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K I N G I L O O S  T E S T I N  J A  A R V U S T A N

soovitused kanepi vallast*

5. aprill 2022

Kui mu eelmisest postitusest teile ilmselt suuremat tolku polnud – kas mulle endalegi oli -, siis see siin on miski, mida

ma olen juba jupp aega kibelenud teile rääkima. Mitte niisama suusoojaks, vaid tean, et paljud teie seast saavad sellest

infost kasu ka.

Te kindlasti mäletate, et ma olen teile läbi aegade mitmeid erinevaid CBD õlisid soovitanud? Mingit aega olen ise ka

neid alati kasutanud, aga lõpuks on asi alati selle taha jäänud, et krt see maitse ei ole mulle üldse väga mokkamööda

olnud. Kes CBD õli vms tarvitanud on, see teab, mis mõrkjast mekist ma räägin. Märkusena olgu öeldud, et kui CBD

õli õigesti kasutada, siis pole maitset pm tundagi. Muudkui elan ja õpin.

Igatahes oli viimasest CBD-teemalisest koostööst umbes aastake möödas, kui minuga võttis ühendust Phyto+ Eesti.

Ma tõesõna tean teoorias, et CBD on hea nii ihule kui hingele, aga ega ma sellele koostööle ausalt olulisi ootusi ei
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pannud. Et okei proovin ära ja võin ju teile mainida ikka. Juhuks kui keegi on parasjagu millegi taolise otsingul, mis

aitaks nende sümptomite vastu, mille vastu CBD aidata lubab.

Aga võta näpust! Phyto+ Eesti valikus on üks minu jaoks täiesti ennekuulmatu CBD toode, mida ma nüüd paar

nädalat vahelduva eduga kasutanud olen. Ehk siis kanepiõli ekstrakt. Ärge end pakendist eksitada laske – midagi

kuskile süstima ei pea. Aga doseerimiseks on selline süstlast pigistamise lahendust ma arvan, et kõige mugavam, mis

üldse olla saab. Ei lähe piiskagi raisku. Nõela seal pole, kui keegi veel aru ei saanud. Lihtsalt pigistad väikese riisitera-

suuruse koguse keele alla ja hoiad seda seal kümme minutit – kogu lugu.

Enda puhul pean ära märkima vana hea ATH, et mul endal on seda nõks kergemalt tunda, aga sõbrannad, kellele ka

neid süstlakesi jagasin (kõlab normilt), kiitsid et igasugu mõtete virr-varr ja ärevus kaovad ära. Ilmselgelt jäi mul selle

võtmisega vahele see päev, mil see mind suuremat breakdown’i vältida aidanud oleks, aga no läks meelest suure

ahastuse käes, ups 😀

Igatahes olen mina enda puhul täheldanud, et kui muidu klõpsin ma arvutis olles 85 erineva akna vahet, suutmata ühe

konkreetse asja tegemisele keskenduda, siis CBD on aidanud keskenduda ja produktiivsem olla. Muidu näeb mu

töötegemine välja suht selline, et igale meilile vastamise vahel valin omale uut mööblit, tellin lastele riideid,

kantseldan kasse, üritan meenutada, kellele ma üldse midagi veel kirjutama pidin, siis kusagilt tuleb meelde Woltida

jne jne. Saate juba aru küll. Aga vot viimasel ajal on kuidagi lihtsam keskenduda. Aga jällegi, paar sõbrannat

kinnitavad, et see toime pole mitte vähekene, vaid täiesti selgelt tuntav.

Üks väga selge muutus on ühel sõbrannal veel olnud. Ilmselt mäletate, et mul mitte ammu aega tagasi üks parasjagu

pidev kass peal oli – novot, nii ka temal. Lamas aga teine pimedas toas ja põrnitses surnud kogre pilguga telekat…

Niimoodi üsna jupp aega. Mingi üürikese perioodi võib inimene sedasi lesides elu mööda saata, aga üks hetk hakkab

üle viskama ja no lõppude lõpuks on elu koos hoidmiseks tegutseda ka vaja. Tean omast käest… Arved endiselt ei

suvatse end ise maksta, how rude.

