EVR Premium Hemp Oil
EVR Premium óleo de cânhamo é um suplemento dietético não psicoativo, que contém
Cannabidiol(CBD), naturalmente derivado do cânhamo industrial, certificado como livre de
contaminantes, açúcares, corantes, glúten, lactose, metais pesados e pesticidadas.e metais
pesados.
O óleo de cânhamo Premium EVR é processado por equipamentos de última geração que
permitem à EVR oferecer um produto com qualidade e certificação de seus componentes.
EVR CBD CAPSULES – 50mg
USO ADULTO E INFANTIL
Embalagem com 60 cápsulas. Cápsulas contendo 50 mg CBD e até 0,3% THC.
ADMINISTRAÇÃO
Oral
POSOLOGIA
De acordo com a orientação médica.
Crianças: dose inicial 2,5 mg/kg/dia com aumento de 2,5mg/kg a cada uma à duas semanas
dividido em duas tomadas. Dose máxima de 20 mg/kg/dia.
Adultos: 60- 400 mg/dia dividido em duas tomadas.
ARMAZENAMENTO
O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente (até 25°C), local seco, protegido de
luz.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
ATENÇÃO: Em caso de gravidez ou qualquer problema de saúde, procure seu médico ou
profissional de saúde qualificado antes de iniciar qualquer regime de suplemento.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
PRODUTO GARANTIDO E CERTIFICADO
EVR Premium óleo de cânhamo é embalado utilizando equipamentos de última geração
projetadas para padrões GMP e certificado de ISO sala limpa.
Cada lote de óleo de cânhamo EVR Premium tem um Certificado de Análise (COA).
Um laboratório terceirizado (ProVerde Laboratories) realiza análises em cada lote para verificar
a pureza e o conteúdo de canabinóides.
EVR Premium óleo de cânhamo também é testado para metais pesados, leveduras, bolores,
bactérias (Escherichia coli e Salmonella sp.), solventes residuais e a contagem total de
microorganismos aeróbios para assegurar a maior qualidade do produto.
Food and Drug Administration (FDA)

Divulgação: Estas declarações não foram avaliadas pela FDA e não são destinados a
diagnosticar, tratar ou curar qualquer doença.
Para dúvidas ou informações

ligar para +1-877-283-1569, mande um e-mail para

farmaceutica@farmausa.com

gerenciacbd@farmausa.com
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www.evrcbd.com.
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