CBD is de afkorting van cannabidiol, een van de vele ingrediënten van hennep ofwel cannabis. In
tegenstelling tot het ingrediënt THC, heeft CBD geen psychoactieve werking. Van CBD word je dus niet
high of stoned. CBD speelt nog geen rol bij de genezing van aandoeningen, maar het kan wel de
verschijnselen van ongemakken gunstig beïnvloeden. Ook kan CBD de doseringen en bijwerkingen van
andere medicatie helpen verminderen. Er zijn voldoende wetenschappelijke gegevens die aantonen dat
cannabis bij bepaalde ongemakken een positief effect kan hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om:
 Stresssituaties, Slaap en Gemoedstoestand
 Psychologische functie en Zenuwwerking
 Eten en Spijsvertering
 Specifieke ongemakken en andere voordelen
Waarom CBD liquid i.p.v. olie
We krijgen vaak de vraag wat de voordelen zijn van dampen, of toch de olie. Liquid heeft als voordeel dat
het direct opgenomen wordt door de longblaasjes en in uw bloedbaan opgenomen wordt. Hierdoor zal u
sneller de positieve werking en de effecten van merken.
De voordelen van CBD e-liquid
Het gebruik van CBD e-liquid brengt veel voordelen met zich mee, zoals:
 Makkelijk in gebruik
 Snellere opname van de werkzame bestanddelen van CBD
 Juiste dosering
 Geen inhalatie van schadelijke stoffen, zoals bij roken
 Bevat alle heilzame eigenschappen van CBD
 Geen psychoactieve werking (je wordt er niet high of stoned van)
 Verkrijgbaar in verschillende smaken.
Welke Sterkte?
Per 10 ml flesje E-liquid is een bepaalde hoeveelheid van toegevoegd. Dit kan 50-100-200 mg zijn. Het
aantal mg is bepalend voor de sterkte van die u wilt dampen.
Voor lichtere klanten, raden wij te beginnen met 50 mg en voor zwaardere klachten 100 mg..
De eigenschappen van onze CBD E-liquid zijn:
- Inhoud 10 ml
- In Nederland geproduceerd volgens de ISO 9001
- Bevat geen nicotine
- Gemaakt industriële hennep
- Bevat geen THC
- Kindersluiting
- PG/VG: 50/50

Beschikbare Smaken:
Classic
Mango
Fruitmix
Strawberry
Mint
Base (50 mg CBD zonder toegevoegde smaak, hieraan kunt u naar wens uw eigen aroma toevoegen)