Aga teate, raske on mistahes sorti tegutsemine, kui teotahe ja elurõõm kuskile vehkat on teinud. Väidab teine, et ei

ole viimasel ajal seda enam tundnud, et üldse mitte millelgi pointi pole. Hoopis vastupidi, et jube hea on hommikul

ärgata tundega, et saaks juba tegutsema hakata. Mitte hädavaevu silmi avades pettudes kalkuleerima hakata, ega

kuskil lähitundide kandis ükski kohustus ei luusi. Vot sellist asja on küll rõõm kuulda. Ja ainus muudatus, mis tema

konkreetselt tegi, oli CBD ekstrakti tarvitamine. Nii et juhuseks on seda võib-olla palju lugeda…
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Oma varasemates koostöödes olen ma ka juba loetlenud, mida kõike head CBD teeb. See nimekiri on ausõna nii pikk,

et kui ma siin ainult mõned asjad välja toon, on see CBD kasulike omaduste suhtes lausa kuritegelikult ebaõiglane.

Aga no enda ja Phyto+ tooteid minuga samaaegselt tarbinud sõbrannade näitel ma väidan, et meele teeb see küll

rahulikumaks, keskenduda aitab, uni tuleb kergemini ja on sügavam, energiat on rohkem ja stressi vähem. Eks see

keskendumisvõime paranemine on minu enda jaoks alati vast üks olulisemaid eesmärke, aga ma soovitan guugeldada.

Ilmselt ei ole ühtegi inimest, kellel CBD tarbimisest mitte midagi võita ei ole. Isegi osade väga raskete tervisemurede

osas lubab CBD leevendust pakkuda, nii et ma soovitan uurida igal juhul.

Keele alla pannes ei ole CBD mõrkjat maitset üldse tunda, aga kui keegi eelistab tabletikese alla neelata ja be done

with it, siis on olemas ka kanepiõli kapslid. Ma nüüd imendumise seisukohast ei oska öelda, on need paremad või

halvemad või samad nagu ekstrakt, aga seda ja personaalsemaid soovitusi doseerimise kohta saate küsida juba

maaletooja enda käest. Ja ma väga soovitan enne mõne CBD toote soetamist seda kindlasti teha, sest asjatundja

oskab kõige paremini öelda, mis annust millise häda korral proovida maksaks. Aga võib ka omal käel katsetada, siin

selleks väike juhis.

Ma väga loodan, et vähemalt kellelegi teist see teema huvi pakub ja otsustate CBD-le võimaluse anda. See

konkreetne ekstrakt on nii kontsentreeritud, et toimet on tunda juba täiesti esimesest kasutuskorrast. Kes veel

veenmist vajab, siis soovitan vaadata seda videot (alates 20:15) ja kuulata Elustiil podcasti seda osa. Videos räägib

Phyto+ ametlik maaletooja Angela põgusalt kõik olulise ära, podcastis on natuke põhjalikumalt juttu.

Muu mula vahele on ausalt hea teile nii häid soovitusi jagada. Lisaks jagame kellelegi teist muidugi neid paremaid palu

ka. Jäta vaid siia postituse alla kommentaar, millist nende CBD toodet endale sooviksid ja juba nädala pärast võib-olla

https://cbdest.eu/et/cbd-kanepioli-kapslid
https://cbdest.eu/et/
https://cbdest.eu/et/cbd-mis-see-on/milline-on-minu-jaoks-parim-cbd-annus
https://kanal2.postimees.ee/pluss/video/?id=340058
https://open.spotify.com/episode/6inYqkrCsNQ434Hue697T3?si=14109c5e92cb48dc
https://pood.cbdest.eu/tooted
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saadki selle. Teine loos läheb käima Instagramis – mine leia mu feedilt sama-teemaline postitus ja osale seal ka 🙂

Topelt võiduvõimalus ei jookse kellelgi mööda külgi maha, tuntud Tori vanasõna, igaüks teab.

Aprilli lõpuni kehtib Phyto+ Eesti e-poes ka sooduskood “MALLUKAS”, millega saate oma ostud teha 20%

soodsamalt. Väga soovitan võimalust kasutada.

*Postitus sündis koostöös Phyto+ Eesti’ga
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6. aprill 2022 at 16:26

Tänu suurenenud ärevusele, sooviksin mina proovida kanepiõli ekstrakti.
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K A I E

6. aprill 2022 at 14:25

Kanepõli ekstrakti prooviks hea meelega!

