Nyttige info – Læs dette før ibrugtagelse af produkter.
Baggrund:
Mange tak, fordi du har valgt vores CBD-olie. Vores hamp dyrkes under strenge opsyn i Europa og fragtes derfra direkte til vores
leverandør, som herefter producere den bedste olie. Fra produktionsstedet pakkes og fragtes olien til vores opsamlingslager
rundt om i verden, hvorfra det sendes ud til vores kunder. Vores CBD-olie indeholder alle mindre THC end 0,2% i henhold til
lovgivningen. Vores olie er en koldpresset økologisk olivenolie i bedste kvalitet.
Indtagelse:
Olien bør dryppes under tungen (evt. ved brug af ske), hvorefter olien langsomt optages igennem slimhinderne. Ved oral
indtagelse (under tungen) optages mest muligt CBD i kroppen. Det frarådes at drikke eller spise de første 15 minutter efter
indtagelse. CBD-olie bør kun indtages oralt og må ikke ryges eller ”dampes” (f.eks. i e-cigaretter) Her findes andre egnede
produkter. Før indtagelse bør olien rystes
Anbefalet dosering: 2 gange dagligt (morgen og aften) af 3-5 dråber pr. gang.
Anbefalet maksimalt dosering: 50mg CBD dagligt.
Den bedste virkning opnås, ved at olien indtages dagligt morgen og aften.
Smag:
Smagen af olien er relativ mild. Vi gør dig opmærksom på, at smagen af hamp kan virke meget intensiv. Intensiteten i smagen vil
langsomt aftage jo længere tid olien befinder sig under tungen. Det kan fås forskellige smage.
Opbevaring:
Olien bør opbevares ved normal stuetemperatur eller koldere. Når olien placeres ved lavere temperaturer kan olien opnå en
tykkere konsistens. Oliens konsistens normaliseres igen når temperaturen på olien stiger. Såfremt olien ikke har en lidt tykkere
konsistens kan flasken holdes under det varme vand varme i kort tid eksempelvis 5 – 10 sekunder. Herefter skal flasken med
olien rystes.
Indeholder:
CBD (cannabidiol), omega-3 og omega-6, Vitamin A, B1, B2, B3, B6, C, D og særligt E-vitamin. Terpener og spor af andre
cannabinoider og Co faktorer fra hampeplanten. THC værdien < 0,2%.
Ingredienser: CANNABIS SATIVA, LEAF EXTRACT, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OLEA, EUROPAEA FRUIT OIL
10 ml 5% CBD olie = 500mg CBD = 0,0176oz
10 ml 10% CBD olie = 1000mg CBD = 0,0353oz
10 ml 15% CBD olie = 1500mg CBD = 0,0530oz
Vores CBD olie pipetteflasker indeholder 10ml CBD olie, hvilket svarer til 250-300 dråber
Vigtig info.:
Vores CBD-olie er ikke et lægemiddel, og vi kan derfor ikke udtale os om eller garantere medicinske eller helbredsmæssige
følger. Ved konkrete spørgsmål omkring brug eller ved eventuelle bivirkninger bør du kontakte din læge. Ved kombination med
øvrig medicin eller kosttilskud bør du altid rådføre dig med en læge eller apoteker før indtagelse.
Produktet er ikke erstatning for en varieret kost. Den anbefalede maksimale dosering bør ikke overskrides. Produktet bør
opbevares uden for børns rækkevidde.
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