Konopná mast CC Ointment CBD
Přírodní produkt, vhodný pro vegany.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože
obsahuje pro vás důležité údaje.
Pro informace nebo radu ohledně vhodnosti použití je vám k dispozici
naše vyškolená CannaFamily zákaznická péče na tel.: +420 725 315 484,
e-mailu: poradna@cannafamily.cz, nebo live chatu na webových stránkách
CannaCare.cz dostupném každý pracovní den od 9 h do 17 h.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat
přečíst znovu. Pokud se u vás vyskytne jakýkoliv nežádoucí účinek, sdělte
to na naší lince zákaznické péče.

Co naleznete v této příbalové informaci
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Co je CC Ointment
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CC
Ointment užívat
Jak se CC Ointment používá
Složení CC Ointment
Jak CC Ointment uchovávat
Zkušenosti

Andrea B., 30 let, jizva po operaci
„CC mast je na jizvy skvělá. Okamžitě mi pomohla na svědění a tahání.
Je úžasná i na hojení různých pupínků a dávám si ji i na obličej a cítím,
že se mi pleť méně mastí.”
Lucie M., 80 let, vřed
„Používám mast na den a noc a můžu říct, že je to zázračná mast.
Vřídek se hojí před očima, je o 90 % lepší, neroste, nepraská, nehnisá, jen
se v klidu léčí.”
Tereza V., 25 let, jizva po porodu
„Masti s kanabinoidy využívá celá naše rodina. Přijde mi, že pomáhají jak
na běžné rány a oděrky, tak i jizvy po porodu nebo například k léčbě
lupénky.”
Další informace o tomto produktu vztahující se na účinky složek konopí
bohužel nemůžeme uvést, protože by to bylo podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 zdravotní tvrzení, které nemůžeme
zveřejnit. Můžeme zveřejňovat pouze taková zdravotní tvrzení, která byla
schválena Evropskou komisí. Naši dlouhodobí zákazníci konopné produkty
již dobře znají a opakovaně se k nám vrací. Doporučujeme však, abyste si
sami vyhledali informace ohledně složek přípravků, zejména bylin
a terpenů, možná tak zjistíte mnohem více o přínosech těchto přírodních
látek na vaše zdraví.

1. CC Ointment CBD je vysoce koncentrovaná konopná mast
určená především na noc. Je ideálním pomocníkem v domácí péči
o namáhanou, unavenou a extrémně suchou pokožku. Kanabidiol (CBD)
je přírodní látka známá především v rostlině konopí. Na rozdíl od
známějšího fytokanabinoidu THC nemá omamné účinky.
2. Neužívejte CC Ointment pokud:
- jste přecitlivělí na některou ze složek přípravku.

3. Použití
CC Ointment je určený pouze pro vnější použití.

4. Složení
Petrolatum, Cannabis Sativa Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Hippophae
Rhamnoides Seed Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Cannabis Sativa Leaf
Extract, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Limonene, Linalool, Eugenia
Caryophyllus Leaf Oil, Eugenol, Mentha Piperita Oil, Geraniol.
Produkt obsahuje nedetekovatelné množství THC.

5. Uchovávání
Datum spotřeby je uveden na obalu. Doba použitelnosti po prvním
otevření je maximálně 6 měsíců. Chraňte před mrazem, přímým slunečním
zářením, teplem a vlhkem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

6. Další informace
Níže uvedený výčet zkušeností je pouze informativní a zakládá se na
svědectví lidí, kteří produkty CannaCare určitou dobu používají.
Neslouží jako náhrada za radu vydanou lékařem. Svědectví uživatelů
týkající se mastí CannaCare nebyla hodnocena Státním ústavem pro
kontrolu léčiv a nejsou určena k diagnóze, léčení nebo předcházení
jakékoliv nemoci nebo zdravotnímu stavu. U dětí do 3 let a žen v období
těhotenství nebo kojení se poraďte s odborníkem dříve, než začnete
přípravek používat.
Miroslav N., 64 let, tenisový loket
„Dlouhá léta jsem měl problém, kterému se říká tenisový loket. Už jsem
ztratil naději, že by se to někdy zlepšilo. Doktoři už nevěděli, jak mě
léčit, loket bolel stále dál. Až teď po 12 letech přišel malý zázrak v zelené
mastičce, který mi pomohl natolik, že ruku nyní používám bez omezení.
Mažu teď každý den již tři měsíce a vnímám, že se bolest nevrátila.
Teď dávám „máznout” celé své rodině při každém problému. Vnučce
pomohl na atopický ekzém a snacha si ji půjčuje po koupeli na
rozpraskanou kůži.”

Nákupem produktů CannaCare podporujete program HARP pro těžce
nemocné pacienty.
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