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9,7

Onze missie is om mensen weer op een positieve manier in verbinding te brengen met 

cannabis. Deze bijzondere plant is een mogelijkheid van vele en voor velen. Van medicijn 

tot voeding, van vezel tot olie. De mogelijkheden zijn enorm. Wij maken CBD olie van 

hoogwaardige en goede kwaliteit voor iedereen beschikbaar. Zo willen wij jouw  

goede gezondheid en welzijn bevorderen voor zowel mens als dier.  

Specifiek geteelde hennep voor helende toepassingen
Cannabas produceert hoogwaardige CBD-producten met unieke profielen. Al onze hennep 

wordt specifiek geteeld voor de helende toepassingen van deze speciale plant zonder 

het gebruik van pesticiden, herbiciden, kunstmest, schadelijke chemicaliën of genetisch 

gemodificeerde organismen. 

Dit resulteert in een uniek profiel van actieve stoffen. De ruwe basisolie wordt gewonnen 

uit de hennep via een superkritische CO2-methode. Deze zorgt ervoor dat al het nuttige 

materiaal wordt geëxtraheerd. Zonder verontreinigingen, een puur product.

Wij garanderen superieure premium-kwaliteit. Ondersteund door tests in gerenommeerde 

Nederlandse laboratoria. Onze laboratoriumrapporten kunnen online bekeken worden op 

www.cannabas.com 

Aanbevelen door onze klanten
100% van onze klanten in het afgelopen jaar beveelt de producten van 

Cannabas aan met een score van 9,7

Super!

Ik heb meerdere oliën 

geprobeerd….. Toen deze 

destijds besteld en dit is voor 

mij de beste CBD olie voor mijn 

gezondheid. Ben er zeer content 

mee.

- Hillie, Leeuwarden

Rust, rust, rust 

Ik ben nog een beetje op zoek 

naar de juiste dosering, maar ik 

ervaar meer rust na mijn burn-

out, erg blij dat ik CBD olie ben 

gaan gebruiken. 

 

- Donald, Rozendaal

Goede begeleiding

Ik kreeg van de Cannabas.com- 

medewerker alle uitleg die 

ik nodig had. Al mijn vragen 

werden deskundig beantwoord. 

Goede service en zeer 

klantvriendelijk.

- Esther, Deventer

PURE KWALITEIT, 
GEMAAKT MET LIEFDE!

https://www.kiyoh.com/reviews/1042392/cannabisolie
https://cannabas.com/the-extracts/


EEN DAGELIJKSE DOSIS VAN CBD ZORGT ERVOOR DAT MENSEN MEER 
GEFOCUST EN IN BALANS ZIJN MET EEN BETER GEVOEL VAN WELZIJN.

Met CBD naar homeostase: 
evenwicht in ons lichaam
Cannabidiol (CBD) is de niet psychoactieve, natuurlijke stof in de Cannabisplant. Anders dan van de bekende 

cannabinoïde THC, word je van CBD niet high of stoned, maar krijg je toch de immense therapeutische 

eigenschappen uit de Cannabisplant. CBD-rijke toepassingen ondersteunen de homeostase, zeg maar 

het inwendig evenwicht in het lichaam. Het zorgt voor een natuurlijke balans in ons lichaam ondanks 

verstoringen van buitenaf. 

Het lichaamseigen endocannabinoïde systeem
De balans in ons lichaam wordt bewaard door ons lichaamseigen endocannabinoïde systeem. Dat 

reguleert het eigen zelfhelende vermogen, de hormoonhuishouding, eetlust en dergelijke. De lichaamseigen 

cannabinoïden werken samen met de cannabinoïde receptoren (CB1- en CB2-receptoren). Deze vind je 

terug in het gehele menselijk lichaam. Het werkt in ons brein, in al onze organen, het vatenstelsel, het 

neurologisch systeem en ook bijvoorbeeld in onze huid. Cannabinoïden, die ons lichaam zelf produceert, 

activeren dat systeem, zodat de balans optimaal wordt.

Plantaardige fytocannabinoïden
We kunnen de cannabinoïden ook uit cannabis opnemen. Deze plantaardige fytocannabinoïden vullen dan 

onze lichaamseigen endocannabinoïden aan. De hypothese is dat veel mensen mogelijk endocannabinoïden 

te kort komen. Voor hen geldt dat ze alleen een homeostase behalen door het tekort aan te vullen met 

fytocannabinoïden. De fytocannabinoïden van Cannabas zijn van de allerhoogste kwaliteit en resoneren 

optimaal met ons lichaam.



