
ODO EGÉSZSÉG 
Teljes Spektrumú Kender Olaj  

1000 mg CBD 
(Fogyasztói tájékoztató) 

 
Köszönjük hogy a termékünket választotta!  

Tapasztalja meg az egészséget! 
 
A Teljes Spektrumú CBD olaj, mint az Ön által 
vásárolt termék is, mindent tartalmaz, a 
hidegen sajtolt kendermag olajat, ami biztositja 
a gazdag Omega 3,6,9 tartalmat az olajban, és 
a teljes növényből kivont olaj spektrumot, 
ami több mint 100 kanabinoid olaj (kb. 143 
különböző kanabinoid olaj, aminek 80%-a a 
CBD olaj).  
 
A Teljes Spektrumú CBD Olaj 1000 mg 
szignifikánsan javíthatja az életminőséget. A 
tudományos vizsgálatok alapján a kender 
olajnak nagyon sok kedvező hatása van az 
egészségre. Bölcs döntésnek tűnik a Teljes 
Spektrumú CBD Olaj napi használata, hogy 
megtapasztaljuk a kender olaj összes előnyös 
hatását. Néhány fogyasztó arról számol be, 
hogy jobban és mélyebben alszik, mások a 
nyugtató, hangulatjavító hatást emelik ki, van aki 
azt mondja több az energiája. Akárhogy is van, 
mi naponta használjuk és elégedettek vagyunk 
az eredménnyel és nagyon ajánljuk 
mindenkinek, hogy legyen saját egészség 
tapasztalata. 

 
Teljes Spektrumú CBD Olaj 1000 mg fő 

előnyei 
 
TELJES SPEKTRUMÚ CBD OLAJ - A legtöbb 
előnyt biztosítja (a kender olajak között) mivel 
tartalmazza a kender mag olajat, és az összes, 
több mint 100 canabinoid olajat ami a teljes 
kender növényben található kivéve a THC - t (a 
pszichioaktív komponens), az nincs benne. 
 
NÖVELI AZ AGY ÉS AZ IDEGEK 
EGÉSZSÉGÉT - Stresszoldó és hangulatjavító 

hatás, jobb alvás minta, mélyebb pihentetőbb 
alvás. Az érzelmek stabilizáltabbak, a létezés 
harmonikus egyensúlya. 
 
ENYHÜLÉS A TESTBEN - Friss 
megkönnyebedés fájdalom, krónikus fájdalom 
és gyulladás esetén. Csökkenti az oxidatív 
stresszt. A Teljes Spektrumú CBD Olaj 1000 mg 
napi használata az egészség 
megtapasztalásának valódi élményét adhatja. 
 
AZ OMEGA ZSÍRSAVAK TÖKÉLETES 
ARÁNYA Minden egyes adag Teljes Spektrumú 
CBD Olaj 1000 mg tartalmaz Omega-3 ALS, 
Alfa Linolén Savat, Omega-6 LA, Linolén savat 
és Omega-9, Olein savat. Ezek a zsírsavak 
fontos szerepet játszanak a szív, az agy, az 
emésztés, a csont, bőr, haj, és a köröm 
egészséges működésében, segítik a koleszterin 
szint normalizálását és csökkenti a súlyt és a 
derék körfogatot. 
 
HOZZÁADOTT MCT OLAJ - Az MCT olaj 
(közepes láncú-triglicerid) egy nagyon jól 
felszívódó egyre népszerűbb tápanyag, amely 
nem tárolódik el zsírként a szervezetben, hanem 
energiaként hasznosul.Többek között fokozza 
az anyagcserét, kirobbanó energiát ad, energia 
forrás az agysejteknek. Növeli a jóllakottságért 
felelős hormonok szintjét, így elősegíthet 
testsúlycsökkenést.  
 
TISZTA TERMÉSZETES EREDET - Minden 
összetevő 100%-san organikusan termesztett és 
gyártott az Egyesült Államokban (Made in USA), 
nem GMO, orvosi szintű phytocanabinoidokban 
gazdag (PCR) ipari (legális) kender. 

A legfontosabb előnyök röviden 

Szorongáscsökkentő és Hangulatjavító hatás, 
Alvásmélyítő (hatás), Fájdalomcsillapító (hatás), 
Omega 3, 6, 9, zsírsavak gazdag forrása, 
Természetes energia. 

 
 



 
Termék megnevezése 

Full Spectrum Hemp Oil 1000 mg CBD 
Teljes Specktrumú Kender Olaj 1000 mg CBD 
Növényi kivonat | Mentol ízesítés 
 

Termék besorolása 
Étrendkiegszítő készítmény (Táplálék 
kiegészítő) 
 

Mennyiségi kiszerelés 
1 FL oz 30 ml 
30 ml 

Termék megjelenése 
Mély zöld, aranysárga színű, enyhén menta ízű 
olaj. 

Termék csomagolása  
1000 mg CBD olaj, Teljes Spektrumú Kender 
Olaj kivonat, 30 ml-es borostyán színű üvegben 
csavaros adagolóval (pipetta) zárva, az üveg 
oldalán színes nyomású címkével. 
 

Adagolás 
Használat előtt felrázandó. 
Felnőtteknek napi 0.5 ml (15 csepp, fél pipetta) 
nyelv alá helyezve kb. 30 másodpercig, 
amennyiben az orvosa másként nem javasolja. 
 

Egyéb figyelmeztetések 
A termék THC -t (tetra-hydro-kanabinoid, a 
pszichoaktív komponenst) nem tartalmaz. 
A készítmény az Egyesült Államokban készült, 
FDA által ellenőrzött létesítményben, GMP 
minőségbiztosítás elveivel. 
 

Származási hely 
Made in USA 
Készült az Egyesült Államokban 

 
Használati Útmutató 

GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ. 
NE HASZNÁLJA AZ OLAJAT HA A 
ZÁRÓKUPAK  
SÉRÜLT VAGY HIÁNYZIK. 
SZÁRAZ HŰVÖS HELYEN TARTANDÓ. 
 
OGYÉI: 23468/2020 

 

 
Figyelmeztetés 

Gyermekek, terhesek, szoptatós anyák számára 
nem javasolt. 
Gyógyszerszedés melletti használat esetén 
beszéljen orvosával. 
Gyártási szám és a lejárati dátum az üveg alján 
található. 
Ezeket az állításokat az Amerikai Élelmiszer - és 
Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) nem értékelte. 
A termék nem szolgál betegségek 
diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására 
vagy megelőzésére.  
 

Összetevők 

Egyszeri adag 0.5 ml / Az üvegben 60 adag 
van 

Organikus 
Kendermag Olaj 

Hatóanyagok 
1 adagban 

%NÉ 

Omega 3 zsírsavak 36 mg ** 

ALA (Alfa-Linolénsav)   

SDA (Sztearidon sav)   

Omega 6 zsírsavak 108 mg ** 

LA (Linol sav)   

Omega 9 (Olein sav) 19 mg ** 

Teljes Spektrumú 
Kender Kivonat 26 mg ** 

CBD 16.66 mg ** 

**Napi Érték (NÉ) 
nincs meghatározva   

Egyéb összetevők: 
Közepes Láncú 
Triglicerid Olaj, 
Organikus Menta 
Kivonat   

THC mentes   
Forgalmazó 

Total Clean 2001 Kft., 8900 Zalaegerszeg, 
Szabadág út 3/a. 

 
Tapasztald meg az Egészséget 

 a Teljes Spektrumú CBD Olaj használatával! 



 


