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CBD, KTÓRYŁA NA KAŻDY ORGANIZM



9,7

Naszą misją jest  przywrócenie ludziom pozytywnego kontaktu z konopiami indyjskimi. Ta 
wyjątkowa roślina może być wykorzystywana przez wielu i dla wielu. Zaczynając od leków po 
żywność, od włókien po olej. DMożliwości są ogromne. Udostępniamy wysokiej jakości olej 
CBD dla każdego. W ten sposób chcemy promować zdrowie i dobre samopoczucie zarówno  
ludzi, jak i zwierząt. 

Specjalnie uprawiane konopie do zastosowań leczniczych
Firma Cannabas produkuje wysokiej jakości produkty CBD o unikalnym profilu.Wszystkie nasze 
konopie są uprawiane specjalnie z myślą o leczniczych zastosowaniach tej wyjątkowej rośliny, bez 
konieczności stosowania jakichkolwiek innych środków chemicznych.
stosowanie pestycydów, herbicydów, nawozów, szkodliwych substancji chemicznych lub 
organizmów modyfikowanych genetycznie.
Dzięki temu uzyskano unikalny profil substancji czynnych. Surowy olej bazowy jest ekstrahowany 
z konopi metodą nadkrytyczną z użyciem CO2. Zapewnia to wydobycie całego użytecznego 
materiału. Bez zanieczyszczeń, tylko czysty produkt.

Gwarantujemy najwyższą jakość. Potwierdzone testami w renomowanych niderlandzkich 
laboratoriach. Raporty laboratoryjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem  
www.cannabas.com 

Aanbevelen door onze klanten
100% naszych klientów w ciągu ostatniego roku poleciło produkty marki 
Cannabas z wynikiem  9,7

Super!
Miałem okazję wypróbować 
już kilka różnych olejków....Ale 
zdecydowałem się zamówić ten 
olej i okazał się mieć najlepszy 
wpływ na zdrowie. Jestem z niego 
bardzo zadowolony.
- Hillie, Leeuwarden

Odpoczynek, odpoczynek i jeszcze 
raz odpoczynek
Nadal szukam odpowiedniej 
dawki, ale dzięki temu olejkowi 
CBD po wypaleniu zawodowym 
odczuwam większy spokój, więc 
bardzo się cieszę, że zacząłem go 
stosować.
- Donald, Rozendaal

Odpowiednie wyjaśnienie
Pracownik Cannabas.com 
odpowiedział na wszystkie 
pytania, które mu zadałem.
Na wszystkie moje pytania 
uzyskałem odpowiedź od 
eksperta.Świetna obsługa i bardzo 
uprzejme podejście do klienta.
- Esther, Deventer

CZYSTA JAKOŚĆ, 
GEMAAKT MET LIEFDE!

CODZIENNA DAWKA CBD SPRAWIA, ŻE LUDZIE SĄ BARDZIEJ SKONCEN-
TROWANI, ODCZUWAJĄ RÓWNOWAGĘ EMOCJONALNĄ LEPSZE SAMO-
POCZUCIE.

Z CBD do homeostazy: równ-
owaga w naszym organizmie
Kannabidiol (CBD) jest niepsychoaktywną, naturalną substancją występującą w roślinach konopi indyjskich i w 
przeciwieństwie do dobrze znanego cKnnabinoidu THC, CBD nie powoduje, że jesteś na haju lub naćpany, ale nadal 
otrzymujesz ogromne właściwości terapeutyczne, które dostarczają rośliny konopi indyjskich. Produkty bogate w 
CBD wspierają homeostazę, lub innymi słowy równowagę organizmu organizmu. Olejek CBD zapewnia naturalną 
równowagę w aszym organizmie pomimo zakłóceń, które docierają do nas z zewnątrz.

Własny system endokannabinoidowy organizmu
Równowaga w naszym organizmie jest utrzymywana przez nasz własny system endokannabinoidowy.
Reguluje to zdolność organizmu do samoleczenia, właściwego poziomu hormonów, apetytu itp.
Własne kannabinoidy organizmu wchodzą w interakcję z receptorami kannabinoidowymi (receptory CB1 i CB2).
Znajdują się one w całym organizmie człowieka. Działa to w naszym mózgu, we wszystkich naszych narządach, 
układzie naczyniowym, układzie neurologicznym, a także np. w naszej skórze. Kannabinoidy, które nasz organizm 
sam wytwarza, aktywują ten system w taki sposób, że równowaga osiąga optymalny poziom.