UNIEK
CANNABINOÏDEN
PROFIEL
Cannabas CBD olie heeft een koperachtige, honingkleur met een zachte aardsmaak en

ruikt heerlijk. Naast de geëxtraheerde cannabinoïden bevat onze olie van nature een

zeer breed palet aan werkzame terpenen. 

Onze producten hebben een hoogwaardig cannabinoïdenprofiel. Wij hoeven geen extra 

terpenen en cannabinoiden toe te voegen in de productiefase. Dit maakt onze olie tot een 

product van zeer hoge kwaliteit die geen enkele andere Europese aanbieder kan evenaren.

De broad-spectrumolie van Cannabas bevat meerdere andere belangrijke cannabinoïden, 

waaronder CBDv, THCv en CBG. Ons THC-niveau is lager dan het wettelijk maximum van 

0,05%. Al onze producten zijn dan ook volledig legaal. Je zult van deze olie niet high of stoned 

worden. 

Een cruciale factor is dat wij geen kristallen hoeven toe te voegen om het hoge 

percentage CBD te bereiken. Onze olie kenmerkt zich door de zuiverheid en hoge CBD 

waarden, ondersteunt met andere cannabinoïden. Binnen deze bijzondere combinatie van 

cannabinoïden en terpenen zijn twee speciale en vooral zeldzame cannabinoïden te vinden 

namelijk Cannabidivarin (CBDv) en Tetrahydrocannabivarin (THCv). 

CBDv maakt betere interactie en communicatie tussen CBD en neurale receptoren mogelijk, 

wat hun effect versterkt. THCv biedt ook een versterkend effect van het profiel van onze 

olie en is misschien wel de meest bijzondere en speciale cannabinoïde, dankzij de hoge 

effectiviteit.



10% CBD olie
10ml flesje

5% CBD olie
10ml flesje

2.5% CBD olie
10ml flesje

20% CBD olie
10ml flesje

30% CBD olie
10ml flesje

40% CBD olie
10ml flesje

€44,- (30ml flesje €126,-)

€24,- (30ml flesje €69,-)

€14,- (30ml flesje €40,-)

€84,- (30ml flesje €249,-)

€124,- (30ml flesje €359,-)

€164,- (alleen 10ml flesje)

Inhoud 1000mg CBD, met Hennepextract, 

Biologische Hennepzaadolie en Liefde. Elk flesje 

bevat +/- 250 druppels (1 druppel ~4mg CBD).

Inhoud 500mg CBD, met Hennepextract, 

Biologische Hennepzaadolie en Liefde. Elk flesje 

bevat +/- 250 druppels (1 druppel ~2mg CBD).

Inhoud 250mg CBD, met Hennepextract, 

Biologische Hennepzaadolie en Liefde. Elk flesje 

bevat +/- 250 druppels (1 druppel ~1mg CBD).

Inhoud 2000mg CBD, met Hennepextract, 

Biologische Hennepzaadolie en Liefde. Elk flesje 

bevat +/- 250 druppels (1 druppel ~8mg CBD).

Inhoud 3000mg CBD, met Hennepextract, 

Biologische Hennepzaadolie en Liefde. Elk flesje 

bevat +/- 250 druppels (1 druppel ~12mg CBD).

Inhoud 4000mg CBD, met Hennepextract, 

Biologische Hennepzaadolie en Liefde. Elk flesje 

bevat +/- 250 druppels (1 druppel ~16mg CBD). 

Premium              Products

https://cannabas.com/producten/cbd-olie-1-10/
https://cannabas.com/producten/cbd-olie-2-5/
https://cannabas.com/producten/cbd-olie-3-25/
https://cannabas.com/producten/cbd-20-exclusive/
https://cannabas.com/producten/cbd-30-exclusive/
https://cannabas.com/producten/cbd-40-exclusive/
https://cannabas.com/producten/cbd-olie-1-10/
https://cannabas.com/producten/cbd-olie-2-5/
https://cannabas.com/producten/cbd-olie-3-25/
https://cannabas.com/producten/cbd-20-exclusive/
https://cannabas.com/producten/cbd-30-exclusive/
https://cannabas.com/producten/cbd-40-exclusive/


Entourage-effect

Het entourage-effect zorgt ervoor dat alle endocannabinoïden, dit zijn de lichaamseigen ‘cannabisstoffen’ 

en de fytocannabinoïden nauw met elkaar samen werken. Je zult merken dat als je een algeheel beter 

effect wilt ervaren van CBD olie, deze perfect aan te vullen of te combineren is met CBC, CBG en CBN. 

