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Herbata konopna CBD to znakomita herbata z konopi siewnych (Canabis Sativa L.) bogata w

kannabidiol (CBD), ale również w wiele niezbędnych składników  do prawidłowej pracy

organizmu, takich jak przeciwutleniacze, witaminy (głównie z grupy B i E), żelazo, wapń, oraz

mikroelementy. Herbata konopna CBD nie odurza i nie uzależnia, a wręcz pomaga w walce z

uzależnieniami. Poprawia samopoczucie psychiczne i zyczne. Doskonale sprawdza się jako

skuteczny sposób na stres, depresję, lęki czy nerwice. Szczególnie polecana jest osobom ży-

jącym w stresie. Pomaga odzyskać pozytywną energię i ukoić nerwy. Posiada właściwości

antydepresyjne i relaksacyjne. Jest skutecznym środkiem na bezsenność. Jej regularne picie

poprawia jakość snu i zwiększa nocną regenerację organizmu. Kanabidiol obniża ciśnienie

krwi, sprzyja odprężeniu mięśni i głębokiemu relaksowi. Dzięki swojej formie podania her-

bata konopna CBD jest bardzo szybko przyswajana przez organizm. Jej właściwości prozdro-

wotne są metabolizowane w żołądku i wątrobie. Herbata wspiera nie tylko zdrowszy sen, ale

również polepsza funkcjonowanie serca, mózgu i układu  nerwowego. Bogactwo wartościo-

wych składników zawarte w herbacie wspomaga leczenie różnorakich dolegliwości. Świetnie

łagodzi bóle migrenowe, bóle mięśni i zapalenie stawów. Reguluje wahania cukru we krwi i

pracę jelit. Herbata konopna CBD wspomaga w pierwszej fazie choroby Alzheimera czy Par-

kinsona. Regularne spożywanie naparu poprawia pamięć i koncentrację. Świetnie sprawdzi się

również dla osób z problemami skórnymi. CBD neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za

starzenie się organizmu. Herbata konopna CBD wzmacnia ogólną odporność organizmu i sta-

nowi doskonałe uzupełnienie zdrowego stylu życia.

Herbata konopna naturalna 

100% naturalnych składników, nie zawiera sztucznych dodatków ani konserwantów.

(100%) wysuszone i rozdrobnione kwiatostany oraz liście konopi włóknistych (Cannabis sativa L.)

SUPLEMENT DIETY

Charakterystyka produktu

Składniki:

Kraj pochodzenia 
Polska 

Kod kreskowy 
5 907675 516803 

Data przydatności 
31.12.2023 

Pojemność netto 
45g 

Zalecana dzienna porcja:
1 łyżeczka

1 łyżeczka zawiera:  Cannabis Sativa L.: 5000mg 

Sposób przygotowania:
1 łyżeczkę suszu umieścić w kubku, zalać 200ml gorącej wody (80-85°C) i zaparzać pod przy-

kryciem 7-10 minut. Zaleca się pić herbatę z odrobiną tłuszczu (olejkiem kokosowym bądź ma-

słem), gdyż CBD rozpuszcza się w tłuszczach. 

Ostrzeżenia:
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Prze-

chowywać w temperaturze pokojowej w suchym i ciemnym miejscu w szczelnie zamkniętym

opakowniu, w sposób niedostępny dla dzieci.  

Najlepiej

spożyć przed: 31.12.2023r. 

Specykacja opakowania:
Materiał: Tuba aluminiowa, membrana, papier ecolook, denko, plastikowe wieczko.

Średnica: 73mm

Wysokość: 120mm

Odległość membrany od górnej krawędzi: 120mm

Waga produktu: 45g

Konopie siewne, czyli Cannabis Sativa L., nazywane również włóknistymi, nie posiadają substancji

psychoaktywnych. Ich głównym składnikiem aktywnym jest kanabidiol, czyli CBD. Kanabidiol po-

siada szerokie spektrum działania, min. uspokajające, przeciwzapalne, przeciwutleniające czy prze-

ciwbólowe.


