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Hemp CBD Gum

Hemp+ Oral Applicators

Pohodlný a zaujímavý spôsob, ako
užiť svoju dávku CBD

Prémiový konopný olej s vitamínmi D a E

Naša konopná CBD žuvačka bez obsahu
geneticky modifikovaných organizmov bola
vyvinutá vedcami, ktorí si uvedomujú
dôležitosť užívania kanabinoidov, ako je CBD.

Zvýšte si denný príjem kanabinoidov a podporte svoje zdravie a pohodu
s našimi aplikátormi Hemp+ Oral Applicators. Či už ste aktívni, chcete si
oddýchnuť alebo mať lepší spánok, naše nové aplikátory Hemp+ Applicators môžete jednoducho zaradiť do svojho denného režimu.

Každá konopná žuvačka Kannaway Hemp
CBD Gum obsahuje 10 mg kanabidiolu,
takže či už si ju vychutnáte doma alebo na
cestách, je pre vás ideálnou voľbou.
S príchuťou mäty. Každé balenie obsahuje
30 žuvačiek.

Active: Vďaka obsahu 3000 mg CBD vám náš aplikátor Hemp+ Active Oral
Applicator dodá približne 60 mg CBD v jednej dávke. Zostaňte plní energie
a aktívni vďaka originálnej zmesi Kannaway, ktorá pozostáva z organickej
konopy a iných prírodných zložiek.
Calm: Vďaka obsahu 2000 mg CBD vám náš aplikátor Hemp+ Calm Oral
Applicator dodá približne 40 mg CBD v jednej dávke. Tento prémiový
kvalitný širokospektrálny konopný olej je ideálnym spôsobom, ako sa uvoľniť
po náročnom dni.

Pure Gold

Vysoko kvalitný širokospektrálny konopný olej

Kannaway Pure Gold je vysoko kvalitný, širokospektrálny filtrovaný CBD
konopný olej. Pure Gold predstavuje najlepší spôsob, akým si môžete
zabezpečiť svoj denný príjem kanabinoidov, ktoré vyživujú endokanabinoidný systém vášho tela.
Naša rodina produktov Pure Gold zahŕňa nasledujúci výber:
• 120 ml (1000 mg CBD)
• 30 ml (2000 mg CBD)
• 30 ml (500 mg CBD)

• 30 ml (250 mg CBD s olejom z konopných
semien)
• gélové kapsuly (25 mg CBD v jednej kapsule)

Sleep: Vďaka obsahu 1500 mg CBD vám náš aplikátor Hemp+ Sleep Oral
Applicator dodá približne 30 mg CBD v jednej dávke, ako aj melatonín, ktorý
prispieva k skráteniu času potrebného na zaspanie. Uvoľnite sa večer
a pripravte svoje telo na kvalitný nočný spánok.
Všetky aplikátory Kannaway Hemp+ Oral Applicators obsahujú vitamín D,
ktorý prispieva k normálnej funkcii imunitného systému a vitamín E, ktorý
podporuje ochranu buniek pred oxidačným stresom.

Kannaway Hemp+ Vape
Vapujte svoju dennú dávku CBD

Power Protein
Vysoko kvalitný proteín

Vďaka Kannaway Power Protein môžete do svojej stravy jednoducho zaradiť
vyvážený proteínový nápoj. Je vyrobený zo srvátkového proteínu, konopného
proteínu a bylín pripravených z našej starovekej ázijskej bylinnej zmesi.
Power Protein prispieva k rastu a udržiavaniu svalovej hmoty, vďaka čomu vám
pomáha dosiahnuť výsledky, na ktorých pracujete.

Aplikátory Hemp+ Oral Applicators sa dodávajú s voliteľným bezplatným
balením 60 vegánskych kapsúl.

Starostlivosť o suchú, drsnú a poškodenú
pokožku.

30 ml I 500 mg CBG a 200 mg CBD

Ak hľadáte prírodné riešenie pre zdravú
a mladistvo vyzerajúcu pokožku, Kannaway
Salve je presne tým, čo potrebujete. Obsahuje našu originálnu starovekú ázijskú rastlinnú
receptúru, ktorá funguje synergicky s CBD
konopným olejom a táto revolučná
kombinácia vyživuje a zvlhčuje všetky typy
pokožky.

Zažite jedinečné povzbudzujúce priaznivé účinky
CBG, doteraz neznámeho konopného kanabinoidu, ktorý pozitívne ovplyvňuje váš endokanabinoidný systém celkom novým spôsobom.
CBG, známy ako „matka všetkých kanabinoidov“,
z ktorého sú odvodené všetky ostatné kanabinoidy, je ďalším veľkým trendom v konopnej
wellness oblasti. Pre ešte zdravšie vyživenie tela
je doň pridaný aj vitamín D.

Green Hemp Oil

Pomôžte svojmu telu dosiahnuť rovnováhu každý
deň vďaka celkom prírodnému wellness produktu. Zelený konopný olej od Kannaway spája
výživný organický olej z konopných semien
s naším surovým konopným olejom zachovaným
v prirodzenom stave.
Tento surový konopný olej obsahuje široké
spektrum kanabinoidov a iných prírodných
rastlinných zložiek v podobe, v ktorej sa nachádzajú v živej konopnej rastline.

Vaporizéry Hemp+ Vapes sa dodávajú
s kvalitným keramickým náustkom v troch
funkčných príchutiach, ktoré sa dokonale
hodia k vašim potrebám a životnému štýlu:
Active (300 mg CBD, Eucalyptus), Calm
(200 mg CBD, Mango) a Sleep (100 mg
CBD, Citrus).

Salve

Premium CBG Oil

30 ml I 500 mg celkový obsah CBD a CBDA

Vapovanie je jedným z najefektívnejších
spôsobov, ako užívať kanabinoidy. Naše
vaporizéry Hemp+ Vapes predstavujú
štýlový, diskrétny a pohodlný spôsob, ako
užívať náš čistý konopný olej a maximalizovať svoju dennú dávku CBD.

Lokálne použitie CBD a jedinečných
rastlinných zložiek poskytuje priaznivé
účinky priamo tam, kde sa produkt aplikuje.
Vyrobený bez obsahu parabénov, sulfátov,
farbív alebo syntetických aróm.

Super Greens

Zeleninový a ovocný nápoj v prášku

Kannaway SuperGreens, vyrobený zo 40-ich výživných rastlinných zložiek,
je najjednoduchším spôsobom, ako doplniť túto úžasnú zmes zeleniny,
ovocia a bylín do vašej stravy.
Je vytvorený pomocou našej starovekej ázijskej bylinnej receptúry a
môžete ho jednoducho pridať do vody alebo vášho obľúbeného nápoja a
vychutnať si ho doma alebo na cestách.

Essential Oils

Pre vaše telo a myseľ

Naše trio esenciálnych olejov spája čistú
esenciu aromatických rastlín, našej starovekej
ázijskej rastlinnej receptúry a prírodných
terpénov pre inšpiráciu vašich zmyslov
a rovnováhu mysle.
Kannaway esenciálne oleje prinášame v troch
zaujímavých variantoch navrhnutých tak, aby
uspokojili vaše potreby: Energy, Immunity a
Tranquility. Môžu sa nanášať na akupresúrne
body, alebo sa môžu pridať do olejového
difuzéra, aby sa aromaterapeutické vône šírili
po celej miestnosti.