Wij geven je graag en geheel vrijblijvend een persoonlijk consult. Dat kun 
je kosteloos aanvragen via cannabas.com. Hierbij adviseren we je welke 
cannabinoïde-combinatie het beste bij jouw achtergrond past.

Inhoud 500mg CBD, met Hennepextract, Biologische Hennepzaadolie en 

Liefde. Elk flesje bevat +/- 250 druppels (1 druppel ~2mg CBC).

CBC staat voor cannabichromene. Het wordt gezien als een van de grote 

zes cannabinoïden. De stof komt voort uit dezelfde Cannabinoïde als CBD 

en THC. 

Inhoud 500mg CBG, met Hennepextract, Biologische Hennepzaadolie en 

Liefde. Elk flesje bevat +/- 250 druppels (1 druppel ~4mg CBG).

CBG, ook wel cannabigerol, staat aan de basis van alle cannabinoïden.  

De stof CBG wordt ook wel de Rolls Royce onder de cannabinoïden 

genoemd en is zeker niet ondergeschikt aan CBD.

Inhoud 500mg CBN, met Hennepextract, Biologische Hennepzaadolie en 

Liefde. Elk flesje bevat +/- 250 druppels (1 druppel ~2mg CBN).

CBN, voluit cannabinol, is een oxidatie van THC. Je wordt hier echter niet 

‘high’ of ‘stoned’ van. Door het verouderingsproces van THC naar CBN 

blijven de werkzame toepassingen behouden, zonder de psychoactieve 

werking.

CBC olie
10ml flesje

CBG olie
10ml flesje

CBN olie
10ml flesje

€69,-

€39,-

€69,-

https://cannabas.com/producten/cbc-500mg/
https://cannabas.com/producten/cbg-500mg/
https://cannabas.com/producten/cbn-500mg/
https://cannabas.com/producten/cbc-500mg/
https://cannabas.com/producten/cbg-500mg/
https://cannabas.com/producten/cbn-500mg/


HET GEBRUIK VAN CBD OLIE
Het is niet nodig om de fles te schudden. De fles heeft een lekvrij-ontwerp en is daarom zeer 

gebruiksvriendelijk. Het is van belang dat je resoneert met de olie. Houd het flesje in je hand en breng de 

intentie in de olie over voor een extra positieve boost. Verwarm de fles nooit om de olie op te warmen. 

Mogelijk verliest het dan actieve bestanddelen.

‘Start low & slow’, rustig en voorzichtig. Begin met 1 druppel 3 keer per dag. Neem de druppels een 

half uur vóór of na jouw gewone maaltijden, bijvoorbeeld ontbijt, lunch en diner. Na 3 dagen kun je de 

dosering met 1 druppel verhogen. Verhoog het aantal druppels met 1 druppel elke 3 dagen tot een 

maximum van 6-7 druppels 3 keer per dag. Dit is de maximale dosering die we adviseren. Overschrijd 

het aantal van 20 druppels in 24 uur niet, tenzij anders geadviseerd. De smaak kan in het begin wat aards 

proeven, maar wel heel natuurlijk en niet vies. Laat de olie gedurende 1-2 minuten onder je tong liggen, 

zodat deze door je slijmvliesen kan worden opgenomen. Dit is erg belangrijk.

Let goed op na de dosering, wat je voelt en wat het product uiteindelijk voor je doet. We adviseren om 

bijvoorbeeld een klein notitieboekje bij te houden. Zo kun je exact bepalen wanneer de olie begint te 

werken, of welke dosering het beste bij jou past. Wees alsjeblieft nauwkeurig en neem de tijd om met 

deze bijzondere producten te werken. Gun jezelf de kans om onze CBD olie minimaal een periode van 

10-12 weken zijn werk te laten doen. De eerste 8 weken zijn van belang om je lichaam met de oliën te 

resoneren. Daarna kun je eventueel, begeleid door ons, finetunen. Wij helpen je daar graag bij. Voor meer 

advies over de dosering en onze CBD-producten kun je een e-mail sturen naar service@cannabas.com

Let op: dieren hebben een veel grotere concentratie van endocannabinoïde-receptoren in hun 

hersenen en overdosering kan van invloed zijn op hun hartslag, ademhaling en spiercoördinatie.  

