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Hemp CBD Gum

Hemp+ Oral Applicators

Käytännöllinen ja mukava tapa nauttia
CBD:stä

Ensiluokkainen hamppuoljy seka D- ja E-vitamiinia

GMO-vapaan CBD-Hamppupurukumimme
kehittivät tiedemiehet, jotka ymmärtävät,
miten tärkeää on käyttää kannabinoideja
kuten CBD:tä.

Lisää päivittäisen kannabinoidien annoksesi tehokkuutta tukemaan
terveyttäsi ja hyvinvointiasi trio-monipakkauksen avulla, joka sisältää kaikki
kolmesta Hemp+ Oral Applicator:sta. Riippumatta siitä, oletko aktiivinen,
haluatko rentoutua tai etsitkö parempaa unta, voit helposti lisätä uudet
Hemp+ Applicators päivittäiseen rutiiniin.

Jokainen purkkapala sisältää 10 mg
kannabidiolia, joten olitpa kotona tai tien
päällä, Kannawayn CBD-Hamppupurukumia on ihanteellista käyttää. Viileän
mintun makuinen. Jokaisessa pakkauksessa on 30 purkkapalaa.

Active: 3000 mg CBD:tä sisältävästä Hemp+ Active Oraaliapplikaattoristamme saat noin 60 mg CBD:tä per annos. Pysy energisenä ja aktiivisena
käyttämällä Kannawayn ikiomaa orgaanisen hampun ja muiden luonnollisten valmistusaineiden yhdistelmää.
Calm: Hemp+ Calm oraaliapplikaattorimme sisältää 2000 mg CBD:tä ja
saat siitä noin 40 mg CBD:tä per annos. Tämä premium-laatuinen
laajakirjoinen hamppuöljy on rikastettu D- ja E-vitamiineilla, ja se auttaa
sinua täydellisesti rentoutumaan pitkän päivän jälkeen.

Pure Gold

Laajakirjoinen korkealaatuine hamppuoljy

Kannaway Pure Gold hamppuöljy on korkealaatuinen, laajakirjoinen suodatettu CBD-hamppuöljy. Pure Gold on paras tapa saada päivittäinen annoksesi kannabinoideja, jotka ravitsevat kehosi endokannabinoidijärjestelmää.
Pure Gold -tuoteperheeseemme kuuluu tämä valikoima:
• 120 ml (1000 mg CBD:tä)
• 30 ml (2000 mg CBD:tä)
• 30 ml (500 mg CBD:tä)

• 30 ml (250 mg CBD:tä
hampunsiemenöljyssä)
• geelikapselit (25 mg CBD:tä per kapseli)

Sleep: 1500 mg CBD:tä sisältävä Hemp+ Sleep Oraaliapplikaattoristamme
saat noin 30 mg CBD:tä per annos, ja lisäksi melatoniinia, mikä lyhentää
nukahtamiseen tarvittavaa aikaa. Rentoudu nukkumaanmenoaikaan ja
valmistele kehosi laadukkaaseen yöuneen.
Kaikki Kannawayn Hemp+ Oraaliapplikaattorit sisältävät D-vitamiinia, mikä
liittyy immuunijärjestelmän normaaliin toimintaan, sekä E-vitamiinia, mikä
osaltaan suojaa soluja hapetusstressiltä.
The Hemp+ Applicator Trio Bundle:n mukaan toimitetaan vaihtoehtoisesti
ja ilmaiseksi pakkaus, jossa on 60 vegaaneille sopivia kapselia.

Kannaway Hemp+ Vape
Vapeta päivittäinen CBD:si

Power Protein
Korkealaatuinen proteiinijauhe

Lisää vaivattomasti ruokavalioosi tasapainoinen proteiinipirtelö käyttämällä
Kannawayn Power Proteiinia. Power Protein on valmistettu heraproteiinista,
hamppuproteiinista ja Kannawayn yksinoikeudella omistamasta yrttivalmisteesta.
Power Protein auttaa ylläpitämään ja kasvattamaan lihasmassaa ja pääset
helpommin treenitavoitteisiisi.

