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Olejek CBD CO₂ RAW 5% 30 ml
Cannabis Originals
Cena brutto

305,00 zł

Cena netto

290,48 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

0003

Kod producenta

0003

Opis produktu
Ekstrakt CBD Cannabis originals RAW 5% otrzymywany z kwiatostanów konopi siewnych metodą ekstrakcji
nadkrytycznym CO2. Ekstrakt wytwarzany jest z rosnących na polach południowej Polski konopi siewnych
(Cannabis sativa L.), które specjalnie w tym celu zostały zakontraktowane przez firmę General Hemp Marketing
Sp. z o.o.
Pełne spektrum kannabinoidów
Najnowsze badania wskazują na zawartość, aż 1111 różnych związków charakteryzujących się synergicznym działaniem,
którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań wszystkich związków. Cannabis Originals RAW
zawiera pełne spektrum związków występujących w konopiach, a w tym: kannabinoidy, flawonoidy i terpeny (m.in. CBD,
CBDA, CBC, CBG).
Cannabis Originals RAW to niezbity dowód na mądrość Matki Natury, w związku z tym produkty między seriami mogą różnić
się smakiem, kolorem, a także gęstością*. Nie ingerujemy w przyrodę – nie oczyszczamy, nie filtrujemy, ponieważ te czynności
obniżają skuteczność ekstraktów. Korzystamy tylko z potrzebnych do produkcji składników roślinnych, resztę pozostawiamy
przyrodzie.
* Produkty między seriami mogą różnić się smakiem, kolorem, a także gęstością co wynika z różnic między sezonami
wegetacyjnymi. W momencie jeśli w danym sezonie wegetacyjnym roślina wyprodukuje większą ilość wosków, ze względu na
podwyższoną gęstość preparatu możliwe jest konfekcjonowanie w tubostrzykawki.

Metoda ekstrakcji nadkrytycznym CO2 to proces czysty i bezpieczny, pozbawiony negatywnego wpływu na środowisko
naturalne. Obecnie jest to najlepsza metoda umożliwiająca produkcję najwyższą czystość pozyskanego ekstraktu bez
zanieczyszczeń.

Skład: olej z nasion konopi siewnych (Cannabis sativa L.), ekstrakt CO2 z kwiatostanów konopi siewnych (Cannabis sativa L.).
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 5 kropli, 4 razy dziennie, co 6 godzin. Zakraplać pod język, trzymać 60 sekund,
następnie połknąć. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt naturalny, przed użyciem
wstrząsnąć.
Warunki przechowywania: Przechowywać w miejscu suchym i ciemnym w sposób niedostępny dla małych dzieci.
UWAGA: kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem środka powinny zasięgnąć porady lekarza.
Opakowanie: Butelka z kroplomierzem.
Opakowanie ochronne: Wszystkie ekstrakty są pakowane w specjalne opakowania ochronne zabezpieczające je przed
promieniowaniem sztucznego pola elektromagnetycznego.
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