Volg altijd de ‘start low & slow’-richtlijn.



CBD Capsules
De CBD capsules van Cannabas bevatten een rijke mix van CBD, CBDv, vitamines en minarelen. Zo 

verrijk je je lichaam met een complete dosering. Onze capsules zijn maagzuur resistent. De werkzame 

stoffen worden precies op de plek afgeleverd waar je deze wilt hebben: in het spijsverteringsstelsel.

CBD massageolie
Speciaal ontwikkeld voor de professionele masseur, maar 

natuurlijk ook ideaal voor thuis. CBD zorgt voor een veel 

diepere ontspanning in huidweefsel en spieren. Door de 

combinatie van biologische koudgeperste Hennepzaadolie, en 

biologische Zonnebloemolie, ontstaat er een perfecte wrijving 

om de massage goed en vooral langdurig in te kunnen zetten. 

Onze puur natuurlijke massageolie, zonder additieven, zorgt 

voor een mooi na-effect van de massage. De olie trekt soepel 

in en de huid voelt verzorgd aan.

CBD Zalf
CBD zalf breng je uiteraard rechtstreeks op de huid aan. De huidzone wordt zo doeltreffend verzorgd. 

Onze zalf is gemaakt van alleen maar natuurlijke producten. Deze ingrediënten, het beste uit de natuur, 

verbeteren de opneembaarheid van de zalf in de huid. De unieke mix van shea-boter, kokosvet, lanonlin, 

jojoba-olie, bijenwas en vitamine E en uiteraard CBD zorgt voor optimale resonantie met de huid.

CBD capsules
60 capsules

CBD massage olie
400ml 

CBD zalf/ointment
25ml 

CBD zalf/ointment
Exclusive, 25ml 

€59,-

 €29,-

€22,-  €59,- 

Inhoud 1200mg CBD, 150mg CBDv, met Hennepextract, 

Biologische Hennepzaadolie en Liefde. Elke capsule 

bevat ±20mg CBD, 2,5mg CBDv en is rijk aan andere 

Cannabinoïden en Terpenen.

Daarnaast bevatten de capsules Vitamine B12, C, D, 

magnesium, zink, Omega 3-6-9.

Inhoud  200mg CBD Inhoud 1000mg CBD

https://cannabas.com/producten/cbd_capsules_cbd…sium_omega_3_6_9/
https://cannabas.com/producten/cbd-massage-olie/
https://cannabas.com/producten/cbd-zalf-ointment/
https://cannabas.com/producten/cbd-zalf-ointment-exclusive/ 
https://cannabas.com/producten/cbd_capsules_cbd…sium_omega_3_6_9/
https://cannabas.com/producten/cbd-zalf-ointment/
https://cannabas.com/producten/cbd-zalf-ointment-exclusive/ 
https://cannabas.com/producten/cbd-massage-olie/


Al ONZE PRODUCTEN ZIJN 
MET LIEFDE GEMAAKT
WWW.CANNABAS.COM

Cannabas hanteert 3 factoren die het 
uiteindelijke succes bepalen van onze  
CBD producten. 

FACTOR 1 
Wij leveren alleen de beste kwaliteit producten en we gebruiken alleen  

hennep die special gecultiveerd is voor de “helende eigenschappen”.

 
FACTOR 2 
Wij helpen de eindconsument bij het vinden van het juiste product met  

de juiste dosering, in combinatie met onze aanvullende gebruiksaanwijzing.

 
FACTOR 3 
De consument is toegewijd om met CBD te gaan werken voor een periode  

van minimaal 10-12 weken. Zo geeft de consument het echt een eerlijke kans.

De ervaring leert dat als we deze drie factoren inzetten en combineren het succespercentage aanzienlijk 

omhoog gaat. CBD producten hebben soms gewoon wat meer tijd nodig om echt te resoneren met de 

gebruiker. Waar het ons om gaat is dat mensen weer in een positieve verbinding komen met cannabis.

Onze specalisten ondersteunen je graag en beantwoorden met liefde jouw vragen.  

Maak een afspraak voor een gratis consult via www.cannabas.com



Cannabas heeft vele jaren ervaring in de cannabis industrie. We streven naar langdurige relaties met 

onze klanten waar we graag onze passie en liefde voor cannabis willen delen. We bieden een zeer 

hoogwaardige service met specifieke criteria om onze merkethiek te waarborgen.

