Informacje o produkcie

Utworzono 19-01-2022

Olejek Calm CDB 300mg CDB / Roll-On 10ml - Young Living Essential Oils

Cena : 410,00 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. Produkt Calm CBD Roll-On zawiera
najwyższej jakości kannabidiol oraz gamę olejków eterycznych Young Living, takich jak eukaliptus,
żywica olibanowa, lawenda, pomarańcza, wetyweria i jagodlin wonny. To sposób, aby stworzyć spokojną
atmosferę, która pomoże Ci się odprężyć i wyciszyć umysł. A ponieważ produkt spełnia standardy
jakości Seed to Seal od Young Living, możesz czuć się świetnie, stosując Calm CBD Roll-On każdego
dnia.

KLUCZOWE SKŁADNIKI:
Czysty, silny kannabidiol oraz olejki eteryczne z eukaliptusa, żywicy olibanowej, lawendy, pomarańczy,
wetywerii i jagodlinu wonnego.

DZIAŁANIE:
Olejek Calm CBD Roll-On ma odprężający, kojący zapach. Świetnie sprawdzi się jako część wieczornych
rytuałów przed snem.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI:
Formuła na bazie składników roślinnych
Kojący, odprężający zapach
Wzmacnia pozytywny nastrój i podnosi na duchu
Zawiera 0,0% THC
Spełnia standardy jakości Seed to Seal od Young Living
Nietestowany na zwierzętach
Nanieś na wybrane obszary skóry, aby wywołać przyjemne uczucie chłodu
Produkt wegański.
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ZASTOSOWANIE:
Stosuj przed snem, aby stworzyć wyciszającą atmosferę sprzyjającą odprężeniu
Używaj podczas modlitwy, medytacji i jogi, aby wzmocnić uczucie relaksu
Włącz do codziennej pielęgnacji, aby nadać skórze młodzieńczy wygląd.

SPOSÓB UŻYCIA:
Stosuj obficie na szyję i klatkę piersiową
Produkt można stosować kilka razy dziennie
Więcej informacji na temat sposobu użycia znajduje się na etykiecie produktu.
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SKŁADNIKI:
Olej z nasion moreli zwyczajnej (Prunus armeniaca), olej ze słodkich migdałów (Prunus amygdalus
dulcis), olejek z nasion kamelii olejodajnej (Camellia oleifera), olejek z nasion arganii żelaznej (Argania
spinosa), olej z awokado (Persea gratissima), olejek z lawendy (Lavandula angustifolia)*, kannabidiol
(CBD), olejek z korzenia wetywerii (Vetiveria zizanoides)*, olejek z nasion róży dzikiej (Rosa canina),
olejek z liści eukaliptusa gałkowego (Eucalyptus globulus)*, olejek z kadzidłowca Cartera (Boswellia
carterii)*, olejek ze skórki pomarańczy (Citrus aurantium dulcis)*, olejek z kwiatów jagodlinu wonnego
(Cananga odorata)*, olejek z wiesiołka dwuletniego (Oenothera biennis), olejek z nasion miodli indyjskiej
(Melia azadirachta), olejek z nasion konopi siewnych (Cannabis sativa). Może zawierać: alkohol
benzylowy**, benzoesan benzylu**, salicylan benzylu**, cytral**, kumarynę**, eugenol**, farnezol**,
geraniol**, izoeugenol**, limonen**, linalol**. *100% czysty olejek eteryczny Young Living **Naturalne
składniki olejków eterycznych

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.

Cena: 410 PLN Dostępność: na magazynie, (dostawa w ciągu 7 dni)

