CBD-olie
CBD is een niet-psychoactieve cannabinoïde die voorkomt in de hennepplant (Cannabis sativa). Nietpsychoactief betekent dat het niet de hersenfunctie beïnvloedt en niet inwerkt op het centrale
zenuwstelsel zoals de cannabinoïde THC.
Deze CBD-olie is zeer zuiver en wordt geproduceerd volgens de strengste GMP-normen (Good
Manufacturing Practice). De gebruikte planten zijn biologisch gekweekt, zonder gebruik van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen. De olie bevat geen ballaststoffen van de hennepplant, maar alleen pure CBD-olie op
een basis van hennepzaadolie.
Onze CBD-olie wordt gemaakt van de zuiverste kristallen, geoogst van de bloeiende toppen van de
vezelhennepplant waar natuurlijke kristalvorming op ontstaat. Door het productieproces van
water/alcoholextractie heeft het een neutrale smaak.
De verpakking is gemaakt van hoogwaardig blauw glas met een goede kwaliteit pipet. In combinatie met de
lage dosering per dag is dit product zeer zuinig in gebruik.
Toepassing
CBD is een niet psychoactieve cannabinoïde die voorkomt in Cannabis sativa L.
Productcategorie: voedingssupplementen
kruiden
Inhoud: 10 ml druppels
Ingrediënten
CBD cannabidiol (kristallen) olie 4% in hennepzaadolie.
Samenstelling per inname-eenheid
Druppelflacon
380 mg CBD in 10 ml hennepzaadolie. 1 druppel is 1,3 mg CBD.
Gebruiksaanwijzing
Dosering druppelflacon
3 maal daags 3 druppels. Dosering mag naar behoefte worden opgevoerd.

Waarschuwingen
Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of
medicijngebruik. “CBD kan potentieel de werking van een groot aantal geneesmiddelen beïnvloeden”.
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Bewaren en houdbaarheidsdatum:
Bij kamertemperatuur (beneden 25°C), buiten bereik van UV-(zon)licht bewaren. Buiten bereik van
kinderen houden.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding.
Van der Pigge mag geen volledige productinformatie geven over de toepassingen van dit product in
verband met de Europese ClaimsVerordening (EG) nr. 1924/2006 . Mocht u meer willen weten over wat dit
product kan betekenen voor u? Neem dan contact op via mail: info@vanderpigge.nl
10 ml druppels
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