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NAT Szwajcarski Ekstrakt z konopi Olejek CBD 5% 15 ml
 

Cena: 99,80 PLN

Opis słownikowy

Producent NATmedical

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościNAT Olejek Konopny 5% CBD 15 mlWszystkie olejki NAT CBD są produkowane w szwajcarskich laboratoriach. W 100%
naturalne Oleje CBD wytwarzane z najwyższej jakości konopi uprawianych w Szwajcarii.Swiss Organic Cultivation - tylko ekologiczne
gospodarstwa w Szwajcarii mogą starać się o to odznaczenie.Ekstrakcja nadkrytycznym dwutlenkiem węgla jest jednym z rodzajów SFE
(Supercritical Fliud Extraction), czyli techniki ekstrakcji cieczą w stanie nadkrytycznym.Ekstrakcja z wykorzystaniem dwutlenku węgla
jest metodą pozwalającą na pozyskanie wyciągów roślinnych (zarówno substancji niepolarnych, jak i polarnych) cechujących się
czystością i nie wywierających negatywnego wpływu na środowisko.Każda partia zostaje przebadana pod względem ilości
Kannabinoidów oraz innych substancji zawartych w konopiach.Najwyższej jakości "Złoty" olej CBD, dodatkowo przebadany jest w
Szwajcarii na zawartość THC.100% naturalnego pochodzenia CBD Jakość potwierdzona badaniami Wyprodukowany z ręcznie
wyselekcjonowanych roślin konopi, ekstrakt CBD uzyskany za pomocą ekstrakcji nadkrytycznym CO2- najlepsza i najbardziej naturalna
metoda pozyskiwania ekstraktuNie zawiera: metali ciężkich, bakterii, pleśni, barwników, konserwantów, sztucznych aromatów czy
pestycydów.Nie zawiera psychoaktywnego THC (zawartość THC maks. do dopuszczalnego przez prawo limitu 0,2%NAT Olejek Konopny
CBD - jeden z najlepszych dostępnych olejków CBD na rynkuPrzy tworzeniu olejku konopnego CBD NAT nie stosuje się pestycydów,
nawozów sztucznych, GMO czy hormonów na żadnym z etapów wytwarzania. Rezultatem są jedne z najlepszych i najbardziej czystych
olejków CBD na rynku, z zawartością minimum 5% CBD.Konopie wykorzystywane do procesu produkcji olejku CBD, posiadają tylko
śladowe ilości THC, w związku z tym Olejki NAT nie powodują efektów psychoaktywnych.NAT Olejek konopny CBD to produkt wrażliwy.
Powinno się go przechowywać w miejscu ciemnym i chłodnym, daleko od bezpośredniego światła słonecznego.NAT Olejek Konopny
CBD jest bezpiecznym preparatem spożywczym, który może stanowić suplement naszej diety.Oprócz wnikliwych badań
przeprowadzanych przez laboratoria w Szwajcarii, każda partia produktu kontrolowana jest również przez zewnętrzne laboratoria w
Polsce, potwierdzające m.in. czystość mikrobiologiczną, brak metali ciężkich, pestycydów i innych szkodliwych substancji.Zalecane
spożyciePrzykładowa dawka: Za pomocą kroplomierza umieścić pod język 3-4 krople 3 razy dziennie.SkładnikiKraj pochodzenia:
SzwajcariaProdukt nie zawiera syntetycznego ani chemicznie odseparowanego(krystalicznego) CBD.Pojemność: 15ml, około 300 kropli,
750mg CBD1 kropla zawiera ok. 2,5mg CBD, 1ml zawiera ok. 50mg CBDSkład:Olej z konopi włóknistych, Ekstrakt CO2 z konopi
włóknistychW 100% naturalne Oleje CBD wytwarzane z najwyższej jakości konopi uprawianych w Szwajcarii.Swiss Organic Cultivation
tylko ekologiczne gospodarstwa w Szwajcarii mogą starać się o to odznaczenie.Ekstrakcja nadkrytycznym dwutlenkiem węgla jest
jednym z rodzajów SFE (Supercritical Fliud Extraction), czyli techniki ekstrakcji cieczą w stanie nadkrytycznym. Ekstrakcja z
wykorzystaniem dwutlenku węgla jest metodą pozwalającą na pozyskanie wyciągów roślinnych (zarówno substancji niepolarnych, jak i
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polarnych) cechujących się czystością i nie wywierających negatywnego wpływu na środowisko.Wszystkie olejki NAT CBD są
produkowane w szwajcarskich laboratoriach. Każda partia zostaje przebadana pod względem ilości Kannabinoidów oraz innych
substancji zawartych w konopiachBadamy również w Polsce, w Laboratorium Badań Środowiskowych we Wrocławiu sprawdzamy
dodatkowo każda partie pod względem: drożdży, pleśni, metali ciężkich oraz innych parametrów pozwalających na wprowadzenie
środka spożywczego do obrotu.Najwyższej jakości "Złoty" olej CBD, dodatkowo przebadany jest w Szwajcarii na zawartość
THC.Produkcja oraz przetworzenie konopi odbywa się w Szwajcarii.Nasze konopie uprawiane są:w szklarniachw tunelachpod gołym
niebemW zależności od odmiany, dobieramy miejsce w którym powinna rosnąć.Złoty Olejek NAT- czysty i klarownyOczyszczone olejki
CBD przechodzą przez opatentowany proces oczyszczania. Usuwa on wszelkie zanieczyszczenia, np. chlorofil i wosk, dzięki czemu
pozostawia jedynie ważne kannabinoidy. Wytworzony tym sposobem olejek CBD ma stały poziom CBD i znacznie lepszy smak. Dzięki
temu oczyszczone olejki CBD posiadają stan płynny przez cały czas i nie wymagają dodatkowego podgrzewania.Oczyszczone olejki
mają o wiele lepsze działanie dla klientów, albowiem zawierają jedynie związki niezbędne do uzyskania pozytywnych efektów, bez
zbędnych tłuszczy, tkanki roślinnej itd.ProducentNATul. Górczewska 116a01-460 Warszawa
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