Een full service bedrijf dat in dienst van onze klanten staat. We hebben een schat aan informatie om

je te ondersteunen en om ervoor te zorgen dat je begeleid wordt bij het maken van de juiste keuze 

als het gaat om premium én exclusieve CBD olie en aanverwante producten. Bij Cannabas ben je 

altijd goed geïnformeerd en blijf je op de hoogte blijft van alles wat met cannabinoïden te maken 

heeft, en wat de meerwaarde voor jou kan zijn.

Cannabas heeft een vestiging van 465 m2 in de lichtstad Eindhoven, met een eigen productie-

lab, distributie-, marketing-, verkoop- en trainingsruimte. Met meer dan 10 jaar ervaring in de 

cannabis-industrie en een klantenbestand van tienduizenden consumenten tot in heel Europa, 

weten we precies wat we voor onze klanten zouden kunnen betekenen. We bieden jou graag 

een gratis persoonlijk consult aan.

We zijn er om jou op alle mogelijke manieren te ondersteunen en te helpen, zodat je goed 

geïnformeerd bent en vooral comfortabel voelt wanneer je met Cannabas Premium Producten gaat 

werken. Wij respecteren dat jij jouw gezondheid serieus neemt.

FULL SERVICE 
BEDRIJF

Pinar en Bas Stokman, oprichters van Cannabas.



Onze filosofie is om hoogwaardige CBD producten bereikbaar te maken voor iedereen. We zijn heel erg 

trots op ons unieke profiel aan werkzame stoffen, maar ook dat we deze tegen de allerlaagste prijzen 

op de markt kunnen aanbieden.We zijn ervan doordrongen dat met een lage verkoopprijs meer mensen 

onze olie kunnen gebruiken.  

We willen dat mensen de meest hoogwaardige kwaliteit producten kunnen kopen, zodat iedereen deze 

CBD olie of aanverwante producten een eerlijke kans kan geven. Daarnaast geloven we in het geven van 

de juiste informatie en kunnen we klanten begeleiden met het vinden van hun ideale dosering.

Wat onze CBD olie echt bijzonder maakt, is dat het naast de hoge CBD percentages ook nog 27% 

andere cannabinoïden bevat en bovendien een mooi palet aan natuurlijke terpenen en flavonoïden kent. 

Dit is erg belangrijk om de synergetische werking in het lichaam tussen de cannabinoïdereceptoren en 

fytocannabinoïden te versterken. Deze werking wordt ook wel het “entourage-effect” genoemd.

Disclaimer

Alle informatie uit deze brochure is bedoeld om de consument achtergrond-informatie te verstreken over het gebruik van 

CBD olie. We distantiëren ons van elke mogelijke medische claim die gedaan wordt over cannabisolie, CBD olie of andere 

vormen van oliën of producten die gerelateerd zijn aan cannabis of industriële hennep. De informatie over het gebruik van 

CBD is alleen maar bedoeld om ieder mens een vrije keus te geven en deze informatie beschikbaar te stellen aan diegenen 

die cannabis- of hennepgerelateerde producten als zelfmedicatie willen gebruiken. We adviseren altijd om altijd het advies 

van je dokter, behandelend arts of specialist op te volgen. We doen hier geen medische uitspraken om vervolgens kwalen, 

ziektes of gebreken te behandelen, te diagnosticeren, te genezen of te voorkomen. We verkopen onze producten als 

voedingssupplement.   

PREMIUM KWALITEIT  
& BETAALBAAR

Voor meer informatie of een 

gratis persoonlijk consult, 

www.cannabas.com

https://cannabas.com/contact/


We zijn erg trots dat we deze prachtige producten met jou 

kunnen delen. We zijn blij met jouw feedback en helpen 

jou graag verder! Wil je meer informatie over de voordelen 

van CBD en hoe je het kunt gebruiken? E-mail ons op 

service@cannabas.com of bel ons op 040-785 95 20.

Als je een bestelling wilt plaatsen, ga dan naar  

www.cannabas.com. We staan je graag bij in het 

voorzien van alle informatie over onze producten en 

adviseren wat past bij jouw individuele wensen en 

behoeften. 

Producten van Cannabas zijn leverbaar  

via een select aanbod verkooppunten.

PRAAT 
MET
ONS

www.cannabas.com

Cannabas premium products zijn verkrijgbaar bij:

mailto:service%40cannabas.com?subject=Ik%20wil%20graag%20meer%20informatie%20-%20Cannabas%20brochure
mailto:https://cannabas.com/contact/?subject=
mailto:https://cannabas.com?subject=

