
DEN STØTTE DU HAR BRUG FOR 
MED NATURLIG DUFT AF HAMP
Hvis du er på udkig efter en fuldspektret Hamp CBD-olie med den naturlige duft af hamp, er UltraCell™ 
Natural perfekt til dig.

Vælg UltraCell™ Natural for:

• Fuldspektret Hamp CBD. Giver phytocannabinoider, terpener, samt meget andet.

• Exceptionel biooptagelighed. UltraCell™ Natural har fuldspektret Endocannabinoidsystem-baseret 
support, og er vandopløselig for bedre optagelse.

• Understøtter velvære og indre balance.

• Naturlig duft af Hamp.

STYRKEN VED CBD

Det Endocannabinoide system, forkortet ECS, er et komplekst netværk af receptorer, som 
findes overalt i vores krop, inklusive det centrale nervesystem, det perifere nervesystem 
og immunforsvaret. Formålet med ECS er at bevare et stabilt indre miljø på trods af udefra 
kommende faktorer. Man mener, at det Endocannabinoide system er med til at holde kroppen i 
balance. Dit ECS næres af endocannabinoider, molekyler der producers af din krop og interager 
med disse receptorer. 

Når produktionen af endocannabinoider er mangelfuld, kan det være gavnligt at tilføre 
phytocannabinoider, som er cannabinoider fundet i Hamp planten.

CBD, eller cannabidiol, er én af mere end hundrede naturligt fremkommende 
phytocannabinoider, der findes i Hamp. Den fuldspektrede Hamp CBD olie, der findes i 
UltraCell™ Natural, hjælper med at genoprette balancen i dit ECS, og er ikke-berusende. 

VÆLG DET BEDSTE
Som vi ved, kan olie og vand ikke blandes. Det er almindeligt kendt, at olie baserede produkter har 
ringe optagelse i kroppen. Vores patenterede UltraCell™-teknologi er blevet udviklet af vores team af 
eksperter til også at gøre produktet vandopløseligt. UltraCell™-teknologien har i kliniske undersøgelser 
vist, at den fremmer biooptageligheden af vores produkter.
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Fuldspektret, Hamp baseret 
(cannabis sativa L.) cannabinoider 
gjort vandopløselige for bedre 
optagelse. THC-fri.

Fås i 7, 15, 30 ml

Anvisninger: Brug 1 ml dagligt direkte på 
huden eller i din foretrukne hudcreme.

Forholdsregler: Bør ikke anvendes af gravide 
eller ammende mødre. Kun tiltænkt til brug 
af voksne. Overskrid ikke den anbefalede 
daglige dosis.  
I tilfælde af hudirritation eller kontakt med 
øjne skyl da med rigeligt vand.

INGREDIENSER (INCI): Demineraliseret 
vand, glycerin, fosfolipider, capryl triglycerid, 
bladekstrakt af cannabis sativa, xanthomonas 
campestris, gummi arabicum, kaliumsorbat.

Dette produkt indeholder 250 mg ekstrakt af 
fuldspektret hampolie med 125 mg naturligt 
fremkommet cannabidiol. Dette produkt er  
THC-frit.

FULDSPEKTRET KOSMETISK 
HAMP CBD

NATURAL


