
 

RÁZZA FEL!
TARTSA AZ ÜVEGET FÜGGŐLEGESEN, 
EGYSÉGNYI ADAG KINYERÉSÉHEZ 
NYOMJA LE A PUMPÁS FEJET

A KÖVETKEZŐ ADAG KINYOMÁSA 
ELŐTT VÁRJON 3 MÁSODPERCET!

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

GYÁRTJA:

FORGALMAZZA: Kampai Kft.     1149 Budapest, Egressy út 96-98/A
      www.unihemp.hu

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

CannabiGold étrendkiegészítők
A CannabiGold CBD olajok kiváló minőségű természetes étrend-kiegészítők, amelyek magas 
CBD-koncentrációjú kenderkivonatot tartalmaznak. A CannabiGold olajokat Lengyelországban 
állítjuk elő az Europai Unió által hitelesített, organikus módszerekkel termesztett ipari kenderből. 
A kivonatolást modern és biztonságos, ún. szuperkritikus CO2 extrakciós (SFE) eljárással, saját 
üzemünkben végezzük. Az összes CannabiGold készítmény kizárólag természetes alapanyag 
felhasználásval készül. A CannabiGold kenderkivonat a kenderben természetesen jelenlévő 
vegyületek teljes spektrumát tartalmazza, többek között kannabinoidokat, terpineket és 
flavonoidokat (pl: CBD, CBDA, CBC, CG, CBDV, BCP).

Az első használat előtt: nyomja meg az adagolópumpát ismételten, míg az olaj kezd megfelelően 
távozni az adagoló fejből.

Felhasználási útmutató:
 1. Rázza fel az üveget (1. kép)
 2. Tartsa az üveget függőleges helyzetben és nyomja meg a pumpát, hogy egy
       egységnyi olajat adagoljon (2. kép)
 3. Mielőtt újabb egység olajat nyerne ki az üvegből várjon 3 másodpercet és
       csak utána nyomja meg ismét a pumpát (3. kép)

A CannabiGold olajok alkalmazása:
Ajánlott a CBD olajat szájon át fogyasztani, így elősegítve a természetes fitokannabinoidok 
felszívódásást. A kivételesen lágy íz, a folyékony halmazállapot és a pumpás adagoló rendszer 
rendkívül egyszerűvé teszik a CannabiGold készítmények napi használatát.

Összetevők: kendermagolaj, CO2 eljárással készített komplex kenderkivonat
Ajánlott napi adag: napi kétszer 1 adag
Ne használjon többet az ajánlott napi adagnál a termékből! Az étrendkiegészítők nem 
helyettesítik a megfelelő és változatos étrendet. Az egyéni különbségekből adódóan, mint pl. 
testsúly vagy emésztési folyamatok, lehetséges a napi adag fokozatos beállítása a személyes 
preferenciák alapján.
Tárolása: napfénytől védve,  szobahőmérsékleten, gyermekek elől elzárva kell tartani.
                Felbontás után 6 hónapig fogyasztható.
Gyártja: HemPoland Sp. z.o.o., Wladyslawowo 30A, 82-300 Elblag, Poland
                tel: +48 668 696 368, e-mail: info@hempoland.eu / www.cannabigold.eu
Forgalmazza: Kampai Kft. 1149 Budapest, Egressy út 96-98/A
      office@unihemp.hu / www.unihemp.hu 


