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Sensi Hemp Olej Konopny 5% RAW, 15 ml
 

Cena: 99,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać -

Producent SENSI HEMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Olejek CBD Sensi Hemp 5% RAW Full Spectrum otrzymywany z uprawianych ekologicznie konopi siewnych. Zawiera pełne spektrum
kannabinoidów (m.in. CBD, CBG, CBN, CBC, THC, THCV i innych), flawonoidów, terpenów oraz innych naturalnych składników aktywnych
występujących w konopiach.

Zastosowanie najnowszych technologii ekstrakcji CO2, umożliwia wykluczenie z procesu produkcji chemicznych rozpuszczalników.
Produkt dzięki temu jest w pełni naturalny pozbawiony metali ciężkich, substancji szkodliwych czy GMO. Przed trafieniem olejku do
sprzedaży, jest on poddawany badaniom (mikrobiologia, zawartość kannabinoidów, metali ciężkich i pestycydów).

Rezygnacja z procesu odfiltrowywania pozwoliła zachować produktowi jego zielony kolor, co wynika z występującego w konopiach
chlorofilu.

Wartość odżywcza w 100 ml:

Wartość energetyczna: 3404 KJ / 828 kcal

Tłuszcz: 92 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 10 g

Węglowodany, w tym cukry: 0 g

Białko: 0 g
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Stosowanie: 2-4 krople 2-3 razy dziennie pod język, odczekać minutę i połknąć.

Skład: olej konopny tłoczony na zimno, ekstrakt z konopi siewnych (zawartość CBDa+CBD min. 5%)

Olejek nie zawiera syntetycznego ani chemicznie odseparowanego (krystalicznego) CBD.

 

Przechowywanie i środki ostrożności:

Produkt należy przechowywać w ciemnym, chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Przy stosowaniu produktów konopnych należy zachować ostrożność ponieważ mogą działać nasennie lub zmniejszyć napięcie mięśni.

Opakowanie: 15ml olejku o zawartości 750 mg CBD+CBDa.

Olejek zamknięty jest w buteleczce, która mieści ok. 300 kropli (ok. 2,5 mg CBD+CBDa w jednej kropli)

Pipeta umożliwia łatwe i precyzyjne odmierzenie odpowiedniej ilości kropli produktu.

Stężenie THC <0,2%.
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