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CHILLED.HU
FRANCIA TERMÉK

250 ml
FORRÁSVÍZ
20 mg CBD

hilled üdítőink a modern
társadalom egyik leggyakoribb
betegségére, a mindennapos
szorongás
és
stressz
kezelésében, feloldásban segít.
Túl sokáig, alábecsültük modern kori
életstílusunk
negatív
kihatásait
a
kedvünkre, az elménkre és testünkre.

GENSAC, COGNAC RÉGIÓ, FRANCIAORSZÁG

FRANCIA TERMÉK

FEHÉR HIBISZKUSZ
0g CUKOR

A felgyorsult világunkban naponta
belefutunk olyan impulzusokba vagy
részesei vagyunk olyan eseményeknek,
amelyek elterelik figyelmünket, gyors
döntést igényelnek vagy egyszerűen
lefárasztanak. Ezek mind kimerültséget és
szorongást okozhatnak.

100%-BAN TERMÉSZETES ÖSSZETEVŐK,
MESTERSÉGES ÉDESÍTŐSZER MENTES, 1 KCAL

250 ml
FORRÁSVÍZ
20 mg CBD

GENSAC, COGNAC RÉGIÓ, FRANCIAORSZÁG

FRANCIA TERMÉK

RÓZSA &
SZECSUÁNI BORS
0g CUKOR

100%-BAN TERMÉSZETES ÖSSZETEVŐK,
MESTERSÉGES ÉDESÍTŐSZER MENTES, 3 KCAL

250 ml
FORRÁSVÍZ
20 mg CBD

GENSAC, COGNAC RÉGIÓ, FRANCIAORSZÁG

FRANCIA TERMÉK

SÁRGABARACK &
ROZMARING
0g CUKOR
100%-BAN TERMÉSZETES ÖSSZETEVŐK,
MESTERSÉGES ÉDESÍTŐSZER MENTES, 3 KCAL

FRAN
T E R MCIA
ÉK

A természetes ásványvízzel, frissítő ízekkel
dúsított CBD italunk a legmodernebb
és legtermészetesebb módja az ilyen
egészségre negatívan ható stressz és
szorongás kezelésére.

TERMÉKVÁLASZTÉK
Chilled üdítőink nem csak egyediek de
kiemelkedő minőségűek is. 100%-ban
Francia termék, a természetes ásványvizet
a Cognac régióban nyerjük, ehhez adjuk
a természetes ízesítéseket és a francia
20mg CBD-t (0,00% THC tartalommal)
dobozonként.
Az alumínium dobozok pedig nem
csak a legjobb minőség megőrző
megoldás a CBD-nek, de korlátlanul
újrahasznosíthatóak.
A
csomagolás
pihe súlya miatt sikerült az ökológiai
lábnyomunkat is optimalizálni.

biológiai funkciója is van. Érinti az
étvágyat, a hangulatot, a mozgásszervi
viselkedést, a reprodukciót és sok más
funkciót is. Végső célja viszont mindig
ugyanaz, a homeosztázis, vagyis a stabil
belső környezet fenntartása a külső
környezeti ingadozások ellenére.
Emiatt tud a CBD kiemelten pozitív hatást
kiváltani a mindennapos impulzusokra,
ingadozásokra, stresszre és a szorongásra
egyaránt.

HOGYAN
ÉLVEZHETJÜK
A CHILLED
TERMÉKEIT
• A reggeli rutin részeként, hiszen
ellazítja a testünket és lendületet ad az
egész napra
• Munkahelyünkön, hiszen segít
a koncentrációban és csökkenti a
szorongást
• Ebédkor, segíti az étvágyat és táplálja a
szervezetünket a napi jóval
• Edzés előtt vagy utána, hiszen
csökkenti az izomfájdalmat és izomlázat
• Alvás előtt, mivel segít a gyors és
minőségi alvásban

A jelenlegi kínálatunk:
• FEHÉR HIBISZKUSZ
• SÁRGABARACK & ROZMARING
• RÓZSA & SZECSUÁNI BORS

STAY CHIL
LED
Lazulj el!

CBD
A
CBD
kölcsönhatásba
lép
az
endokannabinoid rendszerünkkel (ECS)
utánozva a természetes kannabioniod
termelésünket.
Az ECS rendszerünknek különböző
feladatokat lát el és számos fontos

CBD MEGNYUGTATJA A
TESTÜNKET ÉS LELKÜNKET
MIKÖZBEN TERMÉSZETES
MÓDON FELERŐSÍTI
SZERVEZETÜNKET.

Kiskorúaknak és terhes anyukák részére nem javasolt.
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Igyál egy Chilled üdítőt ideálisan
hasonló időpontban minden nap
és kombináld a CBD bevételed
mozgással és egészségesebb
étkezéssel. Csak úgy mint ha
jógáznál, meditálnál, edzőterembe
járnál. CBD pozitív hatásait gyorsan
érezhetővé
válik
amennyiben

tudod tartani ezeket kis lépéseket.
Gondolj a Chilled üdítőre, mint egy
vitaminra, a napi rendszeresség és
időszakosság a kulcs. :)

CHILLED.HU
info@chilled.hu

’STAY CHILLED’
Lazulj el!

