CBD Olie
4% Cannabidiol

CBD is de afkorting van cannabidiol. Deze stof wordt
gewonnen uit de hennepplant. Valdispert CBD is van
uitzonderlijk hoge kwaliteit. Hieronder lees je hoe
deze kwaliteit tot stand komt.

VAN INACTIEVE CBDa NAAR CBD
Het CBD extract dat Valdispert gebruikt behoort tot de hoogste kwaliteit
CBD. Om CBD te verkrijgen moet de stof CBDa, die van nature in hennep
aanwezig is maar van zichzelf inactief is, door een verwerkingsproces
omgezet worden naar CBD. Indien dit proces niet goed of niet volledig
wordt uitgevoerd zal er relatief veel CBDa achterblijven en minder CBD
in het product zitten. Valdispert gebruikt een CBD extract dat dit proces
volledig heeft doorlopen en mag daarom claimen dat het de hoogste
kwaliteit CBD heeft en 100% THC vrij is.

VRIJ VAN ONZUIVERHEDEN
Door een intensieve filtering wordt uit de henneppasta het daadwerkelijke
zuivere en pure CBD verkregen. Deze zeer zuivere CBD vormt de basis voor
Valdispert CBD en is biologisch, vrij van pesticiden en vrij van zware metalen.

PURE EN HELDERE OLIE
In Zwitserse laboratoria filteren we alle onzuiverheden via een beschermd
filteringproces uit de henneppasta. Door dit proces ontstaat er een
zeer zuiver en goudkleurig CBD olie-extract zonder aanwezigheid van
plantresten, vetten en chlorofyl, wat andere oliën een zwarte kleur en
kleverige consistentie geeft. Door intensieve filtering ontstaat de unieke
heldere en zuivere CBD olie van Valdispert.

ZEER HOGE KWALITEIT
Valdispert CBD is op een unieke wijze geproduceerd, zodat elk flesje en
elke tablet een gegarandeerde hoeveelheid actief CBD bevat. Valdispert
CBD is goed opneembaar.

VEILIG EN GEEN GEWENNING
Valdispert CBD is een natuurlijk en plantaardig middel, 100% THC
vrij, geeft geen gewenning en is veilig in gebruik bij gebruik volgens
de gebruiksaanwijzing. Het kan met een gerust gevoel regelmatig en
gedurende langere periode gebruikt worden.
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Samenstelling:
Valdispert CBD olie bevat 4% cannabidiol (CBD) en bevat per druppel
2mg CBD.
Dosering:
Schudden voor gebruik. 1 - 4 druppels/3 maal per dag. De aanbevolen
dosering niet overschrijden. Product is geschikt voor vegetariërs en
veganisten. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 4 jaar, bij zwangerschap
of borstvoeding.
Bewaaradvies:
bij kamertemperatuur, droog en afgesloten bewaren.
Houdbaarheid:
3 maanden na opening
Ingrediënten:
Hennepzaadolie, cannabidiol (Cannabis sativa L. extract) 4%
Valdispert CBD is vrij van conserveringsmiddelen, geur- en smaakstoffen.
Waarschuwing:
Valdispert CBD niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de
bestanddelen. Valdispert CBD wordt afgeraden bij kinderen onder de 4
jaar, bij zwangerschap of borstvoeding.
Valdispert CBD olie 4% is een voedingssupplement op basis van
plantenextract. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde
levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging
van een gevarieerde voeding. De aanbevolen dagelijkse dosering niet
overschrijden. Buiten bereik van kinderen houden.
Inhoud:
10ml

Voor meer informatie: www.valdispert.nl
Of bel de advieslijn van Valdispert: 0900-2333666
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