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Hemp CBD Gum

Hemp+ Oral Applicators

Kényelmes és izgalmas módja a
CBD bevitelének

Prémium kenderolaj D- és E-vitaminnal

GMO-mentes kender CBD rágóguminkat olyan
tudósok fejlesztették ki, akik tisztában vannak
a CBD-hez hasonló kannabinoidok szedésének
fontosságával.

Növeld napi kannabinoid beviteled, és támogasd egészséged és jó közérzeted ezzel a multi-pack csomaggal, amely mindhárom Hemp+ Oral Applicatort tartalmazza. Akár aktív életmódod részeként szeretnéd használni, akár
pihenésre vagy mélyebb alvásra vágysz, a Hemp+ Applicatort könnyedén
beillesztheted a napi rutinodba.

Minden egyes rágógumi 10 mg kannabidiolt
tartalmaz, és akár otthon, akár útközben
használod, a Kannaway Hemp CBD Gum
mindig ideális választás számodra. Hűs menta
ízben kapható. Minden csomag 30 darab
rágógumit tartalmaz.

Active: 3000 mg CBD tartalmával a Hemp+ Active Oral Applicator kb.
60 mg CBD-t kínál adagonként. Maradj energikus és aktív a Kannaway bio
kender és más természetes összetevőinek egyedülálló keverékével.
Calm: A 2000 mg CBD-t tartalmazó Hemp+ Calm Oral Applicator adagonként kb. 40 mg CBD-t biztosít számodra. Ez a D- és E-vitaminnal dúsított
prémium minőségű, széles spektrumú kenderolaj garantáltan segít ellazulni
egy hosszú nap után.

Pure Gold

Kiváló minőségű széles spektrumú kenderolaj

A Kannaway Pure Gold kenderolaj kiváló minőségű, széles spektrumú, szűrt
CBD kenderolaj. A Pure Gold a legjobb választás arra, hogy a napi bevitt
szükséges kannabinoidokkal tápláld a szervezeted endokannabinoid
rendszerét.
Pure Gold kínálatunk a következő termékekből áll:
• 120 ml (1000 mg CBD)
• 30 ml (2000 mg CBD)
• 30 ml (500 mg CBD)

• 30 ml (250 mg CBD kendermagolajjal)
• gélkapszulák (kapszulánként 25 mg CBD)

Sleep: 1500 mg CBD tartalmával a Hemp+ Sleep Oral Applicator kb. 30 mg
CBD-t kínál adagonként, továbbá melatonint, ami hozzájárul az elalváshoz
szükséges idő csökkentéséhez. Lazulj el lefekvés előtt, és hangold rá tested
a minőségi éjszakai alvásra.
Minden Kannaway Hemp+ Oral Applicator termék tartalmaz D-vitamint,
amely hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez, valamint
E-vitamint, amely hozzájárul a sejtek oxidatív stressz elleni védelméhez.
A Hemp+ Applicator Trio Bundle mellé ajándékba adunk egy doboz,
60 darabos vegán kapszulát.

Kannaway Hemp+ Vape

Power Protein
Csúcsminőségű fehérjepor

A Kannaway Power Protein segítségével egyszerűen egészítheted ki
táplálékbeviteled minőségi fehérjével. A Power Protein tejsavófehérje,
kenderfehérje és a Kannaway saját szabadalmú gyógynövény-keverékének felhasználásával készül.
A Power Protein hozzájárul az izomtömeg növeléséhez és annak megtartásához, valamint személyes céljaid eléréséhez.

Ha egészségesebb és fiatalabb megjelenésű
bőrt szeretnél, méghozzá természetes
módon, a Kannaway Salve pontosan az,
amire szükséged van. Ebben a forradalmi
készítményben megtalálható egyedülálló
ókori ázsiai gyógynövény-keverékünk, mely
a CBD kenderolajjal szinergikusan együttműködve minden bőrtípust gazdag, tápláló
nedvességgel tölt fel.
A CBD és az egyedülálló növényi
összetevők bőrön történő alkalmazása
koncentráltan fejti ki pozitív hatásait az
adott területen. Parabének, szulfátok,
színezékek és szintetikus illatanyagok
nélkül készült.

Ismerd meg a CBG-t, az egyedülálló hangulatjavító hatású, ezidáig kiaknázatlan kender
kannabinoidot, mely teljesen új módon fejti ki
jótékony hatását az endokannabinoid rendszeredre.
Az „anyakannabinoidként” is emlegetett CBG,
melyből az összes egyéb kannabinoid származik, a kannabisz alapú wellness termékek
körében a legújabb trend. Mindezt D-vitaminnal
egészítettük ki, hogy még egészségesebb és
táplálóbb legyen a szervezet számára.

Segíts egyensúlyt teremteni szervezetedben nap
mint nap ezzel a teljesen természetes, egyenesen
a természetből kinyert wellness termékkel.
A Kannaway Green Hemp Oil zöld kenderolajban
a tápláló, bio kendermagolajat egyesítjük
a természetes állapotában megőrzött nyers
kenderolajjal.
A nyers kenderolaj a kannabinoidok és más
természetes növényi öszetevők széles skáláját
tartalmazza olyan formában, ahogyan azok
előfordulnak az élő kender növényben.

A Hemp+ Vape minőségi kerámia szipkával
rendelkezik, és három funkcionális ízben
kapható, a Te igényeidre és életmódodra
szabva: Active (300 mg CBD, Eucalyptus),
Calm (200 mg CBD, Mango) és Sleep (100
mg CBD, Citrus).

Bőrápolás száraz, durva és sérült bőrre

30 ml I 500 mg CBG és 200 mg CBD

30 ml I összesen 500 mg CBD és CBDA

Az inhalálás a kannabinoidok bevitelének
egyik leghatékonyabb módja. Hemp+ Vape
termékeink elegáns, diszkrét és kényelmes
módszert kínálnak tiszta kenderolajunk
fogyasztására, miközben maximalizálják
a napi CBD adagodat.

Salve

Premium CBG Oil

Green Hemp Oil

Lélegezd be napi CBD adagod

Super Greens
Zöldség és gyümölcs italpor

A több, mint 40 különböző tápanyagban gazdag növényi összetevőből
készült Kannaway SuperGreens italporral a lehető legegyszerűbb módon
egészítheted ki étrendedet zöldségek, gyümölcsök és gyógynövények
egyedülálló keverékével.
A Kannaway saját szabadalmú gyógynövénykivonatával készült italport
egyszerűen hozzáadhatod vízhez vagy bármilyen más italhoz, és otthon
vagy akár útközben is könnyedén elfogyaszthatod.

Essential Oils

Testnek és léleknek

Illóolaj triónk gazdag növényi összetevők és
természetes terpének tiszta esszenciáját
egyesíti tradicionális ázsiai gyógynövény
formulánkkal, hogy inspirálja az érzékeket és
hozzájáruljon a lelki egyensúlyhoz. A Kannaway illóolajok három izgalmas változatban
kaphatók, hogy megfeleljenek egyedi
igényeidnek: Energy, Immunity és Tranquility.
Alkalmazhatod őket különböző akupresszúrás
pontokon, vagy párologtatóval is használhatod, hogy az aromaterápiás illatok az egész
szobát átjárják.

