
PREMIUM KONOPLJINA SMOLA - IZVLEČEK CBDex® 50% (2 ml) - 100% naravni izvleček iz vrst konoplje 
bogate s kanabidiolom CBD, je prehransko dopolnilo za podporo telesu v obdobjih povečanega pritiska, živčnega in 
fizičnega stresa. 
 
PREMIUM KONOPLJINA SMOLA - IZVLEČEK CBDex® 50% je pridobljen z visoko kakovostno alkoholno 
ekstrakcijo in vsebuje širok spekter fitokanabinoidov, terpenov in flavonoidov. S pomočjo destilacije smo odstranili 
psihoaktiven kanabinoid THC. Izvlečku je dodan sončnični lecitin. Lecitin vsebuje vsaka celica. Pomemben je za 
pravilno delovanje vseh celic v telesu. 
 
CBDex® pripravki so vrhunske kakovosti s certifikatom čistosti, mikrobiološke neoporečnosti in vsebnosti ter so varni 
za uporabo.  Proizvodnja poteka v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi HACCP in GMP.  
PREMIUM KONOPLJINA SMOLA - IZVLEČEK CBDex® je med najkvalitetnejšimi v Sloveniji. Izvleček je 
popolnoma naraven, brez dodanih sintetičnih kanabinoidov ali izoliranega CBD. Svetla barva CBDex®  konopljine 
smole širokega spektra kanabinoidov pomeni 100% legitimnost in skladnost z regulativo Evropske unije. 
 
KODA izdelka: C462SI. 
 
Sestavine: izvleček zelenih delov konoplje Cannabis Sativa L – širok spekter (broad spectrum) in sončnični lecitin. 
 
Aktivne sestavine in vsebnost v RDV* v 2 odmerkih (= 0,30 ml) 
Konoplja Cannabis Sativa L (izvleček) 300 mg * 
Sončnični lecitin – 1 mg 
*RDV – referenčni dnevni vnos 
 
Neto vsebina: 2 ml (1000 mg CBD). 

Priporočeni odmerek proizvajalca: 2 odmerka na dan (en odmerek je cel obrat na dozirniku – 0.15 ml), najbolje 1 
odmerek zjutraj in 1 odmerek zvečer, dve uri pred spanjem. Količina odmerjenega izvlečka je zelo pomembna. 
Konopljina smola - izvleček 50% je visoke koncentracije, moči in je primeren za ljudi, ki za vzpostavljanje ravnovesja 
potrebujejo večje odmerke. Vsebina zadostuje za 14 dni uporabe. 
Priporočljivo je odmerjenje izvlečka s pomočjo dozirnika na navoj. Izvleček odmerimo na prst oziroma žličko in ga 
vnesemo v ustno votlino, najbolje pod jezik, in ne pogoltnimo takoj, saj s tem omogočite, da se aktivne snovi lažje in 
hitreje absorbirajo. 

Dodatno priporočilo: Pri odmerjanju izvlečka je pomembno, da začnete z najmanjšim možnim odmerkom in vztrajate 
3 dni, nato postopoma stopnjujete dnevni odmerek do priporočenega odmerka proizvajalca. Ljudje se različno 
odzovemo na aplikacijo fitokanabinoidov. Ta je odvisna od aktivnosti posameznikovega endokanabinoidnega sistema. 
V Sloveniji je, zaradi pomanjkanja primernih študij o varnosti, priporočena uporaba 2 mg CBD dnevno. Mnogo 
kliničnih študij povdarja, da je CBD v visokih koncentracijah in odmerkih varen za uporabo in da ne povzroča stranskih 
učinkov. Več informacij o varnosti uživanja CBD in njegovih stranskih učinkov lahko najdete na: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5569602/. 
Ni primerno za otroke, nosečnice in doječe matere. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme 
prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. 

Navodila za uporabo: 
Izdelek PREMIUM konopljina smola - izvleček CBDex® 50% v dozirnem sistemu Patron® omogoča precizno 
doziranje z natančnostjo 0,01 ml. Patron® dozirni sistem ima dozirno lestvico in sistem proti razlivanju vsebine, ter je 
izdelan iz varnih materialov primernih za stik z živili.  
Vsaka zareza na lestvici dozirnika pomeni 0,01 ml izvlečka, ki vsebuje 5 mg kanabidiola - CBD. 
En cel obrat na dozirniku je enak 0,15 ml in vsebuje 75 mg kanabidiola - CBD. 
 
Postopek doziranja: 
1. Odvijte pokrovček dozirnika in namestite priložen nastavek za lažje doziranje. 
2. Ohišje in vijak z batom je že sestavljeno in pripravljeno za uporabo.  
3. Z obračanjem vijaka z batom v smeri urinega kazalca potisnite izvleček do položaja, ko se na konici dozirnega 
sistema približa izhodu. Za dovajanje pripravka počasi obračajte vijak z batom v smeri urinega kazalca do željenega 
dnevnega odmerka in počakajte nekaj sekund. Od te točke naprej dozirate vsebino. Vsaka zareza na lestvici pomeni 0,01 
ml izvlečka.  
4. Za shranjevanje vijak z batom obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, s tem razbremenimo pritisk v dozirniku in 
preprečimo nezaželjeno razlivanje vsebine. Namestite še pokrov šobe in hranite v temnem in hladnem prostoru, stran od 
dosega otrok in živali.  
 

 



 
O uporabi izvlečka se lahko posvetujete s strokovno usposobljenim osebjem in za dodatne informacije pokličete sedež 
podjetja BioMons 1 d.o.o.: +386 40 614 617. 
	
 
 
Opozorilo: 100% naravni izdelek. Usedlina ali motnost ni znak okvarjenega proizvoda. Brez GSO. Brez glutena. 
Primerno za vegane.  Brez alergenov po (EU) 1169/2011, Anneks II. Brez obsevanja. Brez pesticidov, herbicidov. 
Izdelek ne vsebuje THC ali drugih psihoaktivnih snovi. Shranjujte v zaprti embalaži, na suhem mestu s temperaturami 
pod 25ºC. 
Uporabno najmanj do datuma označenega na embalaži. Shranjevati nedosegljivo otrokom. Če se zdravite z drugimi 
zdravili, se pred uporabo pripravkov z visokimi odmerki CBD (10%, 20%, 30%, 50%) posvetujte z zdravnikom ali 
farmacevtom. Ne uporabljajte CBD pripravkov, če ste preobčutljivi ali alergični na rastline iz družine Cannabaceae. 
 
Proizvaja za BioMons 1 d.o.o.: Cannabis PHARMA s.r.o., Masarykova 1595/54, 41501 Teplice, Češka Republika. 
 
Proizvajalec in ekskluzivni distributer za Slovenijo: BioMons 1 d.o.o., Sredma 91, 2354 Bresternica, Slovenija, 
kontakt: info@biomons.com, M: +386 (0)40 614 617, www.biomons.com 
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