CBD olie
CBD of "cannabidiol", wat is dat?
CBD is een afkorting van "cannabidiol". CBD is een niet psycho-actieve cannabinoïde gemaakt van biologisch
geteelde hennep. Deze biologische vezelhennep wordt volledig legaal, en zonder toevoeging van chemische
middelen als pesticiden of herbiciden gekweekt.
Het CBD extract wordt verkregen uit bloemen en bladeren van deze biologische hennep. CBD in de pasta of olie
kan nooit een "roes" veroorzaken.
Endocannabinoïden
Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar hennep en zijn fytocannabinoïden. In het Latijn betekent fyto: plant
en endo: lichaamseigen. De cannabinoïden systemen van de mens en hennep lijken erg veel op elkaar.
Het menselijk lichaam bevat een endocannabinoïde systeem dus maakt het zelf ook cannabinoïde aan.
Endocannabinoïden fungeren als signaalgevers en regelen alle belangrijke processen in het menselijk lichaam.
Dagelijkse verzorging van dit endocannabinoïde systeem is van groot belang voor het welzijn van mens en dier.
Naast CBD ook hennepzaadolie
In de meeste CBD olie producten zit naast CBD ook gezonde hennepzaadolie. Hennepzaadolie staat bekend om
de hoge concentraties aan mineralen en vitaminen, alsmede de gezonde vetzuren Omega 3 en Omega 6. Het is
juist de combinatie van CBD en hennepzaadolie die elkaars goede eigenschappen versterken.
Hoeveel druppels CBD olie zal ik gebruiken?
Het gebruik van de CBD kan per persoon en per product verschillen. Het advies is om te starten met 1 tot 2
druppels per keer en dit dan 2 of 3 keer per dag te gebruiken. Hierna kan men de dosering altijd naar behoefte
aanpassen.
Waarom kiezen voor Medihemp CBD producten?







alle producten biologisch gecertificeerd
van elke charge analyses online beschikbaar
gemaakt van Europese biologisch geteelde hennep
geteeld zonder pesticiden of herbiciden
grote verscheidenheid aan producten met CBD leverbaar

De natuur is prachtig, maar geen dag gelijk
We verbouwen onze hennep op 100% biologische wijze, zonder gebruik te maken van chemische
bestrijdingsmiddelen. Het zijn biologische producten ontwikkeld door moeder natuur zelf. Omdat wij hier geen
invloed op hebben, kunnen er soms ten opzichte van eerdere leveringen kleine verschillen optreden in smaak,
geur of kleur.
Strenge controle Medihemp producten
De natuurproducten van Medihemp.nl voldoen aan hoge eisen en worden streng gecontroleerd. Op de
voedingssupplementen staat ter identificatie een chargenummer. De hoeveelheid werkzame stof in al de
producten wordt na testen van iedere nieuwe charge op de website vermeld. Een overzicht van de bijbehorende
analyses staat voor iedereen beschikbaar op www.medihemp.nl/kwaliteitscontrole

