Hemp+ Applicator
CALM
Chứa 2000 mg CBD, Hemp+ Calm Oral Applicator của
chúng tôi cung cấp cho bạn khoảng 40 mg CBD mỗi
khẩu phần.
Dầu gai dầu phổ rộng chất lượng cao này được làm giàu
với vitamin D và E là cách hoàn hảo để giúp bạn thư giãn
sau một ngày dài.
Hemp+ Calm Oral Applicator đi kèm với một hộp 60 viên
nang thuần chay miễn phí.

Chương trình chứng nhận từ Hiệp Hội Thẩm Quyền Gai Dầu
Hoa Kỳ™ được thành lập để cung cấp cho người tiêu dùng,
cơ quan quản lý và các quan chức thực thi pháp luật đảm
bảo rằng các sản phẩm có nguồn gốc từ cây gai dầu là an
toàn và hợp pháp. Trong một nỗ lực chung dẫn đầu và được
tài trợ bởi Hội thảo bàn tròn từ Gai Dầu Hoa Kỳ, và được hỗ
trợ bởi các tổ chức như Hiệp hội Công nghiệp Hemp, những
người tham gia dự án thí điểm nhà nước, các công ty hàng
đầu trong ngành, phòng thí nghiệm hàng đầu và đánh giá
chất lượng, Hiệp Hội Thẩm Quyền Gai Dầu Hoa Kỳ™ đã tạo
ra chiến lược nhằm hướng dẫn toàn diện cho nông dân và
nhà chế biến cây gai dầu.
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Được xây dựng trên nền tảng của cam kết Soil to Sale™ của chúng tôi, Kannaway đã phát triển
để trở thành một trong những công ty về cần sa lớn nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới.
Chúng tôi hứa sẽ chỉ sử dụng những trang trại giàu dinh dưỡng nhất, kỹ thuật hiệu quả nhất,
tiêu chuẩn an toàn cao nhất và tài liệu giáo dục tốt nhất về cần sa và CBD, là bốn trụ cột để
chúng tôi tiếp tục xây dựng thành công.
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