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Link do produktu: https://www.ecoworld24.com/olejek-cbd-10-10ml-cibdol-p-274.html

Olejek CBD 10% 10ml Cibdol
Cena

330,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Opis produktu

Olejek CBD 10% 10ml Cibdol
Olej CBD Cibdol jest jednym z najczystszych i najsilniejszych organicznych olejów CBD dostępnych w Europie, zawartość CBD
wynosi 10%.
Produkowany w Szwajcarii z najwyższej jakości legalnych i ekologicznych konopi przemysłowych. Cibdol nie jest
psychoaktywny.
Stężenie CBD: 10%
Oryginalny i certyfikowany produkt.

Suplement diety olej CBD Cibdol - jeden z najlepszych dostępnych olejków CBD
Przy produkcji organicznego olejku CBD Cibdol nie stosuje się pestycydów, nawozów sztucznych, GMO czy hormonów na
żadnym etapie. Rezultatem jest jeden z najlepszych i najczystszych olejów CBD na rynku, z zawartością aż 10% CBD.
Do wytworzenia oleju CBD Cibdol użyto wyłącznie organicznych konopi włóknistych dlatego nie powoduje efektów
psychoaktywnych.
Olejek konopny to wrażliwy produkt. Powinien być przechowywany w ciemnym i chłodnym miejscu, z daleka od
bezpośredniego światła słonecznego, np. w lodówce.
Cibdol to całkowicie bezpieczny preparat, który może stanowić suplement codziennej diety.
Preparat Cibdol jest dostępny w różnych pojemnościach: 10, 30 i 50 mililitrów, a także w różnych stężeniach:
łagodny 2,5%, średni 4% oraz mocny 10%.
Przykładowa dawka: 3-4 krople 3 razy dziennie
Kraj pochodzenia: Szwajcaria
Produkt nie zawiera syntetycznego ani chemicznie odseparowanego(krystalicznego) CBD.
Składniki: oliwa z oliwek, ekstrakt z konopi(10% CBD)
Pojemność: 10ml, około 200 kropli
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1 kropla zawiera ok. 5mg CBD, 1ml zawiera ok. 100mg CBD

Co to jest olejek CBD?
CBD to substancja, którą można znaleść w konopiach indyjskich i przemysłowych. Zwykle jest pierwszym najczęściej
występującym kannabinoidem w konopiach przemysłowych, zaś drugim w konopiach indyjskich.
CBD to jeden z najważniejszych kannabinoidów zawartych w konopiach. Ten niepsychoaktywny związek wykazuje obiecujące i
pozytywne skutki przy stosowaniu i szybko zdobywa popularność w postaci olejków CBD. Najlepsze CBD produkuje się w
procesie ekstrakcji CO2, po czym do ekstraktu konopnego dodaje się olej roślinny uzyskując produkty o różnych stężeniach.
Korzystanie z CBD prowadzi do pozytywnych efektów zdrowotnych.

Niezmienna jakość w każdej butelce
Olejki CBD Cibdol są standaryzowane w wyjątkowy sposób, aby poziom CBD był stały w każdej butelce, a jakość była
zachowana w każdej partii - co potwierdzają niezależne testy i analizy. Niestety wiele olejków CBD ma wątpliwą jakość i
konsystencję więc często zawierają mniej CBD, niż powinny. Zanim CBD przekształci się dobroczynny kannabinoid musi
przejść dekarboksylację - proces, w którym delikatnie podgrzane CBDa zmienia się w CBD. Wszystkie olejki Cibdol przeszły
pełną dekarboksylację.

Złoty olej CBD - czysty i przejrzysty
Nieoczyszczony:
Nieoczyszczone olejki CBD są wytwarzane przez bezpośrednie mieszanie oleju roślinnego z ekstraktem CBD, bez
podejmowania żadnych dodatkowych kroków. Chociaż nieoczyszczony olejek CBD jest łatwiej i taniej wyprodukować, to
zawiera on przesadną ilość lipidów, wosku i chlorofilu, co skutkuje ciemnym produktem o nieprzyjemnym smaku. Przez
obecność tych związków nieoczyszczone olejki CBD twardnieją w butelkach, z czym użytkownicy radzą sobie zanurzając je w
ciepłej wodzie, celem poprawy konsystencji. Dodatkowo nieoczyszczone olejki CBD trudno standaryzować, a poziomy CBD
mogą się różnić między partiami.
Oczyszczony:
Nasze oczyszczone olejki CBD przechodzą przez opatentowany proces oczyszczania, nad którym pracowaliśmy przez ostanie
trzy lata. Usuwa on wszelkie zanieczyszczenia, takie jak chlorofil i wosk oraz pozostawia jedynie kluczowe kannabinoidy.
Uzyskany w ten sposób olejek CBD ma stały poziom CBD i lepszy smak. Dzięki temu nasze oczyszczone olejki CBD zachowują
stan płynny przez cały czas i nie wymagają dodatkowego podgrzewania.
Oczyszczone olejki mają o wiele korzystniejsze działanie dla użytkowników, albowiem zawierają jedynie związki niezbędne do
uzyskania pozytywnych efektów, bez zbędnych tłuszczy, tkanki roślinnej itd. Oczyszczone olejki Cibdol zapakowane są w
przejrzyste butelki, dzięki czemu wyraźnie widać, że przeszły przez dodatkowy proces oczyszczania.

Bezpieczny i efektywny
Zapewniamy, że CBD jest bezpiecznym, niepsychoaktywnym środkiem nie wywołującym żadnego haju. Olejki CBD mogą być
przyjmowane bez względu na tryb życia i nie wypływają na zdolność kierowania samochodem, obsługi urządzeń
mechanicznych czy innych zwykłych czynności. Ten produkt jest 100% bezpieczny w użytku i możemy to zagwarantować.

Wzbogacony terpenami
Nasze nowe olejki CBD wzbogacone terpenami wykorzystują aromatyczne, dobroczynne działanie terpenów w celu
zapewnienia jeszcze zdrowszego produktu. Terpeny to naturalnie występujące związki odpowiedzialne za zapach i smak
konopi. Terpeny działają synergicznie, by umożliwić wchłanianie CBD i wzmocnić jego działanie. Nasze terpeny pozyskujemy
ze szwajcarskich konopi za pomocą destylacji przy użyciu pary wodnej.
Dokładamy wszelkich starań, aby zachować naturalną synergię całego ekstraktu podczas przetwarzania. Kombinacja
wszystkich niezbędnych kannabinoidów i terpenów zapewnia wzajemne uzupełnianie się składników, w przeciwieństwie do
preparatów o obniżonej skuteczności - zawierających tylko jeden związek. W procesie oczyszczania usuwane są jedynie
substancje nieaktywne, takie jak tłuszcze, podczas gdy reszta trafia do olejku. Dlatego nie musimy używać kryształow 99%
CBD żeby zapewnić naturalny, kompletny i w pełni zdekarboksylowany produkt.
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