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Kvalita CBD, ktorá nadchne aj toho najnáročnejšieho zákazníka
Spoločnosť Cannabdrop ponúka jedinečné a kvalitné CBD produkty určené nielen na denné,
ale aj nočné použitie. Práve preto budete mať o psychickú postarané vo dne, v noci.

Produkty s obsahom CBD určené na deň vám dodajú viac energie, čo navodzuje na vyššiu
produktivitu a zároveň odbúrajú stres, vďaka čomu sa rovnako zvýši aj vaša výkonnosť, čo
určite oceníte v práci či škole.

Nočné CBD produkty, či už vo forme kvapiek, oleja alebo gumených cukríkov vám prinesú
kvalitný, ničím nerušený a pokojný spánok, čo opäť priaznivo ovplyvní vašu produktivitu a
celkovú duševnú pohodu počas dňa.

Výber najvhodnejšieho produktu je len na vás
Ako jedna z popredných spoločností, ktorá ponúka vysoko kvalitné, 100 % BIO a zdraviu
nezávadné CBD výrobky, máme v ponuke tieto varianty produktov a to nielen s obsahom
CBD, ale aj CBG, CBN či rôznych vitamínov typu B a zinku.

CBD oleje
Cannabdrop ako jedna z mála spoločností ponúkajúca CBD produkty prvotriednej kvality
myslí na všetkých milovníkov CBD produktov, preto Cannabdrop CBD oleje v sebe
kombinujú účinné látky CBD a CBN, rozpustné v MCT oleji. Tie sú zároveň upravené tak,
aby spĺňali nielen tie najprísnejšie normy zachovania kvality a zdravotnej nezávadnosti, ale
aj požiadavky tých najnáročnejších zákazníkov.

K dispozícii máme v našom e-shope dva varianty Day Form a Night Form, určené pre
duševnú pohodu, pokojný spánok a stabilizovanú priaznivú náladu vo dne v noci.

Vo vode rozpustné CBD
CBD produkty rozpustné vo vode vám Cannabdrop prináša v kombinácii s účinok
posilňujúcimi vitamínmi typu B a zinku pre podporu celkového zdravia. Navyše je
obohatený o ďalší vzácny výťažok CBG, vďaka čomu budete v 100 % pohode, bez
akéhokoľvek náznaku stresu a to po celý deň, pričom v noci si vďaka kvalite CBG
doprajete kvalitný spánok, ktorý sa odzrkadlí na vašej psychickej pohode počas dňa.

K dispozícii je edícia Water Soluble, ktorú nájdete v našom e-shope, kde hneď nájdete dva
varianty a to Day Form a Night Form, určené pre duševnú pohodu, pokojný spánok a
stabilizovanú priaznivú náladu vo dne v noci.



CBD Gummies 100 % Vegan
Cannabdrop ako jeden z mála e-shopov zameraných na predaj CBD, CBN a CBG BIO
produktov prichádza s novinkou, ktorou sú cukríky s obľúbenou príchuťou čučoriedok.
Ide o produkt, ktorý si väčšina milovníkov CBD pochvaľuje a to z jednoduchých dôvodov.

CBD cukríky sú:

● bez nutnosti kontroly dávkovania
● úspora času a peňazí
● nenápadnosť
● zachovanie 100 % účinkov
● 100 % BIO Vegan
● zdraviu neškodné
● bez vedľajších účinkov

Tieto CBD cukríky obsahujú 25 mg CBD, čo je optimálna denná dávka pre pohodu, keď ju
práve potrebujete.

Cannabdrop shop ponúka 30 kusové balenie, čo značí celkové množstvo >750 mg CBD.
Pre maximálny efekt a účinok cukríky obsahujú celé spektrum kanabinoidov.