Fitokannabinoidy roślinne
Możemy również wchłaniać kannabinoidy z konopi. Te roślinne fitokannabinoidy uzupełniają następnie 
endokannabinoidy znajdujące się w naszym organizmie. Hipoteza głosi, że u wielu osób może występować 
niedobór endokannabinoidów, w przypadku którego jedynym sposobem na osiągnięcie homeostazy jest 
uzupełnienie niedoboru fitokannabinoidami. Fitokannabinoidy z Cannabas są najwyższej jakości i optymalnie 
współgrają z naszym organizmem.



10% olej CBD 
buteleczka 10 ml

5% olej CBD 
buteleczka 

10 ml

2.5% olej CBD 
buteleczka 

10 ml

20% olej CBD  
10ml buteleczka

30% olej CBD  
10ml buteleczka

40% olej CBD  
10ml buteleczka

€44,- (30ml buteleczka €126,-)

€24,- (30ml buteleczka €69,-)

€14,- (30ml buteleczka €40,-)

€84,- (30ml buteleczka €249,-)

€124,- (30ml buteleczka €359,-)

€164,- (tylko buteleczka o 
pojemności  10ml

UNIKALNY
PROFIL KANNABINOIDÓW
Olej CBD Cannabas ma miedzianą, miodową barwę, łagodny ziemisty smak i przyjemny zapach.
Oprócz wyekstrahowanych kannabinoidów, nasz olej zawiera bardzo szeroką naturalną gamę aktywnych 
terpenów.

Nasze produkty charakteryzują się wysokiej jakości profilem kannabinoidowym.
Nie ma potrzeby dodawania dodatkowych terpenów i kannabinoidów w fazie produkcji.
Dzięki temu nasz olej jest produktem bardzo wysokiej jakości, z którym nie może się równać żaden inny 
europejski dostawca.

Olej o szerokim spektrum działania firmy Cannabas zawiera kilka innych ważnych kannabinoidów, w tym 
CBDv, THCv i CBG. Poziom THC w naszych produktach jest niższy niż maksymalny dopuszcz alny prawnie 
poziom 0,05%. Wszystkie nasze produkty są zatem całkowicie legalne.
Dzięki temu olejkowi nie będziesz na haju. Istotnym czynnikiem jest to, że nie musimy dodawać kryształów, 
aby uzyskać wysoką zawartość procentową CBD.

Nasz olej charakteryzuje się czystością i wysoką wartością CBD, wspomaganą przez inne kannabinoidy. W 
tej specjalnej kombinacji kannabinoidów i terpenów można znaleźć dwa specjalne i szczególnie rzadkie 
kannabinoidy, a mianowicie kannabidiwarynę (CBDv) i tetrahydrokannabiwarynę (THCv).

CBDv umożliwia lepszą interakcję i komunikację między CBD a receptorami neuronowymi, co wzmacnia ich 
działanie. THCv zapewnia również wzmocnienie profilu naszego olejku i jest prawdopodobnie najbardziej 
wyjątkowym i szczególnym kannabinoidem, dzięki swojej wysokiej skuteczności.

Zawartość 1000mg CBD, z Ekstraktem z konopi, 
Organicznym olejem z nasion konopi i Miłością. Każda 
buteleczka zawiera +/- 250 kropli (1 kropla ~4mg CBD).

Zawartość 500mg CBD, z Ekstraktem z konopi, Organicznym 
olejem z nasion konopi i Miłością. Każda buteleczka zawiera 
+/- 250 kropli (1 kropla ~2mg CBD).

awartość 250mg CBD, z Ekstraktem z konopi, Organicznym 
olejem z nasion konopi i Miłością. Każda buteleczka zawiera 
+/- 250 kropli (1 kropla ~1mg CBD).

Zawartość 2000mg CBD, z Ekstraktem z konopi, Organicznym 
olejem z nasion konopi i Miłością. Każda buteleczka zawiera 
+/- 250 kropli (1 kropla ~8mg CBD).

Zawartość 3000mg CBD, z Ekstraktem z konopi, Organicznym 
olejem z nasion konopi i Miłością. Każda buteleczka zawiera 
+/- 250 kropli (1 kropla ~12mg CBD).

Zawartość 4000mg CBD, z Ekstraktem z konopi, Organicznym 
olejem z nasion konopi i Miłością. Każda buteleczka zawiera 
+/- 250 kropli (1 kropla ~16mg CBD).
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Efekt otoczenia

Efekt otoczenia zapewnia ścisłą współpracę wszystkich endokannabinoidów, które są „substancjami z konopi” 
występującymi w organizmie, oraz fitokannabinoidów. Sam się przekonasz, że jeżeli chcesz uzyskać lepszy efekt 
działania oleju CBD, można go doskonale uzupełnić lub połączyć z CBC, CBG i CBN.

