozszerzające oskrzela,
przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, uspokajające i przeciwlękowe.Beta-kariofilen-badania sugerują iż wiąże się z receptorami CB2 i
aktywuje układ endokannabinoidowy.Mircen-ma działanie uspokajające i rozluźniająceLimonen-właściwości medyczne D-Limonenu są
dobrze znane i obejmują działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające, antynocyceptywne, przeciwnowotworowe, przeciwcukrzycowe,
przeciwalergiczne i przeciwwirusowe.Linalool-badania naukowe wykazały, że Linalool jest jednym z najsilniej uspokajających
terpenów.Terpineol-oferuje szeroki zakres właściwości medycznych jako miejscowy środek znieczulający, przeciwnowotworowy,
przeciwzapalny i obniżający ciśnienie.Fenchol-podobnie jak borneol, fenchol jest środkiem przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym,
który ma zdolność działania przeciwzapalnego.ProducentEssenz S.A.ul. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 59 / 161-734 Poznań
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