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Wat is H’oly CBD olie
Cannabidiol (CBD) is een lichaamseigen stof, die in kleine
hoeveelheid wordt aangemaakt in het lichaam. Vaak te weinig om
goed te werken op het endocannabinoïden systeem. Dit systeem
zorgt voor allerlei sensoren in het lichaam om balans in het
lichaam te krijgen en herstel te bevorderen.
CBD zit ook als stof in vezelhennep en zorgt net als een vitamine er
voor dat het lichaam geactiveerd wordt om bepaalde functies te
vervullen. Deze CBD wordt verwerkt in onze H'oly CBD olie en
kan als een voedingssupplement gebruikt worden als aanvulling
op een gezonde levensstijl.

Letternaam

Label kleur

Omschrijving

10 ml CBD olie 4%
10 ml CBD olie 4%
10 ml CBD olie 10%
30 ml CBD olie 4%

groen
geel (clear)
geel (clear)
groen

biologische olijfolie
biologische hennepzaadolie
biologische hennepzaadolie
biologische olijfolie

H'oly CBD olie is ter ondersteuning van de algemene gezondheid.

Twee varianten: groen & geel label
Healthy Plant Products biedt twee varianten aan in H'oly CBD olie.
Het zogenaamde groene label is op basis van extractie uit de
toppen van de hennepplant, waarbij de bloemen en het bladgroen
wordt meegenomen. Hierdoor ontstaat een donkere, stroperige olie
die veel chlorofyl bevat en daardoor bitter smaakt. Deze variant
wordt aangemaakt met biologische olijfolie.
Het gele label wordt alleen vanuit de bloemen van de hennepplant
vervaardigd, wat een heldere olie oplevert en daardoor ook "clear"
genoemd wordt. De clear is vrij van chlorofyl en is vloeibaarder en
hierdoor makkelijker te druppelen, maar het maken van deze olie
is duurder. De clear heeft daarnaast een verbeterde smaak. Deze
variant wordt aangemaakt met biologische hennepzaadolie.

Product

Omschrijving

Hennep thee Simply

zuivere, milde en pure hennep infusie van
blad en bloem
warme, kruidige thee met citroengras,
gember, kaneel en kardemom
romige mix van hennep, cacao en rozenblad
ontspannen kruidenmix met kamille,
pepermunt en goudsbloem

Hennep thee Chai
Hennep thee Choco
Hennep thee Herbs