Chętnie i bez żadnych zobowiązań udzielimy Ci indywidualnej konsultacji.
Możesz o to poprosić bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej cannabas.com.
Tutaj doradzimy Ci, jaka kombinacja kannabinoidów najlepiej pasuje do Twojego środowiska.

Zawartość 500mg CBD, z Ekstraktem z konopi, Organicznym olejem z nasion 
konopi i Miłością Każda buteleczka zawiera +/- 250 kropli (1 kropla ~2mg 
CBC).CBC to skrót od cannabichromene. Jest on postrzegany jako jeden z 
wielkiej szóstki kannabinoidów. Pochodzi z tego samego kannabinoidu, co 
CBD i THC.

Zawartość 500 mg CBG,  z Ekstraktem z konopi, Organicznym olejem z 
nasion konopi i Miłością.Każda buteleczka zawiera +/- 250 kropli (1 kropla 
~4mg CBG). CBG, zwany również kannabigerolem, jest podstawą wszystkich 
kannabinoidy. CBG jest również nazywane Rolls Royce’em kannabinoidów i z 
pewnością nie ustępuje miejsca CBD.

Zawartość 500 mg CBN,  z Ekstraktem z konopi, Organicznym olejem z nasion 
konopi i Miłością. Każda buteleczka zawiera +/- 250 kropli (1 kropla ~2mg 
CBN). CBN, powszechnie znany jako kannabinol, jest utlenieniem THC.
Nie powoduje jednak, że człowiek jest na „haju”. Proces przekształcania 
THC w CBN pozwala na zachowanie aktywnych zastosowań, bez efektu 
psychoaktywnego.

olej CBC
10ml buteleczka

olej CBG
10mlbuteleczka

olej CBN 
10ml buteleczka

€69,-

€39,-

€69,-

STOSOWANIE OLEJU CBD
Wstrząsanie butelką nie jest konieczne.Butelka ma szczelną konstrukcję i dlatego jest bardzo przyjemna w 
użytkowaniu. Ważne jest, abyś zharmonizował się z olejkiem. Trzymaj butelkę w dłoni i przenieś intencję na 
olejek, aby uzyskać dodatkowy pozytywny impuls. Nigdy nie podgrzewaj butelki, aby podgrzać olejek. Może 
wówczas utracić składniki aktywne.

„Zacznij powoli & na spokojnie”, będąc wyciszonym i ostrożnym. Zacznij od 1 kropli 3 razy dziennie.
Krople należy przyjmować pół godziny przed lub po regularnych posiłkach, np. śniadaniu, obiedzie i kolacji.
Po 3 dniach można zwiększyć dawkę o 1 kroplę co 3 dni, maksymalnie do 6-7 kropli 3 razy dziennie.
Jest to maksymalna zalecana przez nas dawka. Przekroczenie zalecanej maksymalnej dawki nie należy 
przekraczać 20 kropli w ciągu 24 godzin, chyba że zalecono inaczej. Na początku smak może być nieco ziemisty, 
ale jest bardzo naturalny i nie zniechęca. Pozostaw olejek pod językiem przez 1-2 minuty, aby mógł zostać 
wchłonięty przez błony śluzowe. Jest to bardzo ważne.

Zwróć uwagę na to, co czujesz po spożyciu produktu i w jaki sposób na Ciebie działa. Zalecamy na przykład 
prowadzenie małych adnotacji. W ten sposób można dokładnie określić, kiedy olejek zaczyna działać lub jaka 
dawka jest najbardziej odpowiednia dla danego użytkownika. Daj sobie szansę na to, aby przyjmować olejek CBD 
przez okres co najmniej 10-12 tygodni. Pierwsze 8 tygodni jest ważne, aby Twoje ciało rezonowało z olejkami.
Następnie, z naszą pomocą, możesz go dostosować do swoich potrzeb. Aby uzyskać więcej porad na temat 
sposobu dawkowania i naszych produktów CBD, wyślij wiadomość e-mail na adres service@cannabas.com

Należy pamiętać, że u zwierząt występuje znacznie większe stężenie receptorów endokannabinoidowych w
mózgu, a przedawkowanie może wpływać na rytm serca, oddychanie i koordynację mięśni.
Należy zawsze postępować zgodnie z zasadą “zacznij powoli & na spokojnie”.



