
Day Form Raw CBD oil 5%
Day Form Fullspectrum Raw olej od Cannabdrop predstavuje prvotriednu kvalitu. Jeho čaro
spočíva v obsahu jedinečného, prirodzene sa vyskytujúceho chlorofylu bez voskov a
sedimentov.

Nakoľko u tejto surovej verzii CBD je čistenie minimálne a zároveň tak nedošlo ani k
žiadnemu zbytočnému nahrievaniu, ktoré by mohlo mať za následok zníženie kvality CBD
produktov, je tento olej 100 % BIO a obsahuje všetky jedinečné, prirodzene sa vyskytujúce
terpény, vďaka ktorým je možné dosiahnuť takzvaný “sprievodný efekt”.

Už dlhú dobu je výťažok z konope považovaný za liečivý, preto sa označuje aj ako “zázrak
prírody”. Avšak, mnohé spoločnosti, ktoré sa špecializujú na výrobu a následný predaj CBD
produktov, v konečnom dôsledku nedisponujú príliš vysokou kvalitou tovaru, nakoľko svoje
produkty zbytočným, nadmerným a v mnohých prípadov nešetrným čistením pripravujú o ich
výnimočné účinky, preto si mnohí myslia, že CBD má minimálny, ba dokonca žiadny účinok.

Spoločnosť Cannabdrop je tu na to, aby vám ukázala pravú kvalitu a s ňou spojenú silu
účinku ňou ponúkaných CBD produktov.

CBD predstavuje jedinečné a na slovenskom trhu jediné riešenie, vďaka ktorému si môžete
blahodarné účinky tohto zázraku vychutnať bez akýchkoľvek nepríjemných vedľajších
účinkov!

Percento THC u Cannabdrop CBD Day Form Raw je <0,2%.

CBD ako 100 % BIO zdraviu neškodný výťažok z konope dokáže udržať psychickú pohodu v
ideálnej norme a neškodí ani pri užití väčšieho množstva, no odporúča sa začať s užívaním
malých dávok.

Olej CBD má ako nosný kokosový olej, ktorý je vo veľkej miere využívaný nielen v
kozmetike, ale aj v potravinárstve, pričom sú jeho účinky blahodarné voči zdraviu a kráse.

Pomer CBD: CBDA je približne 3:2. Okrem CBD (Cannabidiol) obsahuje tento olej, ale aj
ďalšie kanabinoidy, akými sú CBDA (kyselina kanabidiolová), CBG (kanabigerol), CBDV
(kanabidivarin) a CBC (kanabichromen) pre maximálny takzvaný “efekt sprievodu”.

Ponúkame variant Cannabdrop Day Form Raw CBD 5 % 10 ml vo fľaštičke z modrého skla s
pipetou pre optimálne a jednoduché dávkovanie.

! Nezabúdajte, že každý človek je iný a preto neexistuje presne stanovené dávkovanie
CBD oleja. Preto, pokiaľ ste sa rozhodli pre CBD prvýkrát, bude najlepšie, ak začnete
malým množstvom (cca 2-3 kvapiek) a pozorným sledovaním účinkov postupne
zvyšovať zhruba každých 5 dní !




