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Hemp+ Oral Applicators

Hemp CBD Gum

Podnieś swoje dzienne spożycie kannabinoidów i zadbaj o swoje zdrowie
i dobre samopoczucie dzięki naszemu multi-zestawowi zawierającemu
wszystkie trzy aplikatory doustne Hemp+ Oral oferowane przez Kannaway.
Niezależnie od tego, czy w danym momencie jesteś aktywny, chcesz się
zrelaksować, czy też marzy ci się lepszy sen, możesz z łatwością dopasować nasze nowe aplikatory Hemp + do swojej codziennej rutyny.

Nasza konopna guma do żucia, Hemp CBD
Gum, niezawierająca substancji GMO,
została opracowana przez naukowców
rozumiejących
znaczenie
spożywania
kannabinoidów takich jak CBD.

Komfortowy i przyjemny sposób
przyjmowania CBD

Najwyższej jakości olej konopny z witaminami D i E

Każda guma dostarcza 10 mg kannabidiolu,
dlatego Kannaway Hemp CBD Gum jest dla
Ciebie idealnym wyborem zarówno w domu,
jak i w podróży. Orzeźwiający, miętowy
smak. Każde opakowanie zawiera 30 gum.

Active: Nasz Hemp+ Active Oral Applicator, zawierający 3000 mg CBD,
dostarcza około 60 mg CBD w każdej porcji. Zachowaj energię i aktywność
dzięki zastrzeżonej kompozycji Kannaway łączącej organiczne konopie
z innymi naturalnymi składnikami.
Calm: Nasz Hemp+ Calm Oral Applicator, zawierający 2000 mg CBD,
dostarczy Ci około 40 mg CBD w każdej porcji. Ten najwyższej jakości olej
konopny o szerokim spektrum wzbogacony witaminami D i E to doskonały
sposób, aby pomóc ci zrelaksować się po długim dniu.

Pure Gold

Najwyższej jakości olej konopny o szerokim spektrum

Kannaway Pure Gold to najwyższej jakości filtrowany olej konopny z CBD
o szerokim spektrum działania. Pure Gold to najlepszy sposób, aby zapewnić Ci codzienną dawkę kannabinoidów zasilających układ endokannabinoidowy twojego organizmu.
Nasza rodzina produktów Pure Gold obejmuje:
• 120 ml (1000 mg CBD)
• 30 ml (2000 mg CBD)
• 30 ml (500 mg CBD)

• 30 ml (250 mg CBD z olejem z nasion
konopi)
• kapsułki żelowe (25 mg CBD na kapsułkę)

Sleep: Nasz Hemp+ Sleep Oral Applicator, zawierający 1500 mg CBD,
dostarcza ok. 30 mg CBD w każdej porcji oraz melatoninę, która przyczynia
się do skrócenia czasu potrzebnego na zaśnięcie. Zrelaksuj się przed snem
i przygotuj swój organizm na wysokiej jakości nocny odpoczynek.
Wszystkie aplikatory Kannaway Hemp+ Oral Applicators zawierają witaminę D, która przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz witaminę E, która wzmacnia ochronę komórek przed
stresem oksydacyjnym.
Pakiet Hemp+ Applicator Trio Bundle jest dostarczany z dodatkowym
bezpłatnym opakowaniem zawierającym 60 wegańskich kapsułek.

Kannaway Hemp+ Vape
Twoja codzienna porcja CBD

Power Protein

Wysokiej jakości białko w proszku

Bez wysiłku wprowadź do swojej diety zbilansowany koktajl białkowy Power
Protein. Produkt ten stworzony jest na bazie białka serwatkowego, białka
konopnego oraz ziół w formie zastrzeżonej mieszanki ziołowej.
Power Protein przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej, aby
pomóc Ci osiągnąć rezultaty, do których dążysz.

Waporyzacja jest jednym z najskuteczniejszych sposobów przyjmowania kannabinoidów. Nasze waporyzatory Hemp+
Vapes umożliwiają stylową, dyskretną
i wygodną konsumpcję naszego czystego
oleju konopnego i zmaksymalizowanie
dziennej porcji CBD.
Hemp+ Vapes są dostarczane z wysokiej
jakości ceramicznym ustnikiem w trzech
funkcjonalnych smakach, aby jak najlepiej
dopasować się do Twoich potrzeb i stylu
życia: Active (300 mg CBD, Eucalyptus),
Calm (200 mg CBD, Mango) oraz Sleep
(100 mg CBD, Citrus).

Salve

Premium CBG Oil

Pielęgnacja skóry suchej, szorstkiej
i zniszczonej

30 ml I 500 mg CBG i 200 mg CBD

Przekonaj się o wyjątkowych zaletach CBG niewykorzystywanego wcześniej kannabinoidu
konopnego, który w zupełnie nowy sposób pozytywnie wpłynie na Twój układ endokannabinoidowy.

Kannaway Salve jest tym, czego potrzebujesz, jeśli chcesz cieszyć się zdrową
i młodzieńczo wyglądającą skórą. Salve
zawiera naszą zastrzeżoną formułę
ziołową, która działa synergicznie z olejem
konopnym CBD.

CBG, znane jako "matka kannabinoidów", forma
pierwotna od której pochodzą wszystkie inne
kannabinoidy, jest kolejnym znaczącym trendem
w konopnym wellness. Dodatek witaminy D pozwala
na jeszcze zdrowsze odżywianie organizmu.

Miejscowe zastosowanie CBD i unikalnych
składników roślinnych zapewnia ukierunkowane korzyści bezpośrednio tam, gdzie
jest to potrzebne. Receptura ta nie zawiera
parabenów, siarczanów, barwników ani
syntetycznych substancji zapachowych.

Green Hemp Oil

Essential Oils

30 ml I 500 mg CBD i CBDA łącznie

Pomóż
przywrócić codzienną
harmonię
swojemu ciału dzięki całkowicie naturalnemu,
prostemu rozwiązaniu. Kannaway Green Hemp
Oil łączy w sobie odżywczy organiczny olej
z nasion konopi z naszym surowym olejem
konopnym zachowanym w stanie naturalnym.
Ten surowy olej konopny zawiera szerokie
spektrum kannabinoidów i innych naturalnych
materiałów roślinnych występujących w żywych
roślinach konopi.

Super Greens

Warzywno - owocowy napój w proszku

SuperGreens firmy Kannaway, stworzony z 40 wysoce odżywczych
składników roślinnych, to najprostszy sposób na uzupełnienie twojej diety
o niesamowitą mieszankę warzyw, owoców i ziół.
Produkt został opracowany z wykorzystaniem naszej zastrzeżonej mieszanki
ziołowej. Wystarczy po prostu rozpuścić go w wodzie lub swoim ulubionym
napoju i cieszyć się nim w domu lub w podróży.

Dla Twojego ciała i umysłu

Nasze trio olejków eterycznych łączy
w sobie czystą esencję bujnej roślinności,
naszą starożytną azjatycką recepturę
ziołową i naturalne terpeny, aby inspirować
zmysły i przywracać równowagę umysłu.
Zestaw zawiera wszystkie trzy olejki
eteryczne, które tak uwielbiacie: Energy,
Immunity i Tranquility.
Olejki eteryczne Kannaway można
nakładać na punkty akupresurowe lub
umieścić w dyfuzorze, aby rozprowadzać
aromaterapeutyczne zapachy w całym
pomieszczeniu.

