Zuivere CBD-producten
Zonder vulstoffen of additieven
Vegan
Duurzaam geproduceerd
Transparantie bek�k de analyses online
Nederlands merk

Dit document is alleen voor zakelijk gebruik en educatieve doeleinden.
Het is niet bedoeld als hulpmiddel bij de diagnose, behandeling of preventie van welke ziekte dan ook.
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www.hemplife.nl

CBD olie 5 %
10 ml ± 225 druppels
~ 500 mg CBD/CBDA
~ 2 mg CBD per druppel
CBD olie 10%
10ml ± 225 druppels
~ 1000 mg CBD/CBDA
~ 4 mg CBD per druppel
CBD olie 20%
10ml ± 225 druppels
~ 2000 mg CBD/CBDA
~ 8 mg CBD per druppel

Kenmerken






In te zetten als:

Nootachtige smaak
Koudgeperste hennepzaadolie
Volledig koud geproduceerd
CO2-extractie
Drie percentages verkr�gbaar







Ontstekingsremmer, dankz� de aanwezige
CBDA die de COX-2 receptoren afremmen
Anti-missel�kheid
Ter bevordering van de algehele gezondheid
Geschikt voor volwassenen
Innerl�ke balans

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Duurzaam geproduceerd
Extern getest
CO2-extractie
Vegan
Hulpstofvr�
Zuiver

CBD Nacht
20ml ± 450 druppels
~ 200 mg CBD
~ 15 mg melatonine
9 druppels = 0,27 mg melatonine,
de wettel�ke max. dosering

Kenmerken





In te zetten voor:

Op basis van zuiver bronwater
MCT olie
15 mg melatonine
1 ﬂesje van 20 ml is geschikt voor
ongeveer 50 nachten






Natuurl�k slaapmiddel voor een
onregelmatig leven
Goede en kwalitatieve nachtrust
Makkel�ker doorslapen
Ontspannend

✔
✔
✔
✔
✔

Duurzaam geproduceerd
Extern getest
CO2-extractie
Vegan
Zuiver

CBG olie 5%
10ml ± 225 druppels
~500 mg CBG/CBGA
2 mg CBG/CBGA per druppel

Kenmerken




Hennepzaadolie
Volledig koud
geproduceerd
Entourage effect

In te zetten b�:







Glaucoom (verhoogde oogboldruk)
Maag- en darmproblemen
Huidproblemen, zoals psoriasis en eczeem
Natuurl�ke anti-depressiva (mentale problemen)
Geestel�ke disbalans en innerl�ke onrust
Overgangsversch�nselen

Dit document is alleen voor zakelijk gebruik en educatieve doeleinden.
Het is niet bedoeld als hulpmiddel bij de diagnose, behandeling of preventie van welke ziekte dan ook.

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Duurzaam geproduceerd
Extern getest
CO2-extractie
Vegan
Hulpstofvr�
Zuiver
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