Bijsluiter

Inhoud:
Actieve ingrediënten: CBD (cannabidiol), CBC en CBG.
Controleer online op taruhealth.com de hoeveelheid werkzame
CBD van dit product. Lees de volledige tekst van deze bijsluiter
voordat u dit voedingssupplement gebruikt.

Wat is CBD-olie?
CBD is de afkorting van cannabidiol, een natuurlijke cannabinoïde
die zich in de hars van de cannabisplant bevindt. Deze cannabidiol
is geproduceerd op basis van CO2-extractie uit EU-gecertificeerde
vezelhennep.

Waar kunt u de CBD-olie voor gebruiken?
CBD heeft een positieve invloed op veel processen in het menselijk
lichaam. CBD-olie heeft directe invloed op het
endo-cannabinoïdensysteem (ECS), het lichaamseigen systeem
dat zogeheten receptoren aanstuurt. Deze receptoren regelen
onder meer het immuunsysteem en het centrale zenuwstelsel,
waardoor de CBD-olie een breed toepassingsgebied heeft en als
supplement mogelijk ondersteunend kan zijn bij het bestrijden van
klachten.

Terpenen
Dit CBD-product bevat extra toegevoegde terpenen,
belangrijke heilzame stoffen die in planten voorkomen en in het
bijzonder de cannabisplant. Zij zorgen voor een optimale werking
van de cannabinoïden in de CBD-olie.

Mogelijke bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen van CBD-olie bekend.

Hoe bewaart u de CBD-olie?
Bewaar dit voedingssupplement donker, droog en koel. Plaats het
niet in direct zonlicht.

Interactie met geneesmiddelen
CBD-olie kan bij een dosering hoger dan 200 mg per ml mogelijk
de werking versterken van geneesmiddelen die door de zogeheten
P450-enzymen in de lever afgebroken worden. Hierdoor kan het
risico op eventuele bijwerkingen van het betreffende
geneesmiddel vergroot worden. Vraag uw arts om advies.

Zwangerschap en borstvoeding
Dit voedingssupplement mag niet gebruikt worden tijdens een
zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Wanneer dient u extra voorzichtig te zijn bij de inname van CBD-olie?
CBD-olie kan bij hoge doseringen de werking van de belangrijke
P450-enzymen in de lever afremmen. Deze enzymen zijn
verantwoordelijk voor de afbraak van sommige geneesmiddelen.
CBD-olie kan zodoende de werking van sommige geneesmiddelen
versterken. Extra voorzichtigheid is daarom vooral geboden
tijdens chemotherapeutische behandelingen met cytostatica die
door de P450-enzymen in de lever afgebroken worden.

Allergenen
Dit product kan mogelijk ingrediënten bevatten waarvoor u
allergisch kunt zijn. Raadpleeg daarom vóór gebruik de ingrediëntenlijst op de verpakking om te controleren of u allergisch bent
voor een van de aanwezige ingrediënten.

Zuiverheid
Deze CBD-olie is gezuiverd en gesteriliseerd met behulp van
ultrasone geluidsgolven. Sterilisatie met ultrasone geluidsgolven
is een nieuwe, hoogwaardige techniek waardoor alle ingrediënten
in tact blijven. Deze CBD-olie heeft de allerhoogste zuiverheid en is
van superieure kwaliteit.
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Dank voor uw aankoop!

Beste . . . . . . . . . . . . . . .
Het team van Taru Health bedankt u voor uw aankoop van dit
unieke CBD-product. We hopen dat u er veel baat bij hebt. Ons
belangrijkste doel is het leveren van een consistente, hoge
kwaliteit.

Batchnummer
De CBD-producten van Taru Health zijn gecertificeerd.
Vul het batchnummer in op de website:
https://www.taruhealth.com/batchnummer
Vervolgens kunt u het certificaat met alle informatie downloaden.

De cannabisplant ontleed

Taru Health: een korte introductie
Taru betekent ‘plantengroei’ in het Māori, de taal van de
oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Tarutaru is de term
voor cannabis. Het beeldmerk van Taru verwijst naar de
voedende kracht van de eeuwenoude cannabisplant,
de basis van de CBD-olie.
Cannabisolie is een natuurproduct dat wordt gewonnen uit de
cannabisplant. De werkzame stof heet cannabidiol (CBD), die
vermengd wordt met biologische hennepzaadolie. De CBD-olie
van Taru Health vertegenwoordigt de hoogste kwaliteit. De
werking van het natuurlijke extract is kalmerend en voedend,
precies zoals Moeder Natuur het bedoeld heeft. Het gebruik van
CBD-olie heeft geen bijwerkingen.
In het menselijk lichaam is een zogeheten
endo-cannabinoïdensysteem werkzaam dat processen zoals het
immuunsysteem, geheugen, spijsvertering, eetlust, motoriek,
bloeddruk, botgroei en pijnprikkels regelt. De rol van de
cannabinoïden is om deze prikkels in balans te houden:
wanneer een prikkel te sterk wordt doorgegeven, zorgen de
werkzame stoffen uit de CBD-olie voor afzwakking ervan.
De productlijn van Taru Health is gericht op gezondheid en
vitaliteit en met fitness en sport als bijzondere
aandachtsgebieden.

Waar helpt CBD-olie bij als supplement?
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