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Olej z CBD 30% 10 ml (BeHemp)
 

Cena: 300,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Oleje

Producent BEHEMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z nasion konopi siewnej tłoczony na zimno, ekstrakt z kwiatów konopi siewnych (Cannabis sativa; ekstrakcja dwutlenkiem węgla w
stanie nadkrytycznym), z naturalnie występującymi fitokannabinoidami

Olejek w stężeniu 30% – zawiera 3000 mg aktywnych kannabinoidów*
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Objętość netto: 10 ml

Charakterystyka
Olejek CBD BeHemp zawiera olej z nasion i ekstrakt z kwiatów konopi siewnych (Cannabis Sativa), pozyskiwany metodą ekstrakcji
nadkrytycznym CO2, która zapewnia najwyższy stopień czystości pozyskanego wyciągu bez jakichkolwiek zanieczyszczeń i bez
stosowania środków chemicznych.

Olejek CBD zawiera składnik aktywny – kannabidiol, w 100% naturalny, bez właściwości psychoaktywnych. Dodatkowo
występują śladowe ilości kannabinoidów tj. CBDA, CBDV, CBN, CBC, CBG, CBGA, a także naturalne substancje – olejki eteryczne,
terpeny, omega 3 i 6, fosfolipidy, antyoksydanty, aminokwasy i wiele innych.
Produkt jest w 100% naturalny, bez alergenów, glutenu, pestycydów i herbicydów.
Olejek CBD:

Pomaga uporać się ze stanami lękowymi i depresją.
Wspiera chorych w walce z padaczką lekooporną, czy stwardnieniem rozsianym.
Wspomaga walkę ze spastycznością, a także wspiera rehabilitację układu kostno-stawowego, regenerację i gojenie się
ran.
Pomaga osobom po chemioterapii, wzmacnia organizm, zmniejsza mdłości i stymuluje apetyt.

Dla kogo CBD?
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Dla osób cierpiących na depresję, stany lekowe, nerwice, bezsenność.
Dla osób zmagających się z padaczką lekooporną oraz stwardnieniem rozsianym
Po chemioterapii – CBD wspomaga układ immunologiczny, stymuluje apetyt i zmniejsza mdłości.
Osoby po wylewie i uszkodzeniach mózgu. Pomaga osobom walczącym z Parkinsonem, SM, Alzheimerem, ale także
osobom których mózg ucierpiał w skutek mechanicznych uszkodzeń.
Polecany dla sportowców, przy rehabilitacjach – łagodzi urazy układu kostno-stawowego oraz mięśniowego a także
wspomaga regeneracje i gojenie się ran oraz zrost kości.
Osoby ze zmianami skórnymi - z łuszczycą, trądzikiem czy atopowym zapaleniem skóry.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży, matki karmiące i dzieci przed zastosowaniem powinny
skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie
Za pomocą kroplomierza spożywać 2-3 krople dziennie. Najlepiej aplikować bezpośrednio pod język. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia (30 mg CBD)

Przechowywanie
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, niedostępnym dla
małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 3 miesięcy. Aby uzyskać lepszą płynność produktu, należy przed spożyciem,
ogrzać buteleczkę w dłoniach lub w ciepłej wodzie przez 2-3 minuty.

Producent
Wyprodukowano w UE dla:
BeHemp Sp. z o.o.
Ul. Gwiaździsta 66/22 B.08
53-413 Wrocław
Dystrybutor:
Prospector Beauty
Group Sp. z o.o.

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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