DUURZAAM
100% NATUURLIJK
PRODUCTIEPROCES
KWALITEIT
CERTIFICERINGEN
EN KWALITEITSBEWAKING
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

www.hemplife.nl

DUURZAAM
Trots op het feit dat hennep gewoon in onze
spreekwoordelijke achtertuin groeit, kiezen wij voor
een oer Hollands product en natuurlijke
grondstoffen. Daarmee bouwen wij samen letterlijk
en figuurlijk aan een duurzame toekomst met een
plant vol historie.
Om hennep zo goed mogelijk te benutten,
produceren wij al onze producten zo duurzaam
mogelijk. Al onze producten bevatten daarom zo min
mogelijk verpakkingsmateriaal, enkel het essentiële.
En hetgeen wat wij gebruiken is 100%
recyclebaar en van natuurlijke materialen.
Tijdens het productieproces voegen wij niets
toe wat al niet in de hennepplant aanwezig is;
100% natuurlijk.
De kwaliteit van onze Hemplife
producten houden we tijdens
het gehele productieproces
nauwlettend in de gaten. Zo weten
wij zeker dat u alleen de zuiverste
CBD-producten krijgt, samengesteld
met lokale partners in Nederland.

100% NATUURLIJK
Kwalitatieve CBD-producten beginnen bij de grond
waarin de hennepzaadjes geplant worden. De grond
moet vrij zijn van herbiciden, pesticiden en andere
chemicaliën. Alleen zo kunnen wij op een duurzame
manier onze hennepplanten verbouwen.
Op deze grond planten wij EU-gecertificeerde
biologische, industriële hennepplanten.
Deze planten zijn speciaal geteeld vanwege de van
nature gunstige verhoudingen in cannabinoïden; een
hoog percentage CBD (cannabidiol) en bijna geen
THC (tetrahydrocannabinol).
Zo’n mooi gewas als hennep moet natuurlijk blijven.
Daarom voegen wij enkel water toe tijdens het
productieproces en verbouwen wij de hennep op een
duurzame manier. Op die manier blijven de
CBD-producten 100% zuiver, precies zoals de natuur
het oorspronkelijk bedoeld heeft.
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PRODUCTIEPROCES
Dankzij jarenlange ervaring en wetenschappelijke inzichten kunnen wij onze mooie en
kwalitatieve CBD-producten produceren. Hier zijn wij trots op! Daarom zijn wij ook
100% eerlijk over de oorsprong en de productiemethoden die wij gebruiken.
100% transparantie is wel zo’n veilig gevoel voor u als gebruiker.

Zaaien

Aan het begin van de lente worden zaadjes van de
Finola, Fermion en Futura75 hennepzaden ontkiemd
en geplant. Vanzelfsprekend onder toeziend oog van
de Europese Commissie voor het veilig en
gecontroleerd kweken van hennep.

Groei en bloei

Tijdens de groei en bloei van onze hennepplanten
worden geen mest of bestrijdingsmiddelen gebruikt.
Enkel in tijden van droogte worden de planten een
beetje bewaterd vanuit lokale ondergrondse
bronnen. Zo blijft de hennep puur natuur; van zaadje
tot oogst.

Analyseren

Vlak voor de oogst wordt de hennep grondig
geanalyseerd in een laboratorium. Alleen de beste en
schoonste hennep wordt geoogst. Zo weten wij zeker
dat de olie zuiver is en ruim binnen de richtlijnen valt
van de Europese Voedsel- en Warenautoriteiten.

Oogsten

Op het moment dat de bloei ten einde raakt, wordt
de hennep geoogst met een maaidorser, voorzien
van een handgemaakt snijwerk.
Zodoende wordt de plant kort afgesneden en netjes
in de bak gelegd. Zonder dat de hennepplant knakt
of wordt geplet. Hierdoor gaat er niets van de
waardevolle stoffen verloren.

