HEMPASSION Prémium CBD olaj 500mg/5% (10ml)
Összetevők:
csírátlanított kendermag olaj
500 mg kannabidiol (0,9 g kannabidiol, 55% CBD desztillátumból)
Az üveg tartalma 10 ml (200 csepp) prémium minőségű CBD olaj
Adagolás:
Kezdő napi adag 2 x 0,5 ml. Amennyiben elfelejtette bevenni az adatot a következő
bevételkor vegyen be dupla adagot. (1 x 1 ml)
Először alaposan rázza fel az üveget, ezután szívjon fel olajat a pipettába a 0,5 ml-es jelölésig,
majd csöpögtesse azt a nyelve alá.
Tartsa rövid ideig a szájában, hogy a hatóanyagok felszívódhassanak a nyálkahártyán!
A megfelelő mennyiség személyenként eltérő, valamint függ az adott panasz természetétől
is. A tünetek csökkenésével csökkentse a napi adagot 1 x 0,5 ml-re.
A hagyományos gyógyszerektől eltérően a CBD nem hat azonnal, akár egy hónapot is
igénybe vehet, míg kifejti teljes hatását.

Lehetséges mellékhatások:
•

hasmenés

•

vérnyomás csökkentő gyógyszerek hatását fokozhatja

•

vércukor szintet csökkentő gyógyszerek hatását fokozhatja

•

magasabb dózisban álmosító hatású lehet

Alacsony mennyiségben a CBD élénkítő, míg magasabb dózisban álmosító hatású. A napi
ajánlott mennyiséget ne lépje túl.

Tárolás:
Gyermekektől elzárt helyen tárolandó!
A CBD olaj romlandó, ezért sötét, hűvös helyen tárolandó.
Figyelmeztetések:
Ne használja a készítményt terhesség és szoptatás ideje alatt!
Ne lépje túl az ajánlott napi adagot!
Ne cserélje le a receptre kiírt gyógyszerért a készítményre, orvosi konzultáció nélkül!

Alacsony THC tartalmának (0,2%) köszönhetően a CBD olaj legális az Európai Unió minden
tagországában. Amennyiben az Európai Unión kívüli országba utazik, kérjük tájékozódjon a
helyi szabályokról és törvényekről, hogy elkerülje az esetleges jogi felelősségre vonást.
A Hempassion CBD prémium olaj étrend-kiegészítő készítmény, amely nem alkalmas a
betegségek megelőzésére vagy kezelésére, nem helyettesít semmiféle gyógyszert, valamint
nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Az oldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak sem
diagnózisként, sem kezelési javaslatként a betegségekkel kapcsolatban!
Ha kérdései vagy kétségei merülnének fel, kérjük konzultáljon orvosával,
gyógyszerészével!

