Informacje o produkcie

Utworzono 19-01-2022

Olejek Citrus 1000mg CBD Oil 30ml - Young Living Essential Oils

Cena : 870,00 zł
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Producent : Young Living
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Jeśli chodzi o produkty CBD, jakość jest najważniejsza.
To właśnie dlatego nasza linia Nature's Ultra Smart Spectrum CBD została stworzona przy
użyciu czystego, silnego kannabidiolu oraz olejków eterycznych Young Living. Każda kropla
olejku Citrus CBD zawiera kannabidiol najwyższej jakości oraz pobudzające olejki eteryczne
z grejpfruta i pomarańczy. Jego rześki, podnoszący na duchu aromat sprawi, że w mig
odzyskasz energię. A ponieważ produkt spełnia standardy jakości Seed to Seal od Young
Living, możesz czuć się świetnie, stosując olejek Citrus CBD każdego dnia.

KLUCZOWE SKŁADNIKI:
Czysty, silny kannabidiol i olejki eteryczne Young Living z grejpfruta i pomarańczy.

DZIAŁANIE:
Olejek Citrus CBD Oil ma świeży, dodający energii zapach. To doskonały sposób, aby rozjaśnić każdy
dzień.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

HISTORIA PRODUKTU:
Produkty Nature's Ultra CBD zostały stworzone przy użyciu kompozycji izolatu kannabidiolu najwyższej
jakości oraz olejków eterycznych Young Living. Te światowej klasy składniki tworzą wspólnie naszą
oryginalną formułę Smart Spectrum CBD. Citrus CBD Oil zawiera olejki eteryczne z grejpfruta
i pomarańczy. Są one otrzymywane w procesie tłoczenia na zimno ze skórki świeżych owoców, dzięki
czemu zachowują intensywny, cytrusowy zapach drzew grejpfrutowych i pomarańczowych. Łącząc je
z naszym izolatem kannabidiolu, stworzyliśmy prawdziwie wyjątkowy olejek CBD, który z pewnością
pokochasz jako dodatek do codziennych nawyków.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI:

ZASTOSOWANIE:
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Formuła na bazie składników roślinnych.
Słodki, podnoszący na duchu aromat.
Zawiera terpeny: alfa-pinen, beta-mircen, limonen i sabinen.
Zawiera 0,0% THC. Spełnia standardy jakości Seed to Seal od Young Living.
Nietestowany na zwierzętach.
Produkt wegański.
Zastosuj na stawy, aby wywołać uczucie ochłody.
Przynosi ulgę.
Możesz go połączyć z ulubionym olejkiem do masażu, aby zadbać o uczucie odprężenia.
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Wmasuj w skronie, szyję i ramiona lub inną wybraną część ciała.
Stosuj miejscowo podczas kojącego masażu.
Dodaj do codziennej pielęgnacji skóry lub do serum na noc do twarzy i szyi.
Produkt można stosować kilka razy dziennie.
Pomaga zadbać o młody wygląd skóry.
Rozetrzyj w dłoniach i wdychaj przyjemny zapach.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nanieś ilość odpowiadającą pełnemu zakraplaczowi na wybrany obszar skóry.
Produkt można stosować kilka razy dziennie.
Więcej informacji na temat sposobu użycia znajduje się na etykiecie produktu.

SKŁADNIKI:
Trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy, olejek ze skórki grejpfruta (Citrus paradisi)*, kannabidiol (CBD),
olejek ze skórki pomarańczy (Citrus aurantium dulcis)*, ekstrakt z liści stewii (Stevia rebaudiana). Może
zawierać: cytral**, geraniol**, limonen**, linalol**. *100% czysty olejek eteryczny Young Living
**Naturalne składniki olejków eterycznych
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią. Przechowywać poza
zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych lub promieni UV do 12 godzin od zastosowania.
Aby zachować świeżość, należy przechowywać z dala od wilgoci, nadmiernego ciepła i światła.
Przechowywać w lodówce dla najlepszych efektów. Wstrząsnąć przed użyciem.

WARIANTY PRODUKTU:
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Produkt Citrus CBD Oil jest dostępny w wersji 1000 mg i 500 mg

w

at

Cena: 870 PLN Dostępność: na magazynie, (dostawa w ciągu 7 dni)

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

