Informacje o produkcie

Utworzono 19-01-2022

CBD MUSCLE BALM 600mg/50G - Young Living Essential Oils

Cena : 720,01 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. To produkty roślinne naturalnego
pochodzenia, nietestowane na zwierzętach. Produkt CBD Muscle Balm to doskonały sposób, aby ukoić
zmęczone ciało. Łączy rozgrzewająco-chłodzące właściwości mentolu oraz moc naturalnych olejków
eterycznych Young Living: z cynamonowca kamforowego, goździków, kocanki, cytryny, mięty pieprzowej,
drzewa herbacianego, golterii i innych roślin. Składniki te działają w idealnej harmonii, dostarczając
przyjemnego uczucia ukojenia, dlatego produkt ten świetnie sprawdzi się po intensywnym treningu lub
podczas chwili relaksu po ciężkim dniu.

KLUCZOWE SKŁADNIKI:
Czysty, silny kannabidiol oraz olejki eteryczne Young Living z cynamonowca kamforowego, goździków,
kocanki, cytryny, mięty pieprzowej, drzewa herbacianego, golterii i innych roślin.

DZIAŁANIE:
Produkt CBD Muscle Balm można stosować miejscowo, aby wywołać przyjemne uczucie ochłody
i ukojenia. Ma świeży, pobudzający zapach, który doda Ci energii.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

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. Produkt CBD Muscle Balm wykorzystuje olejki eteryczne
Young Living z cynamonowca kamforowego, goździków, kocanki, cytryny, mięty pieprzowej, drzewa
herbacianego, golterii i innych roślin. Połączenie tychże olejków oraz izolatu CBD zapewnia mięśniom
przyjemne uczucie ukojenia. Niezależnie od tego, czy odpoczywasz po treningu, czy też relaksujesz się
po długim dniu, z pewnością pokochasz to, jak działa CBD Muscle Balm.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI:

ZASTOSOWANIE:
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Formuła na bazie składników roślinnych.
Stosuj miejscowo, aby poczuć ochłodę i ukojenie.
Świeży, miętowy zapach.
Zawiera 0,0% THC.
Spełnia standardy jakości Seed to Seal od Young Living.
Nanieś na wybrany obszar skóry, aby wywołać przyjemne uczucie chłodu.

SKŁADNIKI:
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Stosuj miejscowo, aby ukoić obolałe mięśnie.
Wykorzystaj do masażu po intensywnym wysiłku fizycznym.
Wmasuj w skronie, szyję i ramiona, aby poczuć odświeżenie.
Stosuj przed treningiem i po jego zakończeniu.
Nanieś na czystą skórę i dokładnie wmasuj.
Produkt można stosować kilka razy dziennie.
Więcej informacji na temat sposobu użycia znajduje się na etykiecie produktu.
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Olejek z nasion kamelii olejodajnej (Camellia oleifera), masło z masłosza parki (Butyrospermum parkii),
olejek z nasion krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius), wosk pszczeli, mentol, skwalan, olejek
z liści cynamonowca kamforowego (Cinnamomum camphora)*, olej z nasion jojoby (Simmondsia
chinensis), olejek z liści melaleuki skrętolistnej (Melaleuca alternifolia)*, olejek z liści golterii (Gaultheria
procumbens)*, olejek ze skórki cytryny (Citrus limon)*, olejek z mięty pieprzowej (Mentha piperita)*,
olejek z pąków goździkowca korzennego (Eugenia caryophyllus)*, tokoferol, kannabidiol (CBD), ekstrakt
z bylicy rocznej (Artemisia annua), gliceryna, woda, olejek z kwiatów kocanki włoskiej (Helichrysum
italicum)*, ekstrakt z kwiatów arniki górskiej (Arnica montana) Może zawierać: alkohol benzylowy**,
benzoesan benzylu**, cytral**, cytronelol**, cynamal**, alkohol cynamylowy**, eugenol**, farnezol**,
izoeugenol**, geraniol**, limonen**, linalol**. *100% czysty olejek eteryczny Young Living **Naturalne
składniki olejków eterycznych

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować na twarz lub uszkodzoną albo wrażliwą skórę.
W przypadku ciąży, karmienia piersią lub przyjmowania leków, przed użyciem należy skonsultować się
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z lekarzem. Nie przechowywać w lodówce. Przechowywać w temperaturze pokojowej, aby zachować
świeżość, z dala od wilgoci, nadmiernego ciepła i światła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

WARIANTY PRODUKTU:
Produkt CBD Muscle Balm jest dostępny w wersji 600 mg i 300 mg.
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Cena: 720 PLN Dostępność: na magazynie, (dostawa w ciągu 7 dni)
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