
Ontdek de natuurlijke kracht van CBD olie 

Wij verkopen CBD druppels voor onder je tong, CBD capsules die gemakkelijk en smaakloos met water zijn in te nemen, in water oplosbare 

CBD liposomen, CBD e-liquid om CBD te roken/vapen en een CBD balsem/crème die op je huid wordt aangebracht. Een bestelling plaatsen 

is zo geregeld, je kunt op alle werkdagen een bestelling plaatsen tot 16.00 uur en deze wordt de volgende dag door POSTNL bij  je afgeleverd. 
Ook kun je zelf bepalen wanneer en waar je de bestelling wilt ontvangen. Gratis verzenden in Nederland vanaf €55 en naar het buitenland 

€75. CBD is een krachtig voedingssupplement, geen medicijn en zonder recept verkrijgbaar, is veilig te gebruiken voor kinderen, volwassenen 

en huisdieren. Elixinol CBD producten worden beschouwd als raw, veganistisch, glutenvrij, niet GMO, sojavrij, noten vrij en vrij  van kunstmatige 

kleurstoffen en aroma's. Voor meer informatie en bestellen www.cbddiscounter.nl 

Wil jij ook profiteren van de natuurlijke kracht van CBD olie dan ben je bij CBD Discounter aan het juiste adres. Wij verkopen Elixinol Nr 1 beste 

biologische CBD olie en CBD producten, die geproduceerd worden met behulp van een superkritische CO2-extractie methode. Onze krachti-

ge CBD extracten bevatten een volledig spectrum aan cannabidiol dat op vele manieren de gezondheid en het immuunsysteem 

zal ondersteunen. CBD olie kopen? Shop veilig online en betaal achteraf met extra zekerheid. CBD Discounter is lid van Thuiswinkel Waarborg, 

hét kwaliteitskeurmerk voor online winkelen en wordt ondersteund door de consumentenbond.  
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beste biologische CBD producten 


