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NATVITA GOLD OLEJ KONOPNY
CBD 10% 10ML

349,00 PLN
PROMOCJA: 269,00 PLN
STARA CENA:

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Nat sp. z o.o.
Kod EAN: 5902096506921

OPIS PRZEDMIOTU

NatVita - Olejek konopny CBD 10% - 10ml

NAT Gold - olej konopny CBD 10%
Najnowszy wynik rozwoju produktu CBD, czego wynikiem jest "NAT Gold". Produkt
pochodzi z ekstrakcji nadkrytycznym CO2, co czyni go produktem, bez
zanieczyszczeń, co jest bardzo istotne i rzutuje na wysokiej jakości produktu
końcowego. Nieﬁltrowany, poddany procesowi dekarboksylacji czyni go niezwykle
wyjątkowym i efektywnym!
Nieﬁltrowany ekstrakt CBD połączony z niewielką ilością ﬁltrowanego
oleju z nasion konopi. Uzyskane stężenie CBD to ponad 10%.

Nieﬁltrowany, ekstrakt poddany procesowi dekarboksylacji (jest to proces
podgrzewania surowca w odpowiedniej, nie zbyt wysokiej temperaturze, o długim
czasie co powoduje przekształcenie się składnika aktywnego do formy lepiej
przyswajanej).Produkt najwyższej jakości. Zdobywa co raz więcej zwolenników
dzięki pozytywnym efektom jakimi się wykazuje w działaniu.
Zawiera w swoim składzie również terpentyny (alfa-pineny, alfa-humulen,
beta-pineny, myrkon, beta-kariofylen, terpinole, linalol i trans-alfabergamoty).
Olej otrzymywany poprzez ekstrakcje nadkrytycznym CO2 (SFE - supercritical ﬂuid
extraction), dzięki czemu ekstrakt został pozyskany bez użycia zbędnych środków
chemicznych oraz termicznych, które mogłyby wpłynąć na jakość końcowego
produktu. Jest to bardzo ważne, główne kryterium przy wyborze takiego produktu.
W organizmie człowieka występują receptory CBD. Ekstrakt charakteryzuje się
pozytywnie wpływa na ludzki organizm.
Składniki: ekstrakt CO2 z konopi podany procesowi dekarbokslcji (proces
zwiększający wchłanialność składnika aktywnego), olej konopny.
Zawartość: 10.012 % CBD, 0.002 % CBDa, fenole, terpentyny, ﬂawonoidy.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla małych
dzieci.
Produkt nie uzależnia, nie ma działania psychoaktywnego i jest legalny.
Kraj pochodzenia: Niemcy
Data ważności: 30.12.2019 r
Producent/Dystrybutor:
Nat Sp. z o .o.
Wrocławska 33D, Długołęka
55-095 Mirków

Suplement Diety.
Uwagi i zalecenia: suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Tylko zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób
odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie. Produkt nie może być

stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników.
Zalecamy konsultację z lekarzem, przed zastosowaniem produktu z CBD.
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