Kannaway Hemp+ Vapes
Kannaways Hemp+ Vapes er en af de mest effektive og bekvemme
måder til at tage cannabinoider. De giver dig en mulighed for at nyde
vores CBD udvundet fra planter af den højeste kvalitet på en stilfuld
og diskret måde. Kannaways Hemp+ Vapes kommer i tre forskellige
funktionelle smag.
Active
Med Kannaways unikke CBD leveringssystem, som findes i vores nye
Hemp+ Vape Active, kan du smage den delikate og kølige eukalyptus,
når du udånder. Du vil aldrig blive træt af dens tilfredsstillende smag
og rige aroma.
Calm
Er du på udkig efter en hurtig rejse til tropelandene? Takket være vores
unikke blanding af CBD olie er vores Hemp+ Vape Calm i mango smag
en perfekt måde, hvorpå du kan slappe af efter en lang dag.
Sleep
Aftenrutiner er afgørende for at have et regelmæssigt søvnmønster.
Med Hemp+ Vape Sleep kan du opleve virkningen af melatonin og den
søvn-fremmende blanding af terpener efter bare et par åndedræt.

U.S. Hemp Authority™ Certification Programme (det
amerikanske certificeringsprogram for hamp) blev skabt
med tanken om at give kunderne samt myndighederne
en forsikring om, at de certificerede produkter er sikre
og legale. I en fælles indsats ført og finansieret af U.S
Hemp Roundtable (en sammenslutning af amerikanske
hampfirmaer) og støttet af organisationer som Hemp
Industries Association, deltagere af statslige pilotprojekter,
industriledende firmaer, de bedste testningslaboratorier
og kvalitetsbedømmere har U.S. Hemp
Authority™ skabt omfattende retningslinjer for
hampfarmere og producenter.
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Grundlagt på vores Soil to Sale™ løfte er Kannaway blevet et af de største og hurtigst
voksende cannabisfirmaer i verden. Vores løfte om at bruge udelukkende de mest
næringsrige marker, de mest effektive teknikker, de højeste sikkerhedsstandarder samt de
bedste oplysningsmaterialer om cannabis og CBD er de fire søjler, som vi fortsætter med at
bygge vores succes på.

