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Capsule cu ulei canepa 180 cps
CANAH

Descriere

Capsule cu ulei de cânepă – 180 de capsule

Ambalajul cu 180 de capsule cu ulei de cânepă, oferă mai multă accesibilitate clienților care
apreciază calitățile uleiului de cânepă. Astfel, după desigilarea capsulelor, acestea pot fi
stocate în recipientul de sticlă CANAH pentru capsulele cu ulei de cânepă.

Capsulele cu ulei de Cânepă – 180 de capsule sunt bogate în acizi grași polinesaturați
Omega 3 și în vitamina E.

Vitamina E este solubilă în ulei, ceea ce face ca asocierea cu uleiul din semințe de cânepă să
fie benefică asimilării de către organism.

Uleiul din semințe de cânepă din interiorul capsulelor este obținut prin presarea la rece a
semințelor de cânepă provenite din culturi certificate ecologic. Capsulele cu ulei de Cânepă
– 180 de capsule sunt realizate din gelatină vegetală, sunt elastice, inodore și insipide, ușor
de ingerat cu apă.

Ingrediente: Ulei din semințe de cânepă presat la rece* (74,9%), amidon de mazăre, extract
de caragenan; agent de umezire: glicerol, antioxidant:a D-alfa tocoferol.

* provenite din agricultură ecologică

Depozitare: În loc uscat și întunecos.

Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricației.

Mod de administrare:

Recomandăm 2-4 capsule cu ulei de cânepă pe zi, luate preferabil după masă. Ca și în cazul
altor produse naturale introduse pentru prima dată în alimentație, sugerăm creșterea
progresivă a cantității consumate zilnic, începând cu o capsulă, până la atingerea valorii
recomandate.
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ATENŢIE: Acest produs este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă
variată și echilibrată și un mod de viată sănătos. A nu se depăși doza maximă recomandată
pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

Produsul a fost notificat la Institutul de Bioresurse Alimentare: AA/ nr. 14303/08.12.2020

Păstrează Capsulele cu ulei de cânepă – 180 de capsule în loc uscat, ferit de razele soarelui.