E

6. aprill 2022 at 13:21

Hea meelega annaks mehele seda kanepiõli ekstrakti proovida, et bakalaureusetöö kirjutamine väheke

rahulikumalt mööduks.

J A N A

6. aprill 2022 at 12:31

Sooviksin proovida kanepiõli ekstrakti

L I I S  L

6. aprill 2022 at 12:27

Sooviks väga proovida seda kanepiõli ekstrakti. Ise noor, aga tervis vigurdab tihti ja kuluks kindlast ära 🥰

E G L E

6. aprill 2022 at 11:56

Selle jutu peale sooviks küll ära proovida. Äkki saab ka natuke inimesena end tunda.

G R E T E

6. aprill 2022 at 09:42

Kanepiõli ekstrakti sooviks proovida küll! 

Eriti praegusel ajal, kui ärevushäire ja paanikahood välja on löönud ja ravimitest kahjuks abi pole 🙁

M I N G I J U U L A

6. aprill 2022 at 09:01

Katsetaks selle kanepiõil ekstraktiga küll.

E VA

6. aprill 2022 at 09:01

Kanepiõli ekstrakti tahan võita! 

Abikaasa on peale covidi põdemist täiesti out ja oleme abi otsinud kanepiõlidest. Pole just väga sillas olnud,

ehk see ekstrakt muudab usku CBD-sse…

D O R I S

6. aprill 2022 at 06:02

No nüüd tekkis küll huvi ja ekstraktist ära ei ütleks. Pole ma kunagi CBD-d proovinud, aga ehk oleks aeg

🙂

M A R G E

6. aprill 2022 at 03:53

Kanepiõli ekstrakti tahaks küll proovida 🤗

A N N I Q A

6. aprill 2022 at 00:42

Mina annaks selle õli isale, kes vaevleb uneprobleemide ja stressi käes…
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M K

6. aprill 2022 at 00:23

Ma olen umbes kolm kuud kasutanud 15% CBD õli ja kui aus olla, siis ma tahaksin muutust. Äkki on mulle

lahja, ma ei tea. Igatahes ma tahaksin kindlasti proovida ekstrakti kui pakutakse!

K R I S TA

6. aprill 2022 at 00:19

Sooviks väga lõpuks proovida kanepiõli, tilkadena algatuseks. Lootus on suur, et see äkki see vajalik

“võluvits” 🙂

M E R L I

5. aprill 2022 at 23:23

Kanepiõli ekstrakt kuluks praegusel ajal küll ära!

B A R B I E

5. aprill 2022 at 23:15

Soovin ka osaleda loosis ja proovida nende tooteid. 

CBD KANEPIÕLI EKSTRAKT tundub hea valik katsetamiseks 🙂

J A A N A

5. aprill 2022 at 23:15

Sooviks proovida kanepiõli ekstrakti.

L I I S U

5. aprill 2022 at 23:09

See 10g kanepiõli ekstrakt kuluks küll marjaks ära 🙂

H E L I N A

5. aprill 2022 at 22:33

CBD kanepiõli ekstrakt on täpselt see, mis vaja.

L E PAT R I I N U

5. aprill 2022 at 22:19

Võidu korral konsulteeriksin eelnevalt, milline toode oleks just minule kõige tõhusam. Mul on diagnoositud

keeruline autoimmuunhaigus, mis juba mitu aastat mõjutab minu igapäevaelu. Olen lugenud CBD

positiivsest mõjust, kuid hind on liiga kallis ja ei ole võimalust olnud proovida. Minu väike tütar oleks ka

kindlasti rõõmus tervema ema üle.

K AT I

5. aprill 2022 at 22:17

Ekstrakti sooviks küll proovida.

M A R E

5. aprill 2022 at 22:16

Igatahes tahaks seda ekstrakti proovida. Ja ega ma kad poleks, jagan mehega ka. Tal ilmselt rohkem vaja

kui mul

D A R J A  R .

5. aprill 2022 at 22:01
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Seda ekstrakti prooviks küll ära. Arvestades praegu maailmas toimuvat, oleks hea oma närve rahustada ja

keskenduda millelegi kasulikule ja positiivsele, mitte lugeda aina õudsaid uudiseid. 

Loodan, et mees ei leia üles, ta oleks raudselt selle vastu 😁

E . K .

