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Cannabi oil 30% CBD 10 ml
 

Cena: 399,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent SFD S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

CBD jest jednym z ponad 100 kanabinoidów, czyli naturalnych związków występujących w Cannabis sativa czyli konopi siewnej. Obok
THC, jest to główny czynny związek występujący w konopiach. Obie te substancje są najlepiej zbadanymi kanabinoidami i zawierają
największy potencjał terapetyczny.

 Dzięki prozdrowotnym właściwościom oleju z konopii, już od połowy XVIII w. stał się on niezbędnym elementem apteczki domowej.
Przypisywano mu dobroczynne działanie w niezwykle szerokim spektrum dolegliwości. Od nerwic i migren począwszy a na schorzeniach
jelit wcale nie skończywszy. Był dostępny w aptekach bez recepty.

Dziś wiemy, że tak korzystne działanie oleju z konopi spowodowane jest obecnością w nim szeregu substancji z grupy kannabinoidów, a
zwłaszcza CBD czyli Kannabidiolu, który w przeciwieństwie do THC, nie jest substancją psychoaktywną.

CBD jest jednym z ponad 100 kanabinoidów, czyli naturalnych związków występujących w Cannabis sativa czyli konopi siewnej. Obok
THC, jest to główny czynny związek występujący w konopiach. Obie te substancje są najlepiej zbadanymi kanabinoidami i zawierają
największy potencjał terapetyczny.

Inaczej niż THC, CBD nie jest substancją psychoaktywną, co oznacza, że podczas stosowania nie powoduje wystąpienia żadnego z
szeregu negatywnych skutków, jakie związane są ze stosowaniem THC (problemy z pamięcią, lęki, paranoje). CBD może być stosowane
przez ludzi, których odstrasza narkotyczne działanie THC.

Wg. bardzo wielu badań, CBD może przynosić korzyści terapeutyczne w wielu schorzeniach. Rzesza fanów stosowania olejku CBD wciąż
rośnie, co można uznać za potwierdzenie powyższego.

Kannabidiol uważa się za substancję całkowicie bezpieczną dla ludzi. Jego stosowanie nie wywołuje żadnych, niepożądanych efektów.
Stosowanie dużej ilości może jedynie powodować dyskomfort w postaci uczucia zmęczenia. Co do wielkości porcji – niestety nie istnieją
żadne, oficjalnie ustalone zalecane ilości CBD do przyjmowania.

Wg. specjalistów, należy rozpocząć od 2-3 mg przyjmowanych co 6h. Kluczowym jest tutaj czas, gdyż właśnie po 6h od przyjęcia CBD
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ulega rozpadowi w organizmie. CBD jest całkowicie legalną substancją w Polsce. Uprawy Konopi przemysłowych, z których pozyskiwane
jest CBD, nie zabrania unijne prawo i jest to całkowicie legalne na terenie zarówno Polski jak i całej UE.

Kannabidiol uzyskuje się w procesie ekstrakcji CO2 – metoda ta jest powszechna i skuteczna. Pozwala na wydobycie z rośliny
pożądanych substancji, bez negatywnego wpływu na ich jakość.

Składniki: olej z nasion konopi włóknistych Cannabis sativa L., ekstrakt z kwiatów konopi włóknistych Cannabis sativa L.
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