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Link do produktu: https://www.ecoworld24.com/olejek-z-czarnuszki-cbd-3-10ml-cibdol-p-271.html

Olejek z czarnuszki CBD 3%
10ml Cibdol
Cena

130,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Opis produktu

Olejek z czarnuszki z CBD 3% 10ml Cibdol
Wszechstronny olej z czarnuszki, wyciąg z nasion rośliny Nigella Sativa został wzbogacony złotym ekstraktem CBD z konopi. W
rezultacie powstał olejek CBD o stężeniu 3%, który łączy ze sobą unikatowe właściwości obydwu substancji równoważąc i
zapewniając głębokie doznania.
Stężenie CBD: 3%
Oryginalny i certyfikowany produkt.

Olej z czarnuszki i CBD - wszechstronna alternatywa
Nigella Sativa czyli pospolita czarnuszka siewna, czy też czarny kminek to roślina o wielkim potencjale, który przyciąga uwagę
coraz szerszego grona konsumentów jak również producentów suplementów jak np. Cibdol. Korzystając z tych samych metod
ekstrakcji eksperci Cibdol pozyskali olejek, który zawiera wszystkie najistotniejsze substancje tej wszechstronnej rośliny.
Poddany wyrafinowanej filtracji jak w przypadku pozostałych preparatów Cibdol, dzięki czemu otrzymany olej jest wolny od
niepotrzebnych zanieczyszczeń i zbędnych nieaktywnych składników roślinnych.
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Cibdol 3% olej z nasion czarnuszki CBD - obfity w dobroczynne CBD suplement diety
Prosty w aplikacji, olejek z czarnuszki 3% CBD Cibdol z łatwością może być włączony do codziennego życia. Co więcej,
naturalne właściwości czarnuszki nie zakłócają, ani nie szkodzą równowadze terpenów i kannabinoidów(w tym CBD), które
czynią olejki Cibdol o pełnym spektrum najlepszymi na rynku. Zamiast tego obydwa składniki olejku uzupełniają i potęgują
swoje działanie, zapewniając wszechstronne i głębokie doznanie terapeutyczne.
Wolny od wszelkich sztucznych konserwantów, chemikaliów czy innych szkodliwych substancji, olejek z czarnuszki 3% CBD
Cibdol jest idealny dla poszukujących wzmocnionych właściwości oleju z czarnuszki, oraz dla każdego kto ceni sobie zdrowie i
aktywny styl życia.
Kraj pochodzenia: Szwajcaria
Składniki: olej z nasion czarnuszki, ekstrakt z konopi włóknistych
Pojemność: 10ml, około 200 kropli
1 kropla zawiera ok. 1,5mg CBD, 1ml zawiera ok. 30mg CBD
Produkt nie zawiera syntetycznego CBD.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