5. aprill 2022 at 22:00

Minagi prooviks ekstrakti 🙃

H E L I N A

5. aprill 2022 at 21:45

Seda CBD kanepiõli ekstrakt tahaks küll proovida, kas tõesti toimib.🤗

T R I I N

5. aprill 2022 at 21:11

Kanntan juba 20 aastat paanikahoogude ja ärevuse käes. Praegu on jälle väga tugev ärevus ja võtan

antidepressante. Prooviksin hea meelega seda ekstrakti hoopis, kui see oleks lõpuks midagi mis mind

aitaks.

K R I S T I N A

5. aprill 2022 at 20:55

Minul oleks seda sama ekstrakti vaja! 😇 Selline pläss olek ja tuim tunne peal kogu aeg. Kui tööl ei käiks,

siis vist ei saakski kodust välja… On aeg end kokku võtta ja elu nautima hakata 🙂

J A A N A

5. aprill 2022 at 20:42

Need kanepiõli kapslid tunduvad praegu väga vajalik, sest ma ühte väikest dokumenti täidan juba 2

nädalat! Mis sellest, et see äärmiselt oluline asi on…

T U U L I

5. aprill 2022 at 19:49

Seda ekstrakti prooviks küll, kuna viimasel ajal on ärevust palju ja praegu seda postitust lugedes

samastusin kuidagi sinu ATH-ga 😧😳

L I I S

5. aprill 2022 at 19:42

Prooviks ka ekstrakti – pea on ka laiali mis laiali… Öapsed, kaks töökohta, kõrvalt veel kool. Ma vahest ei

mäletagi… nohh…suht mitte midagi…

L I L I A N

5. aprill 2022 at 19:37

CBD ekstrakt kuluks ära, kuna ei ole 3a korralikult magada saanud, kuna ühele tegelasele meeldib öösiti

ikka mitmeid kordi ärgata ja ega ma siis enam normaalselt magama ei jää. Olen ammu tahtnud proovida ja

uurinud CBD tilkade kohta.

V E R O N I K A  K

5. aprill 2022 at 19:28

Tahaks neid 5%-lisi tilkasid proovida. Olen juba ammu mõelnud, et ostan, aga pole osanud kuskilt

alustada…

M E E D I  K I U R

https://pood.cbdest.eu/et/tooted/phyto-plus/cbd-kanepiolitilgad-5-10ml
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5. aprill 2022 at 19:18

Soovin kanepiõli ekstakti

K E R T U

5. aprill 2022 at 18:58

❤  Kanepiõli ja ekstrakti tahaks proovida. Olen varem CBD 15% õli kasutanud ja ausalt, imeline. Mees

teeb trenni ja peale kossu on super hea, tilgad sisse ja magama. Hommikul värske ja mõnus. Minul endal

aitab kahe väikelapse kõrvalt unetuse ja ärevuse vastu. Ainus probleem on see, et ma liiga vaene, et endale

varuda kogu aeg 🙄

K E I K A

5. aprill 2022 at 18:54

Sooviks ekstrakti katsetada 🙂

M A R Y

5. aprill 2022 at 18:25

Kui riisiterake päevas tarbida, siis kauaks sellest ühest süstlast jagub?

M A L L U

6. aprill 2022 at 11:38

Mingi nädalaks umbes…? Midagi sellist.

A

5. aprill 2022 at 18:22

Ei tea kas imetades tarvitada võib seda, seega prooviks nahahooldust kindlasti.

M A L L U

6. aprill 2022 at 11:40

Kui sa natuke guugeldad, siis saad üsna kiiresti teada, et CBD imetamise ajal lapsele mingit mõju ei

avalda. Seega jah, võib küll.

E L I I S

5. aprill 2022 at 18:05

Ekstrakti prooviks küll 😄

L I I S A

5. aprill 2022 at 17:20

Seda ekstrakti tahaks küll proovida 🌼🤤

J O

5. aprill 2022 at 17:16

Ekstrakti läheks kindlasti vaja. Töötamine koolis ja selline ilm teevad oma töö 🤯

A N N I K A

5. aprill 2022 at 17:03

Soovin kanepiõli ekstrakti.

