Contacte-nos
Singel 250, 1016 AB Amesterdão
Países Baixos

Agricultura
e Património

Sobre nós
Fueled by Nature. Crafted with Care.TM
(Alimentado pela Natureza. Desenvolvido
com Cuidado.)

A criação de uma
indústria
Encetámos um intenso
trabalho de prospeção junto
mais de 3000 produtores
agrícolas para encontrar o
parceiro certo, capaz de
fornecer o cânhamo perfeito
para os produtos que
desejávamos criar.

A Kannaway é uma empresa de que desenvolve e comercializa
produtos inovadores à base de cânhamo. Pretende contribuir para a construção de
um mundo melhor ao permitir que todos tenham acesso aos seus produtos
canabinoides − que se distinguem por serem de confiança, de qualidade, seguros
e benéficos para a saúde − e ao promover a mudança de mentalidades e da
legislação através da partilha de informação sobre a canábis, o cânhamo e o CBD.
Na qualidade de Premier Cannabis CompanyTM (Primeira Empresa de Canábis),
a nossa missão consiste em divulgar a ciência, os produtos e os benefícios da
canábis. Por intermédio dos nossos muitos Brand Ambassadors, usamos este bem
da natureza para ajudar a resolver os problemas das pessoas em todo o mundo.
Verificamos todos os lotes do nosso óleo de cânhamo em três fases distintas do
processo de cultivo dos nossos produtos, cumprindo assim uma norma rigorosa
chamada Triple Lab TestedTM (Triplamente Testado em Laboratório). A Kannaway
é uma empresa certificada pela U.S. Hemp Authority (Autoridade Reguladora do
Cânhamo nos Estados Unidos) em reconhecimento da implementação de normas
de segurança e de qualidade com vista a garantir a conformidade dos produtos
com o nosso compromisso Soil to Sale® (do Solo à Venda).

Horário
9h30−17h CET, segunda a sexta-feira
Alemão:
Checo:
Eslovaco:
Francês:
Húngaro:
Inglês:
Polaco:
Russo:

+49 211 54013809
+43 800 010032
+420 800 022 620
+421 800 223 119
+33 1 88 46 94 60
+36 80 088 382
+44 800 031 8090
+48 12 225 41 95
+7 800 301 40 95

A Kannaway mereceu destaque em inúmeras publicações, tais como 
     ou , na NBC, Fox News
ou CNBC e ainda no programa da estação de televisão norte-americana CBS,
The Doctors.

Processos
únicos
Os pioneiros

Liderada pelo Dr. Stuart Titus,
a nossa equipa de cientistas
é mundialmente conhecida.
Tem mais de 40 anos de
experiência em biotecnologia
e trabalha de perto com os
nossos parceiros certificados
para garantir que o nosso
processo de extração respeita
integralmente as normas Soil
to Sale® (do Solo à Venda).

O seu contacto local
A criação de normas

PB-202103-PT

Ser o primeiro significa ir mais alto
e mais além, razão pela qual
a garantia de qualidade que
começa nos nossos campos
é depois certificada nos nossos
laboratórios. A segurança
é a nossa grande prioridade,
e foi por isso que em 2012, numa
altura em que os procedimentos
de ensaio normalizados para
produtos canabinoides não
existiam, nós decidimos criá-los.

Folheto de Produtos

Hemp+ Oral Applicators

Hemp CBD Gum

Tome o seu CBD de forma
prática e aliciante

Óleo de cânhamo premium com vitaminas D e E

Incremente o seu consumo diário de canabinoides e proteja a sua saúde
e o seu bem-estar com os nossos Hemp+ Oral Applicators. Seja porque tem
um dia ativo pela frente, seja porque precisa de descontrair ou de uma boa
noite de sono, pode facilmente introduzir os nossos novos Hemp+ Applicators na sua rotina diária.

A nossa Hemp CBD Gum, sem OGM, foi
criada por cientistas que percebem
a importância de tomar canabinoides
como o CBD.
Cada drageia fornece 10 mg de canabidiol.
Seja em casa, seja na rua, a Hemp CBD
Gum da Kannaway é a opção ideal para si.
Com sabor a menta. Cada pacote inclui 30
drageias.

Active: O nosso Hemp+ Active Oral Applicator contém 3000 mg de CBD
e fornece cerca de 60 mg de CBD em cada toma. Mantenha-se ativo
e cheio de energia com esta mistura exclusiva de cânhamo orgânico
e outros ingredientes naturais da Kannaway.
Calm: O nosso Hemp+ Calm Oral Applicator contém 2000 mg de CBD
e fornece cerca de 40 mg de CBD em cada toma. Este óleo de cânhamo de
amplo espectro e qualidade premium é a forma perfeita de descontrair
depois de um dia exigente.

