
Heti cikkünkben a CBD olajok, termékek, erősségét, százalékos és milligram értékeit mutatjuk be röviden. 
 
Szeretnénk Önnel egy kicsit jobban megismertetni új termékcsoportunkat, a mögötte lévő céget, a 'zero waste' technológiájukat,
a minőségi gyártásukat, és a díjaikat, valamint ami talán a legfontosabb az alapanyagok kiválasztását és folyamatos ellenőrzését.
Az olajokat és magliszteket a webáruházunkban megtalálja itt és itt. 
 
Ismét egy hosszabb akciós hetünk lesz, mivel sokan megérdemelt nyaralásukat töltik és nem szeretnénk ha lemaradnának, ezért a
jövő hét végéig, augusztus 15-ig tartjuk. 
Biofora Harmony CBD olajaink és az India Cosmetics termékek esetében 2 fizet 3-at vihet, minden Pharmahemp márkájú
termék vásárlásakor egy 50gr-os gyógynövény teakeveréket is választhat. 
 
 
Jó hétvégét és kellemes pihenést kívánunk Önnek! 

Heti  c ikkünk

Mivel nagyon sok különböző CBD-gyártó van a piacon, a termékek címkézése is nagy eltéréseket mutat. Ezért néha nehéz meghatározni a CBD-
olaj erősségét. Nézzünk meg néhány fontos dolgot, ami segíthet megválaszolni a kérdést: Hogyan határozhatom meg a CBD-olaj

https://cbdherbal.hu/elelmiszerek-165/termeszetes-olajok-161
https://cbdherbal.hu/elelmiszerek-165/maglisztek-174


erősségét?

irány a cikkhez

Új termékeink

Új termékkörünk - Grapoila márka -bemutatásakor kicsit jobban láttatjuk a hazai tulajdonú, a minőségre, a környezetvédelemre nagy hangsúlyt
adó, kiváló és nagydíjakkal büszkélkedő gyártót és annak termékkörét.

irány a bejegyzéshez

A k c i ó i n k

https://cbdherbal.hu/hirek-2/hogyan-tudom-meghatarozni-a-cbd-olaj-erosseget-157
https://cbdherbal.hu/grapoila-termekbemutatas


Biofora Harmony márkájú CBD olajunk 2 db-os vásárlása esetén 1 db azonos típusú olajat adunk ajándékba. A termékeket
vegyesen is meg tudja vásárolni, de a kedvezmény csak a minimum vásárlási érték felett jár. A kosárba rakáskor a rendszer jelezni fogja ezt.

India Cosmetics márkájú termékeink 2 db-os vásárlása esetén 1 db azonos típusú terméket adunk ajándékba. A termékeket
vegyesen is meg tudja vásárolni, de a kedvezmény csak a minimum vásárlási érték felett (3.750 ft ) jár. A kosárba helyezéskor a rendszer
jelezni fogja ezt.

Válasszon bármelyik Pharmahemp márkájú termékünk közül ( Pharmahemp CBD olajok, balzsamok, kivonatok, Dr. Kent, Elixir
) és megajándékozzuk 1 db Skarby Polesia gyógynövény teakeverékkel.

https://cbdherbal.hu/cbd-olajok
https://cbdherbal.hu/kenderolaj-termekek/natur-kozmetikumok-159
https://cbdherbal.hu/cbd-olajok
https://cbdherbal.hu/egyeb-cbd-termekek/cbd-balzsamok
https://cbdherbal.hu/egyeb-cbd-termekek/cbd-kivonatok
https://cbdherbal.hu/egyeb-cbd-termekek/cbd-kremek
https://cbdherbal.hu/egyeb-cbd-termekek/szajapolas-151
https://cbdherbal.hu/elelmiszerek-165/gyogynovenyteak-163


Hűségpont rendszer

Kapcsolat
Ha kérdése van, keresse tanácsadónkat a    Kapcsolat menüpontunkban

Social media
Kövessen minket kedvenc közösségi média felületeken:

Miért kapta ezt az emailt?
Ezt a Hírlevelet azért kapta, mert regisztrált vásárlónk, feliratkozott a www.cbdherbal.hu vagy a www.bioforaherbal.hu oldalon. A személyes adatok kezelésére vonatkozó Adatkezelési
tájékoztatóját itt találja. Adatkezelő: Biofora Herbal Kft. Levelezési címünk: biofora.marketing@gmail.com
Leiratkozás
[unsubscribe] Kattintson ide a leiratkozáshoz[/unsubscribe]
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https://www.facebook.com/bioforaherbal
https://instagram.com/biofora_harmony
https://www.pinterest.com/BioforaHarmony
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https://cbdherbal.hu/husegpont-rendszer-66
https://cbdherbal.hu/husegpont-rendszer-66
https://cbdherbal.hu/index.php?route=information/contact
https://cbdherbal.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

