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HEMPKING Olej konopny CBD natural Plus 10% 10 ml
 

Cena: 139,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent BIODIO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisHEMP KING Olej konopny natural Plus 10% 10 mlBestsellerowy Olej CBD Natural Plus 10% – olej konopny Full SpectrumSuplement
diety jakim jest nasz olejek konopny o stężeniu 10% CBD zawiera minimum 1000 mg naturalnego CBD oraz innych fitoskładników
(kannabinoidów) w pełnym spektrum.W olejku CBD 10% są wszystkie składniki, które naturalnie możesz znaleźć w konopiach: terpeny,
fenole, flawonoidy, a także nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6 i omega-9, tak ważne w naszej diecie.Olej CBD Natural
Plus 10% – 10ml – co go wyróżnia?Wysokie stężenie w jednej kropliOlej CBD 10% Hempking daje Ci wysoki procent stężenia na kroplę
produktu. Co to oznacza? Oferujemy produkty o korzystnej cenie za CBD na 1mg. W kropli olejku konopnego Natural Plus 10% CBD
znajduje się minimum 5mg CBD, a dodatkowo pozostałe fitoskładniki występujące w konopiach, jak fenole, terpeny i
flawonoidy.Wybierając nasze produkty, masz gwarancję wysokiego stężenia na 1 kroplę i możesz zużyć mniej produktu, dostarczając
sobie pożądaną ilość fitoskładników.100% naturyDo produkcji naszych produktów używamy tylko naturalnych składników. Nie ma w
nich izolatów czy syntetycznego CBD.Produkt polskiKonopne bogactwo polskich upraw zamknęliśmy w szklanej buteleczce. Wybraliśmy
takie uprawy, które znajdują się w czystych zakątkach Polski. Nasze olejki są produkowane w Polsce. Możesz mieć pewność, że
wybierasz najlepszy konopny suplement diety dla siebie. Oraz że płacisz za to, czego wymagasz!Jakość znaczy dla nas najwięcej!Olejek
CBD Natural Plus10% przebadaliśmy na zawartość fitoskładników, terpenów oraz metali ciężkich.Najnowsze badania znajdziesz w
zakładce Atesty i Certyfikaty.Korzystamy tylko z samych sprawdzonych i bezpiecznych upraw konopi do produkcji naszych
suplementów, żywności oraz kosmetyków.Właściwości olejku CBD Natural Plus 10%Dzięki temu, że olejek konopny zawiera CBD, inne
fitoskładniki oraz pozostałe związki występujące w konopiach, olejek ma pozytywne właściwości.Suplementując olej
konopny:wzbogacisz dietę o pełne spektrum fitoskładników,dostarczysz sobie nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6
i omega-9,pomożesz wzmocnić Twoją naturalną odporność,CBD korzystnie wpłynie na układ sercowo-naczyniowy,olej konopny może
regulować zawartość cholesterolu i trójglicerydów w Twojej krwi,zapewnisz skórze optymalny poziom nawilżenia i zdrowy
wygląd.Sposób użyciaSuplementacja olejku CBD Natural Plus 10% jest prosta, pod warunkiem, że zapoznasz się z kilkoma
podstawami.Rozpoczynając suplementację CBD w formie olejku konopnego zacznij się od niewielkich ilości. Najpierw spróbuj spożywać
3 krople dziennie, rozłożone na trzy porcje w ciągu dnia – codziennie!Najlepiej gdy będziesz pół godziny przed lub po posiłku.Kroplę
suplementu z CBD należy umieścić pod językiem i odczekać minimum 30 sekund zanim się ją połknie.Po przełknięciu postaraj się od
razu nie pić!SkładOlej z konopi siewnych (Cannabis sativa L.) z full spectrum fitoskładników oraz olej z nasion konopi siewnych, terpeny,
flawonoidy, fenole.
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