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Eir Health Oil NO.6 olej konopny CBD 30 ml
 

Cena: 161,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Oleje

Producent EIR HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Cannabis sativa L. (Konopie siewne); Trójglicerydy średniołańcuchowe kwasów tłuszczowych (MCT)

1 ml zawiera:

Cannabis sativa L. (Konopie siewne) - 20 mg*
MCT - 980 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 ml

Charakterystyka
Eir Health Olej CBD NO.6 to suplement diety zawierający CBD oraz szerokie spektrum kannabinoidów pozyskiwanych z kwiatostanów
konopi włóknistych uprawianych w ekologiczny sposób w Polsce. Ekstrakty firmy Eir Health, charakteryzuje wysoka zawartość CBD, ale
także zawartość pozostałych fitosubstancji takich jak naturalnie występujące terpeny.

Dzięki procesowi ekstrakcji nadkrytycznym CO2 zawartość THC została zredukowana do 0%, przy jednoczesnym zachowaniu
pozostałych naturalnych składników.
Jako olej nośnikowy wykorzystany został pozyskiwany etycznie olej MCT.
Produkt nie zawiera konserwantów, sztucznych aromatów, barwników ani substancji słodzących.
Produkt nie zawiera glutenu, laktozy i jest odpowiedni dla wegan.

Przeciwwskazania
Nie spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt niewskazany dla kobiet w ciąży i
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karmiących. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Stosowanie
Dorośli: 1 ml, 1-2 razy dziennie rano i wieczorem. Preparat należy przyjmować doustnie pod język, trzymać przez 60 sekund, a następnie
połknąć

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej do 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dzieci.

Producent
Eir Health Sp. z o. o. sp.k.
Młyńska 12/107
61-730 Poznań

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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