Drogen

De secuur afgesneden hennep wordt direct naar de
droogunit gebracht, want spoed is geboden bij
kwalitatieve CBD-productie. Onze hennep wordt met
spectaculaire luchtdrogers gedroogd waar geen
warmte bij aan te pas komt. Dat spaart niet alleen
het milieu, maar ook uw gezondheid. Zo krijgen
micro-organismen geen kans en weet men zeker dat
er geen omzetting van belangrijke stoffen in de
hennep plaatsvindt. Het vochtpercentage van de
ruimte wordt teruggebracht tot onder de 0,5%.
lees verder over het productieproces
op de volgende pagina
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Opslaan

De gedroogde hennep-planten worden direct
vacuüm verpakt in koude bigbags.
Zo is het verlies van actieve ingrediënten minimaal.

Extractie

Uw CBD olie wordt geëxtraheerd door middel van
koude CO2-extractie waarbij geen stoffen verloren
gaan of worden omgezet.
Nu wordt de juiste concentratie van de olie bepaald,
gemeten en verpakt in Nederland.
Het hennepextract wordt vloeibaar gemaakt, zodat
het makkelijk te doseren is, door de toevoeging van
een waardevolle basisolie.
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KWALITEIT
Kwaliteit vinden wij belangrijk.
Al onze CBD-producten zijn daarom in het bezit van
alle benodigde certificaten en worden getest door
externe gecertificeerde laboratoriums. De kwaliteit
van onze oliën is gecontroleerd en vastgelegd door
het gecertificeerde Berlijnse laboratorium Öhmi
Analytik laboratory.
Tijdens deze testen worden onze CBD-producten op
de aanwezigheid van meer dan 200 verschillende
stoffen gecontroleerd. De resultaten hiervan
publiceren we per batch op onze website, waardoor
u precies kunt zien welke cannabinoïden en andere
stoffen in onze producten aanwezig zijn of juist niet.
U kunt via het Chargenummer van uw product de
juiste analyse vinden op onze website.
Niet alleen het eindproduct wordt onderworpen aan
uitvoerige testen. Ook controleren wij regelmatig
onze grondstoffen. Hiervoor beschikken wij over
ervaren laboranten met jarenlange ervaring.
De testen worden uitgevoerd conform de
NEN-normen. Hierdoor weet u zeker dat onze
producten in alle fases voldoen aan de hoogst
mogelijke kwaliteitseisen. Daarnaast voldoen al onze
producten aan de eisen van nationale én
internationale overheden.

CERTIFICERINGEN
EN KWALITEITSBEWAKING
Daarnaast voldoen onze producten aan de hoogste
kwaliteitsnormen en certificeringen. Zo zijn onze
producten in het bezit van:
	
Conform MPC-richtlijnen
(formeel de Guideline on Good Agricultural and
Collection Practice for starting materials of herbal,
origin 2016) door de European Medicines Agency
Evaluation of Medicines for Human Use
EG-Öko geproduceerd
HACCP
ISO-9000
ISO-22000
	
Productiemethode conform GMP
ISO/IEC 17025:2005
Eurofins ISO/IEC 17025:2005
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ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
Ons uitgangspunt: kwalitatieve CBD-producten
leveren die bijdragen aan een gebalanceerde
natuurlijke levensstijl.
Hiervoor zijn we altijd bezig met nieuwe of
verbeterde manieren om de biobeschikbaarheid van
onze hennep-extracten te verhogen. Hoe hoger de
biologische beschikbaarheid, hoe beter het lichaam
de voedende ingrediënten uit hennep tot zich kan
nemen. Om dit te bereiken is constant onderzoek
nodig.

We investeren daarom veel tijd en mankracht in
onderzoek naar en de ontwikkeling van onze
producten. Op die manier blijven we op de hoogte
van de laatste technologische ontwikkelingen en
kunnen we deze – indien geschikt – direct integreren
in ons productieproces. Naast onze eigen inzichten,
werken we nauw samen met diverse producenten en
laboratoria.
Maar hier blijft het zeker niet bij. Wij blijven
onvermoeibaar doorzoeken naar nieuwe manieren
om de kwaliteit van onze producten te verhogen.
Op die manier laten wij de kracht van hennep in ons
voedingssupplement optimaal tot zijn recht komen.
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