Pure Gold

Óleo de cânhamo de amplo espectro e elevada qualidade

O Pure Gold da Kannaway é um óleo de cânhamo com CBD filtrado de amplo
espectro e elevada qualidade. O Pure Gold é a melhor forma de tomar a sua
dose diária de canabinoides, nutrindo assim o sistema endocanabinoide do seu
organismo.
A nossa gama de produtos Pure Gold inclui:
• Frasco de 120 ml (1000 mg de CBD)
• Frasco de 30 ml (2000 mg de CBD)
• Frasco de 30 ml (500 mg de CBD)

• Frasco de 30 ml (250 mg de CBD
com óleo de semente de cânhamo)
• Cápsulas de gel (25 mg de CBD por
cápsula)

Sleep: O nosso Hemp+ Sleep Oral Applicator contém 1500 mg de CBD
e fornece cerca de 30 mg de CBD em cada toma e ainda melatonina, a qual
reduz a dificuldade em adormecer. Chegada a hora de se ir deitar, descontraia e prepare o seu organismo para uma boa noite de sono.
Todos os Hemp+ Oral Applicators contêm vitamina D, que contribui para
o bom funcionamento do sistema imunitário, e vitamina E, que protege as
células do stress oxidativo.

Kannaway Hemp+ Vape

Power Protein
Proteína de elevada qualidade

Acrescente à sua dieta um batido proteico e equilibrado com o Power
Protein da Kannaway. É feito com proteína whey, proteína de cânhamo
e ervas do nosso mix ancestral e asiático.
O Power Protein contribui para o crescimento e a preservação da massa
muscular para ajudá-lo a atingir os resultados para os quais tanto trabalha.

Os Hemp+ Oral Applicators vêm acompanhados de uma caixa grátis de 60
cápsulas vegan, cuja encomenda é opcional.

Se deseja ter uma pele saudável e de
aspeto jovem, o Salve da Kannaway
é a solução natural de que precisa. Ao
combinar
de
forma
sinérgica
e revolucionária a nossa fórmula à base
de ervas ancestral, asiática e exclusiva
com o óleo de cânhamo CBD, o Salve
nutre e hidrata todos os tipos de pele.

Sinta os benefícios excecionais do CBG no seu
humor. Trata-se de um canabinoide de cânhamo,
anteriormente inexplorado, que influencia de forma
positiva e inovadora o sistema endocanabinoide.
O CBG, conhecido como o «canabinoide mãe» do
qual derivam todos os outros canabinoides, será
a próxima grande tendência na saúde e no bem-estar. Adicionámos também vitamina D para tornar
este produto ainda mais saudável e rico para o seu
organismo.

Graças a este produto totalmente natural,
extraído diretamente da natureza, o seu organismo encontrará o equilíbrio diário de que precisa.
O Green Oil da Kannaway combina o óleo de
semente de cânhamo orgânico e nutritivo com
o nosso óleo de cânhamo cru no seu estado natural.
Este óleo de cânhamo cru oferece um amplo
espectro de canabinoides e outros ingredientes
de plantas naturais tal como são encontrados na
planta de cânhamo viva. Este frasco de 30 ml
apresenta um tamanho prático e vem acompanhado de um conta-gotas.

Os Hemp+ Vapes vêm acompanhados de
uma boquilha de cerâmica e oferecem
três sabores para melhor satisfazer as
suas necessidades e o seu estilo de vida:
Active (300 mg de CBD, Eucalyptus),
Calm (200 mg de CBD, Mango) e Sleep
(100 mg de CBD, Citrus).

Para peles secas, estragadas e ásperas

30 ml I 500 mg CBG e 200 mg CBD

Green Hemp Oil

Uma das formas mais eficazes de consumir
canabinoides é pela vaporação. Os nossos
Hemp+ Vapes são uma forma prática,
discreta e elegante de consumir o nosso
óleo de cânhamo puro e maximizar as suas
tomas diárias de CBD.

Salve

Premium CBG Oil

30 ml I 500 mg de CBD e CBDA

Vapore a sua dose diária de CBD

A aplicação tópica de CBD e de ingredientes botânicos únicos fornece benefícios
específicos na zona pretendida. Não
contém parabenos, sulfatos, corantes ou
fragrâncias artificiais.

Super Greens

Bebida em pó de frutas e vegetais

Produzido com 40 ingredientes nutritivos à base de plantas, o Super Greens da
Kannaway é a forma mais fácil de incrementar a sua dieta com este incrível mix de
vegetais, frutas e ervas.
Criado com a nossa fórmula à base de ervas ancestral e asiática, pode
simplesmente misturá-lo com água ou com a sua bebida preferida
e saboreá-lo em casa ou na rua.

Essential Oils

Para o seu corpo e a sua mente

O nosso trio de óleos essenciais resulta da
combinação da essência pura dos nossos
inebriantes extratos botânicos, da nossa
fórmula à base de ervas ancestral e asiática
e de terpenos naturais. O objetivo é inspirar
os sentidos e proporcionar uma mente
equilibrada.
Os Essential Oils da Kannaway incluem três
produtos fantásticos que vão ao encontro
das suas necessidades: Energy, Immunity
e Tranquility. Podem ser aplicados em
pontos de acupressão. Em alternativa, pode
usar um difusor para que as fragrâncias da
aromaterapia se propaguem pela divisão.