Kapsułki CBD
Kapsułki CBD firmy Cannabas zawierają bogatą mieszankę CBD, CBDv, witamin i minerałów. W ten sposób 
wzbogacasz swój organizm o kompletną dawkę. Nasze kapsułki są odporne na działanie kwasu żołądkowego.
Składniki aktywne są dostarczane dokładnie tam, gdzie są potrzebne: do układu pokarmowego.

Olejek do masażu CBD
Opracowany specjalnie z myślą o profesjonalnych masażystach, 
ale oczywiście idealny do stosowania w domu. CBD zapewnia 
znacznie głębsze odprężenie tkanki skórnej i mięśni.
Połączenie organicznego, tłoczonego na zimno oleju z 
nasion konopi i organicznego oleju słonecznikowego tworzy 
idealne rozprowadzenie produktu dla dobrego i szczególnie 
długotrwałego masażu. Nasz czysty i naturalny olejek do masażu, 
bez dodatków, zapewnia przyjemny efekt po masażu.
Olejek szybko się wchłania, a skóra jest wypielęgnowana.

WSZYSTKIE NASZE PRODUKTY                                                           
SĄ WYKONANE Z MIŁOŚCIĄ 
WWW.CANNABAS.COM
Cannabas stosuje 3 czynniki, które decydują o 
ostatecznym sukcesie naszych produktów CBD.

FAKTOR 1 
Dostarczamy wyłącznie produkty najwyższej jakości i stosujemy wyłącznie konopie 
uprawiane specjalnie ze względu na ich „właściwości lecznicze”.

 
FAKTOR 2 
Pomagamy konsumentowi końcowemu znaleźć właściwy produkt dzięki
odpowiedniemu dawkowaniu w połączeniu z naszymi dodatkowymi instrukcjami stosowania.

 
FAKTOR 3 
Konsumenci są zdecydowani na współpracę z CBD przez pewien okres czasu, co
najmniej 10-12 tygodni. W ten sposób konsument naprawdę daje mu uczciwą szansę, 
aby mógł zaprezentować swoje działanie.

Doświadczenie pokazuje, że jeżeli wykorzystamy i połączymy te trzy czynniki, wskaźnik sukcesu znacznie wzrasta. 
Produkty CBD potrzebują czasem trochę więcej czasu, aby naprawdę trafić do użytkownika. Dla nas ważne jest, 
aby ludzie ponownie nawiązali kontakt z konopiami w pozytywny sposób.

Nasi specjaliści chętnie udzielą Ci wsparcia i odpowiedzą na Twoje pytania. Umów się na bezpłatną konsultację 
za pośrednictwem strony internetowej  www.cannabas.com

Maść CBD
Maść CBD jest oczywiście nakładana bezpośrednio na skórę. Obszar skóry jest więc odpowiednio zadbany.
Nasza maść jest produkowana wyłącznie z naturalnych produktów.Składniki te, najlepsze z natury, poprawiają 
wchłanianie maści przez skórę. Unikalna mieszanka masła shea, tłuszczu kokosowego, lanoliny, oleju jojoba, 
wosku pszczelego i witaminy E oraz oczywiście CBD zapewnia optymalny rezonans ze skórą.

Kapsułki CBD 
60 kapsułek

Olejek CBD do 
masażu 400 ml

Maść CBD/forma maści 
25ml 

Maść CBD/ forma maści 
Wyłączność, 25 ml

€59,-

 €29,-

€22,-  €59,- 

Zawartość 1200mg CBD, 150mg CBDv, z Ekstraktem z 
konopi, Organicznym olejem z nasion konopi i Miłością.
Każda kapsułka zawiera ±20mg CBD, 2,5mg CBDv i jest 
bogata w inne kannabinoidy i terpeny. Ponadto kapsułki 
zawierają witaminę B12, C, D, magnez, cynk i kwasy 
tłuszczowe Omega 3-6-9.

Zawartość 200mg CBD Zawartość 1000mg CBD



Firma Cannabas ma wieloletnie doświadczenie w branży konopi i staramy się budować długotrwałe relacje 
z naszymi klientami, z którymi dzielimy się naszą pasją i miłością do konopi. Oferujemy usługi bardzo 
wysokiej jakości, z określonymi kryteriami, aby zapewnić etykę naszej marki.

Świadczymy pełen zakres usług, z których korzystają nasi klienci. Mamy wiele informac
ji, które pomogą Ci dokonać właściwego wyboru, jeśli chodzi o najwyższej jakości i ekskluzywny olej CBD i 
produkty pokrewne.

