
S H R N U T Í  P R O D U K T U 

Když přijde na produkty s kanabidiolem, kvalita je vše.
Proto jsou naše produkty Nature’s Ultra Smart Spectrum 
CBD vyrobeny s kombinací čistého, účinného kanabidiolu 
a esenciálních olejů!   

Náš produkt CBD Beauty Boost je perfektním způsobem, jak 
si dopřát luxus. Tato zklidňující kombinace CBD, esenciálního 
oleje z růže, oleje z kalaby a oleje z hroznových semínek 
funguje tak, aby udržela vyvážený tón pokožky a omezila 
vzhled jemných vrásek. Pouze jedno kapátko denně této směsi 
Smart Spectrum hydratuje vaši pokožku a podpoří mladou záři. 
Produkt Nature’s Ultra CBD Beauty Boost je ideální pro všechny 
typy pokožky. Bez ohledu na to, jaké jsou vaše potřeby, produkt 
CBD Beauty Boost vám může pomoci! 

H L A V N Í  S L O Ž K Y

CBD: Čistý, účinný CBD s 0,0 % THC 

Esenciální olej z růže: Nádherný, luxusní květinový olej, který 
zkrášluje, zklidňuje a hydratuje pokožku a podporuje mladistvý 

vzhled 

Olej z kalaby: Jemný, ořechový olej bohatý na mastné kyseliny, 
který zlepšuje vzhled pokožky a podporuje vyrovnaný tón 

Olej z hroznových semínek: Olej bohatý na omega 6 mastné 
kyseliny a skvělý zdroj vitamínu E, který se rychle vstřebá 
a nezanechá na pokožce mastný pocit 

V L A S T N O S T I  A  P R O S P Ě C H

• Pomáhá omezit vzhled červených skvrn a jemných vrásek

• Pomáhá zklidnit pokožku

• Hydratuje pokožku 

• Podporuje přirozenou záři pokožky 

• Vhodný pro všechny typy pokožky 

• Obsahuje 0,0 % THC 

• Vyhovuje normám kvality Seed to Seal®  

  společnosti Young Living 

Díky svému zklidňujícímu a hydratačnímu složení lze 

produkt CBD Beauty Boost kombinovat s kosmetickými 

produkty Young Living, abyste váš režim péče o pokožku 

ještě vylepšili.

P Ů V O D  P R O D U K T U

Produkty Nature’s Ultra CBD jsou vyrobeny za použití směsi 
vysoce kvalitního CBD izolátu a esenciálních olejů Young 
Living. Tyto prvotřídní složky jsou zkombinované, aby vytvořily 
náš vlastní Smart Spectrum CBD. 

Produkt CBD Beauty Boost obsahuje čistý, účinný kanabidiol, 

olej z kalaby a hroznových semínek a esenciální olej z růže 

pro luxusní prožitek. Je tak luxusní, že každé kapátko tohoto 

produktu obsahuje esenciální olej z jedné celé růže damašské. 

Informační stránka o produktu

CBD BEAUTY BOOST 30 ML



D O P O R U Č E N É  P O U Ž I T Í

• V dlani smíchejte produkt CBD Beauty Boost s vašimi   

  oblíbenými kosmetickými produkty Young Living 

• Naneste na obličej, krk, hrudník a další oblasti na  

  podporu hydratace 

V A R O V Á N Í

Není určeno pro děti a těhotné nebo kojící 

ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější 

použití. Zabraňte vniknutí do očí a sliznic. 

Tento produkt na bázi konopí byl ověřen a schválen 

laboratoří třetí strany a obsahuje 0,0 % THC. Jedno plné 

kapátko obsahuje 20 mg přirozeně získaného kanabidiolu 

(CBD) z USA. Lahvička obsahuje 30 plných kapátek. 

S L O Ž E N Í

Olej ze semínek vinné révy (Vitis vinifera), olej ze semínek 

kalaby (Calophyllum inophyllum), kanabidiol (CBD), 

tokoferol, olej z květů růže (Rosa damascena*), olej ze 

semínek slunečnice (Helianthus annuus) 

Může obsahovat: citrál**, citronellol**, eugenol**, 

farnesol**, geraniol**, limonen**, linalool** 

 *100% čistý esenciální olej od společnosti Young Living   

   Essential Oils 

**Přírodní složky esenciálních olejů 

P O K Y N Y

Pro nejlepší výsledky před použitím řádně protřepejte. 

Naneste 1⁄4–1 kapátko (podle přání) do dlaně a smíchejte 

s vaším oblíbeným kosmetickým produktem Young Living. 

Rovnoměrně naneste na obličej, krk, hrudník nebo kamkoli, 

kde chcete podpořit hydrataci 
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