
Water soluble Day Form 5%CBD + B-komplex +
Zinok

Cannabdrop predstavuje vo vode rozpustné CBD 5 % Day Form kvapky s obsahom
B-komplexu a zinku, ktoré priaznivo pôsobia na uvoľnenie, zdravie a celkovú psychickú
pohodu. Ide o zloženie rozpustné vo vode, ktoré zároveň zvyšuje účinnosť produktu. Day
Form CBD kvapky od Cannabdrop sú určené na denné užívanie.

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!

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.

B-komplex je súhrn všetkých typov vitamínu B, ktoré priaznivo pôsobia na ľudský
organizmus.

B-komplex taktiež:
● bojuje proti chronickej únave
● lieči nechutenstvo spôsobené nadmerným stresom
● uvoľňuje svalstvo, pričom napomáha pri bolestiach chrbta
● posilňuje obranyschopnosť organizmu

Zinok je známy svojimi protistárnucimi účinkami, kde je rovnako ako olej CBD často
využívaný aj v kozmetike. U mužov zinok zvyšuje odolnosť spermií a dodáva im potrebnú
kvalitu pre úspešnú a zdravú plodnosť.

V kombinácii s CBD je zinok preto najlepšie prírodné riešenie pri problémoch s plodnosťou u
mužov, nakoľko stres a nervozita vysoko negatívne ovplyvňujú mužskú plodnosť, no
Cannabdrop kvapky vám taktiež dokážu pomôcť na ceste za vytúženým dieťatkom.

Ponúkame variant Cannabdrop Day Form 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 !


