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Agnes Organic Hemp Oil 30% 3000 mg 10 ml
 

cena: 202,61 PLN

Opis słownikowy

Producent AGNES ORGANIC

Opis produktu
 

AGNES ORGANIC FULL SPECTRUM HEMP OIL 30 % 3000 mg 10ML
Olej z konopi włóknistych, zawierający wyłącznie naturalne fitosubstancje występujące w konopiach.
Posiada pełne spektrum kannabinoidów.
To najwyższej jakości, w pełni naturalny produkt wytłoczony z wysokiej jakości konopi siewnych, uprawianych zgodnie z prawem na
profesjonalnych plantacjach.
Olejki konopne są chętnie przez dietetyków, jako uzupełnienie codziennej diety.

Każdy olejek AGNES ORGANIC jest:
-100 % naturalny

wegański
organiczny
pozyskiwany innowacyjną metodą tłoczenia
bez GMO
bez sztucznych wypełniaczy,konserwantów i barwników
bez syntetycznych kannabinoidów
nie testowany na zwierzętach

Olejek zawiera naturalne, aktywne biologicznie formuły składników.
Wysoka jakość i bezpieczeństwo zostały potwierdzone niezależnymi badaniami laboratoryjnymi.
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Właściwości olejków z konopi włóknistych:

podnosi odporność organizmu
redukuje stres
zmniejsza i reguluje poziom cholesterolu
łagodzi i redukuje stany zapalne wewnątrz organizmu
zapobiega chorobom układu krwionośnego
wspiera prawidłowe funkcjonowanie mózgu
wspiera pracę narządów wewnętrznych

Sposób użycia:
Zalecamy stosować 3 krople oleju 3 razy dziennie.
Przyjmować doustnie pod język, trzymać 60 sekund, następnie połknąć.

Składniki:
Olej konopny standaryzowany na 500 mg odżywczych fitosubstancji
Składniki w 100 g:fitosubstancje pozyskane z oleju z konopi włóknistych30 g

Składniki w 1 porcji (3kroplach):
fitosubstancje pozyskane z oleju z konopi włóknistych 22,5 mg

Wartość odżywcza w 100 ml: 
wartość energetyczna:835 kcal/3496 KJ
tłuszcze: 96 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 11g
węglowodany w tym cukry: 0 g
białko 0g

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temp. poniżej 25 st. C(zaleca się przechowywać w lodówce)

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Opakowanie 10 ml

Producent
Europa Contact Sp zoo
ul Szkolna Michów
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