A R K E

5. aprill 2022 at 19:14
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Sooviks CBD kanepiõlitilgad lemmikloomadele. Koeraga kaotasime hiljuti oma parima sõbra kass

Rosina. Koer igatseb vâga oma sõpra, kellega 10 aastat sai koos elatud. Vast annaks nii vanadele

kontidele kui ärevusele leevendust.

J A A N I K A

5. aprill 2022 at 16:56

CBD kanepiõli ekstrakt sobiks hästi 🙂

E F K A

5. aprill 2022 at 16:37

Oleks huvitav proovida kapsleid, millest kirjutasid.

K A D R I

5. aprill 2022 at 17:57

Tahaks salvi proovida, kuna olevat hea põletikuvastase toimega. Varasemalt olen proovinud 5%

CBD tilku ja ei tundund kahjuks neist mingit abi, vb oleks mulle kangema %-ga CBD vaja…

S I R E L I

5. aprill 2022 at 16:15

Ekstrakti prooviks küll. Tavalisi kanepiõli tilkasid olen proovinud ja tõepoolest aitasid ärevuse ning unetuse

vastu. Ekstrakt aga pidavat veelgi tõhusam olema.

H E L E N

5. aprill 2022 at 16:04

Ma pole kolm aastat saanud magada, sest väikesed lapsed ja enne seda pingeline töö põletas mu läbi. Ma

olengi see, kes iga päev vedeleb ja vaatab lakke, aga kogu aeg on tunne, et vaja 100 asja veel teha ja

süümekad. Väsimus algab juba hommikul ärgates ja kestab magama minekuni, aga magada saan tunni

kaupa umbes, sest kuulen igat nihelust mida lapsed teevad, isegi teise tuppa. Ehk siis ma prooviks mida

iganes, mis mind aitaks vaikselt korda teha.

R E N A

5. aprill 2022 at 18:04

Prooviksin ekstrakti 🙂

L I L I A N

5. aprill 2022 at 19:39

Tunnen end siin kirjas ära 😥

H A N N A

5. aprill 2022 at 15:59

Seda ekstrakti tahan mina kaaaaa, sest kui see päriselt ATH tunnuseid leevendab siis shut up and take my

money!

K ÄT L I N

5. aprill 2022 at 19:31

Sooviks kanepiõli ekstrakti.

T R I I N

5. aprill 2022 at 15:57

Soovin proovida kanepiõli ekstrakti. Raske aasta on selja taga ja ilmselt ka raske aasta veel ees.
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S I R L E

5. aprill 2022 at 15:52

Kuna ma kannatan ärevushäire ja depressiooni käes, siis ikka kõige kangem toode, mis saada on. 

Aga CBD reaalselt toimib, olen küll ühe teise Eesti �rma tooteid siiani kasutanud, aga prooviks ka Phyto

Plus tootesarja ära!

G E R L I

5. aprill 2022 at 15:45

Sooviks ekstrakti proovida.

A N N E

5. aprill 2022 at 15:40

Katsetaks CBD õli tilkasid, kas mõjub mu aastakümneid kestnud migreenihoogudele. Tahaks ka

kvaliteetsemat elu nautida (nt trennigi teha), olla elurõõmsam ja puhanum. Senimaani on kanep sellise

“keelatud” teemana tundunud.

M A L L U

5. aprill 2022 at 17:03

Ilmselt see tundub paljudele nii, aga CBD toodetes pole kanepi psühhoaktiivset ainet THC-d, nii et

mingit “joovet” CBD kindlasti ei tekita 🙂

K E R T U

5. aprill 2022 at 15:37

Ekstrakt  A vot kasutamiseks annaks hoopis abikaasale 🙂

S I L L E

5. aprill 2022 at 15:35

Mina võtaks hoopis kreemi. Kuna mu lapsel on dermatiit ja just kõige hullem on kätel siis sooviks proovida

🙂 Kasutame hetkel Nurme salvi, milles ka CBD, aga äkki see on isegi parem. Kahjuks hind ei tõsta hetkel

kätt ostma.

K .

5. aprill 2022 at 15:26

Ekstrakt. Minu tavaline tööpäev on iga meili või koolitöö vahele shopata ja kõike muud teha…

A S H

5. aprill 2022 at 15:24

Cbd on väga hea, aga ka Ashwagandhat soovitan! Selle juure kapslid tõstsid mind n.ö. pimedast mere

põhjast üles ja ma sain jälle hingama hakata.

