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Ulei CBD 20%, spectru complet 10
ml NUTRIFIC HEMP

Spre deosebire de restul uleiurilor
CBD de pe piață, Uleiul CBD Nutrific
Hemp este notificat ca supliment
alimentar și este recomandat pentru
uz intern.

Ce este CBD?
Canabidiolul (CBD) este un compus organic, potent, non-psihoactiv, găsit în planta de canabis,
cunoscută și sub numele de cânepă, Cannabis sativa L.

Cannabis Sativa este bogată în foarte multe substanțe active, peste 80 dintre acestea fiind
canabidoizi cu proprietăți terapeutice, cum este CBD, cel mai studiat și cu cea mai largă aplicare
medicală. CBD nu afectează sistemul nervos central, nu alterează conștiența și nu creează
dependență.

Proprietățile terapeutice ale uleiului CBD
Interesul comunității științifice pentru potențialul terapeutic al CBD crește zi de zi, principalele sale
propriețăți benefice fiind: anxiolitic, analgezic, antidepresiv, relaxant muscular, antiinflamator,
antiemetic, anticonvulsive, neuroprotector, antipsihotic.

Beneficiile uleiului CBD
Pentru corp, consumul de ulei CBD este indicat în: fibromialgie, dureri menstruale, artrita, diabet,
dureri cornice, amețeală.
Pentru minte, consumul de ulei CBD este indicat în: depresie, anxietate, epilepsie, Alzheimer,
insomnii

De ce ar trebui să folosiți uleiul CBD Nutrific Hemp?
Conform studiilor, consumul de ulei CBD este indicat în următoarele situații:

Persoanele care se confruntă cu diverse forme de anxietate și probleme neurologice
Referință: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2018.00502/full
Consumul zilnic de ulei CBD poate aduce beneficii imediate in reducerea durerii, ameliorând
simptomele asociate artritei, fracturilor și leziunilor de cartilaj.
Referință: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22585736/
Influențează direct somnul, dispoziția, relaxarea și concentrarea.
Referință: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6164964/
Persoanele care se confruntă cu dependențele și adicțiile prin reglarea circuitelor
neuronale.
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Referință: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4444130
Eficient în tratarea pielii predispusă la acnee.
Referință: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27094344/

Ingrediente: 
100% ulei organic de cânepă (Cannabis sativa. L), ulei organic de semințe de cânepă (Cannabis
sativa. L).

6,2mg CBD/picătură
2000mg CBD/sticlă

Țara de origine: România
Acest produs nu conține THC!

Mod de administrare
Uleiul CBD se administrează sublingual, cu ajutorul pipetei și se mențin 1-3 minute, până sunt
absorbite toate substanțele active din uleiul CBD.
Începeți cu cea mai mica doză de ulei CBD, de 2 mg per 10 kg de greutate corporală.
Urmărind răspunsul organismului, puteți consulta tabelul de mai jos pentru modificarea dozei de
ulei CBD în funcție de greutatea corporală și rezultatele așteptate.

Nu toate uleiurile CBD sunt la fel: asigurați-vă că achiziționați un produs original cu 0.0 % THC
de la producători certificați, care pot demonstra calitatea și compoziția produsului prin analize de
laborator.

Contraindicații
Consultați medicul sau farmacistul înainte de consum. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată și
echilibrată și un stil de viață sănătos. Nu folosiți uleiul CBD în timpul sarcinii sau în timpul alăptării.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

Posibile reacții adverse
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Conform unui raport publicat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) uleiul CBD cu 0.0 % THC
este bine tolerat de organism și nu produce efectele adverse tipice provocate de THC.
Referință:https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf

Totuși în cazuri foarte rare, administrarea uleiului CBD poate avea următoarele efecte secundare:
somnolență, modificări ale apetitului, senzația de gură uscată, ușoare amețeli.

Dacă manifestați orice reacții adverse încetați administrarea și consultați medicul.

Calitate & siguranță
Nu folosim aditivi sau coloranți pentru a standardiza culoarea produselor Nutrific CBD. Acest ulei
are culoarea naturală a cânepii și poate varia de la lot la lot. Uleiul Nutrific CBD este produs într-un
laborator specializat în prelucrarea cânepii din Romania, ce deține certificări HACCP, GMP,
ISO22000 și KOSHER.

NON GMO
Uleiul Nutrific CBD este extras din culturi de cânepă organică, nemodificată genetic, crescută în
mod natural în România, riguros selecționată, ce nu conține pesticide, fungicide, micotoxine, metale
grele sau orice alt contaminant. Uleiul Nutrific CBD este obținut din biomasa (flori, frunze, semințe)
cânepii industriale (Canabis sativa L.) și are o aromă ierboasă datorită prezenței clorofilei. Uleiul
Nutrific CBD este un produs natural, vegan, nerafinat, ce nu conține gluten și nu conține THC.

Efect de anturaj
Uleiul Nutrific CBD este un ulei premium cu spectru complet, ce conține toate moleculele
importante produse de planta de cannabis: fitocanabinoizi, terpene, flavonoide, fenoli, fibre,
clorofilă, Omega 3,6,9, minerale și vitamine. Efectul de anturaj reprezinta rezultatul benefic pe care
uleiul Nutrific CBD îl are datorită sinergiei tuturor compușilor săi.