Kuivan, karhean ja vaurioituneen ihon
hoitoon

30 ml I 500 mg CBG:tä ja 200 mg CBD:tä

Kannawayn ihovoide on juuri mitä tarvitset,
luonnollinen ratkaisu saadaksesi terveen ja
nuorekkaan ihon. Se sisältää ikiomaa
muinaista aasialaista yrttisekoitusta, joka
toimii synergistisesti CBD-hamppuöljyn
kanssa.
Tämä
vallankumouksellinen
yhdistelmä ravitsee ja kosteuttaa kaikkia
ihotyyppejä.

Koe CBG:n ainutlaatuiset vaikutukset mielialaan
- aiemmin tuntemattoman hamppukannabinoidin, joka vaikuttaa positiivisesti endokannabinoidijärjestelmääsi aivan uudella tavalla.
CBG, joka tunnetaan "äitikannabinoidina", josta
kaikki muut kannabinoidit muodostuvat, on
seuraava iso trendi kannabis-hyvinvoinnissa.
Lisäsimme D-vitamiinia joten tuote on entistäkin
terveellisempi kehon ravinne.

30 ml I 500 mg yhteensä CBD:tä ja CBDA:ta

Auta kehoasi pysymään tasapainossa päivittäin
täysin luonnonmukaisesti tarjoamalla sille hyvinvointia suoraan luonnosta. Kannawayn Vihreä
Hamppuöljy on yhdistelmä
ravinnepitoista
luonnonmukaisesti tuotettua hampunsiemenöljyä
ja luonnollisessa muodossaan pidettyä raakaa
hamppuöljyämme.
Raaka hamppuöljy sisältää laajan kirjon kannabinoideja ja muuta luonnollista kasvimateriaalia siinä
muodossa kuin se elävässä hamppukasvissa on.

Hemp+ Vapet toimitetaan laadukkaan
keraamisen suukappaleen kera ja niitä on
kolme käytännöllistä makuvaihtoehtoa, joista
voit valita tarpeisiisi ja elämäntyyliisi sopivimman vaihtoehdon: Active (300 mg CBD:tä.,
Eucalyptus), Calm (200 mg CBD:tä., Mango)
and Sleep (100 mg CBD:tä, Citrus).

Salve

Premium CBG Oil

Green Hemp Oil

Vapettaminen on eräs tehokkaimmista
tavoista nauttia kannabinoideja. Hemp+ Vapet
ovat tyylikäs, huomaamaton ja kätevät tapa
käyttää puhdasta hamppuöljyämme ja nauttia
suurin mahdollinen päivittäinen annos CBD:tä.

Iholle levitettävä CBD ja ainutlaatuiset
kasviperäiset valmistusaineet
tuovat
kohdennetun hyödyn juuri sinne, mihin
tuotetta on käytetty. Valmistettu ilman
parabeenejä, sulfaatteja, väriaineita tai
keinotekoisia hajusteita.

Essential Oils

Super Greens

Kasvis- ja hedelmäjuoma- jauhe

Kannawayn Super Greens -viherjuoma on valmistettu 40 erittäin ravinnepitoisesta kasviperäisestä raaka- aineesta, ja se on helpoin tapa lisätä tämä
hämmästyttävä kasvisten, hedelmien ja yrttien yhdistelmä ruokavalioosi.
Siinä on käytetty Kannaway yksinoikeudella omistamaa yrttivalmistetta, ja sen voit
yksinkertaisesti vain sekoittaa veteen tai suosikkijuomaasi ja nauttia kotona tai tien
päällä.

Kehollesi ja mielellesi

Eteeristen öljyjemme triossa yhdistyvät
runsaat kasviperäiset eteeriset öljyt, oma
ikivanha aasialainen yrttiyhdisteemme ja
luonnolliset terpeenit, jotka yhdessä
inspiroivat niin aisteja kuin sielua. Tässä
setissä on mukana kaikki kolme suosittua
eteeristä öljyämme: Energy, Immunity ja
Tranquility.
Kannawayn eteerisiä öljyjä - Essential Oils
- voidaan levittää esimerkiksi akupainantapisteille, tai lisätä öljydiffuuseriin, josta
aromaterapeuttiset tuoksut leviävät koko
huoneeseen.