K AT I

5. aprill 2022 at 16:21

Sama.

L I I S

5. aprill 2022 at 15:22

Prooviks ekstrakti. 7 aastat elanud ärevushäire ja paanikahoogudega, olen proovinud hunnikute kaupa

erinevaid toidulisandeid jne, aga pole aidanud neist mitte miski. Äkki see teeb minust inimese ja saan jälle

elu nautida ja näha seda rohkem rõõmsamates toonides 🙂

https://pood.cbdest.eu/et/tooted/phyto-plus/cbd-kanepioli-ekstrakt-20-10g
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K A R I N

5. aprill 2022 at 14:58

Kanepiõli ekstrakti olen ka ammu juba mõelnud proovida, ärevus, unehäired, keskendumine. Igapäeva

vir/varr!

G E I U

5. aprill 2022 at 14:40

https://pood.cbdest.eu/et/tooted/phyto-plus/cbd-kanepioli-ekstrakt-20-10g

E V E  R A N N I K

5. aprill 2022 at 17:43

Väga tahaks seda CBD kanepiõli ekstrakti proovida. Aasta (kümnete) pikkune vahetustega töö on

oma jälje jätnud, ja unerežiim päris paigast ära. Lisaks on neid va masekahoogusid ka, suht raske

elada kui tuju nagu jojo… Keskendumisega ka raskusi, nii et täiskombo 🙄

K R I S T I

5. aprill 2022 at 14:36

Ekstrakti sooviks väga proovida!

K A R O L I I N A

5. aprill 2022 at 16:26

Hea meelega prooviks ekstrakti.

M E R L E

5. aprill 2022 at 14:33

Siin depressioon, ärevushäired ja öised paanikahood, üldse selline tegutsemisvõimetu hing. 2 lapse, kooli,

purunenud suhte ja kolimisega seotud stressi vastu ma võtaks seda CBD kanepiõli ekstrakti hea meelega.

I N G A

5. aprill 2022 at 14:31

Ma võtaks seda vedelat süstlaga manustamiaeks. Kulub kindlasti ära pingelisteks perioodideks 😊

M A R I L I I S

5. aprill 2022 at 14:28

https://cbdest.eu/et/cbd-kanepioli-ekstrakt Sedasama ekstrakti prooviks heameelega 🙂

K AT S

5. aprill 2022 at 20:47

Prooviksin ekstrakti

T R I I N U

5. aprill 2022 at 14:26

Minu emal on luude kulumine, millele ei ole kahjuks ravi. Ta jäsemed pidevalt valutavad ja lugesin, et

kanepiõli võiks valude vastu aidata. Aga kuna see on väga kallis ja ema ega mina ei jaksa seda osta, siis

osalen loosis ja valiksin 15% kanepiõli ehk kõige konsertreerituma variandi nende kodulehelt.

L I I S

5. aprill 2022 at 14:25

https://pood.cbdest.eu/et/tooted/phyto-plus/cbd-kanepioli-ekstrakt-20-10g
https://cbdest.eu/et/cbd-kanepioli-ekstrakt
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Tahaks ka seda ekstrakti proovida! 

Mu päevad koosnevadki 8-17 sisutühjast netis tiksumisest ja igavusest uudiseartiklite lugemisest, mille

sisu meeldegi ei jää. Ja peale tööd koju diivanile kerra. Ei saa just öelda et kassima, aga täielik

motivatsioonipuudus juba kuid.

G E R T H R U D

5. aprill 2022 at 14:23

Prooviks CBD kanepiõli ekstrakti või kanepiõlitilkasid. 😊

G R I T

5. aprill 2022 at 14:22

Sooviks ekstrakti proovida! 😇

K R I S S U

5. aprill 2022 at 14:21

Minul kohe nàdal mõõdas kasutamisest. Jah, esimene asi, mida mârkasin, aju on rahus, 100 mòtet ei hüppa

enam korraga peas(veel diagnoosimata ath), on rahulikum olla, kuid ootan veel enamat, kuna kergesti

ärrituvus veel kadunud ei ole(ootame). Teine asi, kui tavaliselt suundusin midagi tegema ja tee peal

unustasin àra mida, see mulle meelde ei tulnudki. Kunagi hiljem. Nyyd piisab 1-2sekist ja meenub! See ei

ole kindlalt juhus! Kuladi kuladi kallis on, aga kui see aitab tòesti nii mitmete asjade puhul, ss hambad ristis

tuleb osta!