W firmie Cannabas będziesz zawsze dobrze poinformowany i na bieżąco ze wszystkim, co dotyczy 
kannabinoidów i jaka może być dla Ciebie wartość dodana płynąca z ich przyjmowania. 

Firma Cannabas jest zlokalizowana na powierzchni 465 m2 w centrum miasta Eindhoven, własnym 
laboratorium produkcyjnym, dystrybucją, działem marketingu, sprzedaży i zapleczem szkoleniowym. Dzięki 
ponad 10-letniemu doświadczeniu w branży konopi indyjskich i bazie klientów liczącej dziesiątki tysięcy 
osób w całej Europie wiemy dokładnie, co możemy zrobić dla naszych klientów.

Chętnie udzielimy Ci bezpłatnej osobistej konsultacji. Jesteśmy tutaj, aby wspierać i pomagać Ci w każdy 
możliwy sposób, abyś był dobrze poinformowany, a przede wszystkim czuł się komfortowo, kiedy zaczniesz 
używać produktów Cannabas Premium. Szanujemy to, że poważnie traktujesz swoje zdrowie.

Jesteśmy bardzo dumni z naszego unikalnego profilu składników aktywnych, ale także z tego, że możemy oferować 
je w najniższych cenach na rynku. Zdajemy sobie sprawę, że dzięki niskiej cenie sprzedaży więcej osób może korzystać 
z naszego oleju.

Chcemy, aby ludzie mogli kupować produkty najwyższej jakości, tak aby każdy mógł dać olejowi CBD lub produktom 
pokrewnym uczciwą szansę. Ponadto wierzymy w dostarczanie właściwych informacji i pomagamy klientom w 
znalezieniu idealnego dawkowania.

To, co czyni nasz olej CBD naprawdę wyjątkowym, to fakt, że oprócz wysokiej zawartości CBD zawiera on również 
27% innych kannabinoidów, a także bogatą paletę naturalnych terpenów i flawonoidów. Jest to bardzo ważne dla 
wzmocnienia efektu synergii w organizmie pomiędzy receptorami kannabinoidowymi i fitokannabinoidami. Efekt 
ten nazywany jest również „efektem otoczenia”.

Zastrzeżenia

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze mają na celu dostarczenie konsumentom podstawowych informacji na temat 

stosowania oleju CBD. Zachowujemy dystans się od wszelkich możliwych twierdzeń medycznych dotyczących oleju z konopi indyjskich, 

oleju CBD lub innych form olejów lub produktów związanych z konopiami indyjskimi lub przemysłowymi. Informacje na temat stosowania 

CBD mają na celu jedynie zapewnienie każdemu wolnego wyboru i udostępnienie ich osobom, które chcą stosować konopie indyjskie lub 

produkty związane z konopiami do samodzielnego leczenia. Zawsze zalecamy stosowanie się do zaleceń lekarza, lekarza prowadzącego lub 

specjalisty. Nie wydajemy tutaj orzeczeń lekarskich w celu późniejszego leczenia, diagnozowania, wyleczenia lub zapobiegania jakimkolwiek 

dolegliwościom, chorobom lub wadom. Nasze produkty sprzedajemy jako suplementy diety.

FIRMA OFERUJĄCA 
PEŁEN ZAKRES USŁUG

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ & 
PRZYSTĘPNA CENA

Aby uzyskać więcej informacji lub bezpłatną 
konsultację osobistą wejdź na naszą stronę 
internetową, www.cannabas.com

Pinar en Bas Stokman, założyciele firmy Cannabas.



Jesteśmy bardzo dumni , że możemy podzielić się z Tobą 
tymi wspaniałymi produktami. Cieszymy się z Twoich opinii 
i chętnie Ci pomożemy! Chcesz uzyskać więcej informacji na 
temat korzyści płynących z CBD i sposobu jego stosowania?
Napisz do nas na adres service@cannabas.com lub 
zadzwoń do nas pod numer tel. +31 (0)40-785 95 20.

Aby złożyć zamówienie, przejdź na stronę 
internetową www.cannabas.com. Chętnie udzielimy 
wszelkich informacji na temat naszych produktów 
i dobierzemy, produkty dostosowane do Twoich 
indywidualnych potrzeb.

Produkty Cannabas są dostępne w wybranych punktach 
sprzedaży.

PRAAT 
MET
ONS

www.cannabas.com

Produkty premium firmy Cannabas są dostępne u:


