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Hemp+ Oral Applicators

Hemp CBD Gum

Bekvem og spændende måde til at
tage din CBD

Premium hampolie med vitamin D og E

Boost dit daglige indtag af cannabinoider, og understøt din sundhed og
velvære med denne triopack, som indeholder alle tre af vores Hemp+ Oral
Applicators. Uanset om du er aktiv, vil slappe af, eller leder efter måder du
kan forbedre din søvn på, kan du nemt inkorporere Hemp+ Applicators i din
daglige rutine.

Vores GMO-frie Hemp CBD Gum blev
skabt af forskere, som forstår vigtigheden
af at tage cannabinoider som CBD.
Hvert stykke tyggegummi leverer 10 mg af
cannabidiol, så uanset om du bruger den
hjemme eller udenfor, er Kannaways Hemp
CBD Gum et perfekt valg for dig. Tilbydes
med pebermyntesmag. Hver pakke
indeholder 30 stykker tyggegummi.

Active: Med sine i alt 3000 mg af CBD leverer vores Hemp+ Active Oral
Applicator ca. 60 mg CBD per servering. Få god energi og vær aktiv med
Kannaways unikke blanding af organisk hamp og andre naturlige ingredienser.
Calm: Hemp+ Calm Oral Applicator indeholder 2000 mg CBD, hvilket giver
omkring 40 mg CBD per servering. Denne avancerede, bredspektrede
hampolie er beriget med vitaminer D og E, og udgør et perfekt alternativ til at
slappe af efter en lang dag.

Pure Gold

Premium kvalitet bredspektrum hampolie

Kannaway Pure Gold Hemp Oil er en filtreret bredspektrum CBD hampolie
af høj kvalitet. Pure Gold er den bedste måde til at få sin daglige portion
cannabinoider og nære sit endocannabinoide system.
Vores Pure Gold linje omfatter de følgende produkter:
• 120 ml (1000 mg af CBD)
• 30 ml (2000 mg af CBD)
• 30 ml (500 mg af CBD)

• 30 ml (250 mg af CBD med hampfrøolie)
• gelkapsler (25 mg af CBD per kapsel)

Sleep: Med sine i alt 1500 mg af CBD forsyner vores Hemp+ Sleep Oral
Applicator dig med ca. 30 mg of CBD per servering og melatonin, hvilket er
med til at reducere den tid, det tager dig at falde i søvn. Slap af om aftenen,
og gør din krop klar til en kvalitetsnattesøvn.
Alle Hemp+ Oral Applicators fra Kannaway indeholder vitamin D, hvilket
fremmer immunsystemets normale funktion, samt vitamin E, som bidrager til
at beskytte cellerne mod oxidativt stress.
Hemp+ Applicator Trio Bundle kommer med en valgfri gratis boks af
veganske kapsler.

Kannaway Hemp+ Vape

Power Protein
Proteinpulver af høj kvalitet

Med Kannaways Power Protein kan du nemt tilføje en balanceret proteinshake til din kost. Dette kosttilskud kombinerer valleprotein, hampeprotein og
vores gamle asiatiske urteblanding.
Power Protein bidrager til muskelvækst og -vedligeholdelse, og kan hjælpe dig
med at opnå de resultater, som du arbejder hen imod.

Hemp+ Vapes kommer med et keramisk
mundstykke af høj kvalitet og i tre smagsvarianter, så du kan vælge den, som bedst
passer til din smag og din livsstil: Active (300
mg CBD, Eucalyptus), Calm (200 mg CBD,
Mango) and Sleep (100 mg CBD, Citrus).

Hudpleje for tør, ru og ødelagt hud

Som en naturlig løsning for sund og
ungdommelig hud, er Kannaway Salve
præcis, hvad du har brug for. Den topiske
anvendelse af CBD og de unikke
ingredienser giver fokuserede effekter
direkte på de steder, hvor salven
anvendes.

30 ml | 500 mg CBG and 200 mg CBD

Oplev de unikke humørfremmende egenskaber af
CBG – en længe overset cannabinoid, som på en
helt ny måde har en positiv indflydelse på dit
endocannabinoide system.

Den topiske anvendelsesmetode af CBD
og de unikke botaniske ingredienser giver
målrettede effekter direkte der, hvor
produktet bruges.
Formuleret uden
parabener, sulfater, farvestoffer og
syntetiske aromastoffer.

CBG, som også er kendt som “modercannabinoid”
i forhold til alle andre cannabinoider, er den næste
store trend i cannabis velvære. Vi tilføjede også
Vitamin D for endnu bedre næring til din krop.

30 ml | 500 mg total CBD and CBDA

Vaping er en af de mest effektive måder, man
kan tage sine cannabinoider på. Vores
Hemp+ Vapes byder på en stilfuld, diskret og
bekvem ide til at tage vores rene hampolie og
maksimere sine daglige serveringer af CBD.

Salve

Premium CBG Oil

Green Hemp Oil

Vape din daglige CBD

Super Greens

Bring balance til din krop hver dag med dette
fuldstændigt naturlige og ubearbejdede velværeprodukt. Kannaway Green Hemp Oil kombinerer
nærende organisk hampfrøolie med vores rå
hampolie i dens naturlige tilstand.

Drikkepulver af Grøntsager og Frugt

Denne rå hampolie byder på det brede spektrum
af cannabinoider og andet naturligt forekommende plantemateriale, som findes i hampplanten.

Formuleret med vores ældgamle asiatiske urteblanding, blend med vand eller
kom i din yndlingsdrink og nyd derhjemme eller på farten.

Lavet af 40 højt nærende plantebaserede ingredienser er Kannaways
SuperGreens den nemmeste vej til at tilføje denne fantastiske kombination af
grøntsager, frugt og urter til din kost.

Essential Oils
For krop og sind

Vores trio af essentielle olier kombinerer
den rene essens fra delikate botaniske
ingredienser med vores urgamle asiatiske
formel og naturlige terpener for at inspirere sanserne og bringe ligevægt i sindet.
Denne pakke omfatter alle tre af jeres
yndlings Essential Oils: Energy, Immunity
samt Tranquility.
Kannaway Essential Oils kan placeres på
akupressurpunkter eller tilføjes til en
oliediffuser for at sprede de aromaterapeutiske dufte i værelset.