M A R R U

5. aprill 2022 at 14:20

Mina sooviks kapsleid. Vaevlen mitmendat kuud une häirete käes, ilmselt stressist. Samuti meeletud

meeleolu kõikumised, ärevus. 

Hea meelega prooviks ja loodan, et leiaks sellest lahenduse.

K R I S T E L

5. aprill 2022 at 14:19

Prooviks hea meelega kanepiõli ekstrakti.

H .V

5. aprill 2022 at 14:16

Prooviks ekstrakti aga miks mitte ka kapslit. Katseteks ka noorukile, kel une probleemid.

H E D I

5. aprill 2022 at 14:36

Prooviks ekstrakti 😉

R A L E

5. aprill 2022 at 14:14

CBD ekstrak huvitab väga ☺ 

I I R I S

5. aprill 2022 at 14:12

Prooviksin ekstrakti. 🙂

T I I N A

5. aprill 2022 at 14:06
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Ma sooviksin ka proovida, ükskõik millist toodet, kuskilt peab ju inimene alustama 🙂

T E N E

5. aprill 2022 at 13:44

Ekstrakti prooviks

M P

5. aprill 2022 at 13:42

Mina soovin ka ekstrakti või tilkasid proovida. On küll natuke abi vaja unetuse, stressi, ärevuse ja rahutuse

vastu 🙂

K R I S T I

5. aprill 2022 at 13:33

Ekstrakti sooviks proovida � Öösel pole und, päeval pole energiat 🙂 Lisaks kimbutavad muremõtted…

S A N D R A

5. aprill 2022 at 13:19

Tere! Mina otsustasin just tänu sellele postitusele et ma peaks CBD-le võimaluse andma, kuna mul on hull

ärevus ja raskused keskendumisega ning nüüdseks on ka tekkinud unehäired. Mu mõtted on all over the

place. Pmst ma peaks minema arsti juurde, sest mul on tunne et mul on ATH. Aga noo tead küll tüüpilise

eestlase mõtlemist, et ahh mis ma ikka lähen enda mõttetu murega arsti tüütama, aga sama saad ikka ise

ka aru, et nagu vist ikka peaks abi küsima. Aga ma enne annan CBD-le võimaluse äkki saab see mind aidata. 

Aitäh, Mallu! Ole tubli 💪🤘

L I I S

5. aprill 2022 at 14:21

Ekstrakt aitab väga hästi ärevuse vastu! Kulub alati ära 😉

M A R T I N

5. aprill 2022 at 13:17

Prooviks CBD kanepiõli ekstrakti ja vaataks kas toimib ärevuse vastu.

L I I S A

5. aprill 2022 at 13:15

Mina tahaks küll proovida tilkasid. No äkki toob see ilusa elu tagasi või ootab mind järgmiseks Jämejala

kliinik 😅

P I R E T

5. aprill 2022 at 13:05

Ekstrakt või õlitilgad oleks tore ära proovida. Pole varem selliseid tooteid kasutanud.

G E T T E R

5. aprill 2022 at 12:59

Niii väga tahaksin proovida pastat – paras kevadväsimus on peal ja kuluks väga marjaks ära. Viimasel ajal

tunnen, et tööl mõte pidevalt rändab, seega ehk oleks abiks! �

K AT I

5. aprill 2022 at 12:52

Kapsleid tahaks proovida. Viimasel ajal suur väsimus ja äkki need aitaks.

https://pood.cbdest.eu/et/tooted/phyto-plus/cbd-kanepioli-kapslid-50-30tk
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A N N E

5. aprill 2022 at 12:52

Seda kanepiõli ekstrakti prooviks küll. Olen juba ammu vaadanud, et tahaks proovida, aga tavaliselt kui

hinda vaatan, siis mõtlen küll, et rahakott ei luba 😒

K ÄT L I N

5. aprill 2022 at 12:40

Ma väga tahaksin seda ekstrakti proovida. Äkki see aitab mu ärevushäire puhul. Tahaks väga loota 😐

K A R I N

5. aprill 2022 at 12:34

Kanepiõli ekstrakti prooviks küll ära. Ehk leevendab igapäevaseid ärevushäireid 🙂
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