
Oleum Konopne FullSpectrum 
CBD / CBG, to jednolita mieszanka 
100% oleju z nasion oraz ekstraktu 
z kwiatostanów konopi bogatych 
w kannabinoidy. To naturalny, naj-
wyższej jakości produkt pochodze-
nia roślinnego, który pomaga 
wzmocnić odporność organizmu, 
wspomaga leczenie wielu schorzeń 
i odczuwalnie wpływa na dobre 
samopoczucie. 

Zalety jakości Oleum Konopne:
- zwiększona przyswajalność CBD
- ekstrakt premium z kwiatostanów 
dojrzewających bezpośrednio 
w słońcu

- produkt FULL SPECTRUM - zawiera 
ponad 100 terapeutycznych 
kannabinoidów (m.in. CBD, CBDA, 
CBC, CBG, CBGA, CBDV, CBN), 
flawonoidy, terpeny i in. 

- zawiera ponad 480 składników 
aktywnych biologicznie (m.in. 
witaminy: E,A,B,K; kwasy: 
oleinowy, linolenowy, linolowy; 
Omega 6 i 3; wapń, żelazo; cynk; 
potas)

- jakość, skład i czystość potwier-
dzone badaniami laboratoryjnymi

- wytwarzany przy użyciu ekstrakcji 
nadkrytycznym CO  (tym samym 2

jest pozbawiony zanieczyszczeń)
- uprawy bez pestycydów, GMO 
i nawozów sztucznych na 
kontrolowanych plantacjach

- szklana butelka ze szkła farmaceu-
tycznego gwarantuje czystość 
produktu i umożliwia jego 
właściwe przechowywanie

- szklana butelka z fioletowego 
szkła farmaceutycznego filtruje 
światło i przepuszcza jedynie 
promieniowanie UV, które zabija 
drobnoustroje, przedłużając 
trwałość produktu

- dozownik klasy farmaceutycznej 
do wygodnej, precyzyjnej aplikacji.

Gratulujemy zakupu najlepszego 
na rynku olejku konopnego z 
zawartością pełnego spektrum 
kannabinoidów.

Olejek konopny Oleum Konopne 
CBD / CBG ma najwięcej właści-
wości prozdrowotnych. Z powo-
dzeniem może być stosowany 
profilaktycznie jako środek wspo-
magający prawidłowe działanie 
organizmu, jak i w leczeniu wielu 
schorzeń. Stosowany również 
jako kosmetyk do pielęgnacji 
twarzy i ciała.
Powstaje na drodze ekstrakcji kwia-
tostanów konopi włóknistej (siew-
nej) Cannabis Sativa L. i oleju z na-
sion konopi. Konopie siewne zali-
czane do ziół mają długie, cienkie 
kwiaty oraz spiczaste liście. 
W Polsce od setek lat konopia wy-
korzystywana były, jako roślina 
przemysłowa, z której pozyskiwane 
są włókna oraz nasiona. CBD „od-
kryto” przypadkowo w 1949 roku. 
Od lat 60-tych, gdy wyizolowano 
CBD, trwały dalsze badania, które w 
latach 80-tych dowiodły skutecznoś-
ci zastosowania CBD w leczeniu.
Spośród wszystkich składników 
czynnych występujących w kono-
piach największe zainteresowanie 
wzbudzają fitokanabinoidy. Zna-
nych jest już ponad 100 różnych 
fitokanabinoidów, jednak najważ-
niejszymi związkami należącymi do 
tej grupy są delta-9- tetrahydrokan-
abinol ( 9-THC, często zapisywany Δ
jako THC), kanabidiol (CBD), kwas 
kanabidiolowy (CBDA), kanabinol 
(CBN) oraz kanabigerol (CBG).
Olej konopny właściwości zdro-
wotne zawdzięcza przede wszys-
tkim obecności w swoim składzie 
kwasów tłuszczowych, które to 
odgrywają bardzo ważną rolę w 
funkcjonowaniu organizmu czło-
wieka. Olej konopny znajduje 
zastosowanie w medycynie, pro-
filaktyce, kosmetyce a nawet w 
kuchni, gdyż uznawany jest, jako 
„superżywność”.

Olej łososiowy 
z CBD + kocimiętka

www.oleumkonopne.pl

Naturalnie 
niezwykłe

Certyfikowany Przebadany 
laboratoryjnie

Przyjazny 
zwierzętom

Vege / Vegan Bezglutenowy Kontrolowany
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Wszystkie produkty są zgodne 
z obowiązującym w Polsce pra-
wem. Każda partia produktu 
posiada komplet dokumentów 
potwierdzających jakość i czystość 
produktu.

® ©
Jako producent posiadający włas-
ne, nowoczesne laboratorium 
udostępniamy: 
ź Certyfikat Autentyczności 

Produktu (COA), 
ź Karta Charakterystyki 

Produktu (MSDS)
ź Certyfikat FDA GRAS | EFSA 

(bezpieczeństwa żywności / 
„Powszechnie uznany za 
bezpieczny”)  

Produkt jest oczyszczany i badany 
pod kątem czystości i identyfikacji 
związków chemicznych za pomo-
cą HPLC (high-performance liquid 
chromatography) - wysokospraw-
nej chromatografii cieczowej.
 
Każda partia jest testowana 
w certfikowanym laboratorium
(GHP | GMP | HACCP CA) 
na obecność m.in.: 
- drobnoustrojów, 
- pestycydów, 
- metali ciężkich, 
- drożdży/pleśni, 
- alfatoksyn, 
- glifosatu.

CBD CAT
koty



INCI: Salmon Oil, Nepeta
          Cannabidiol (CBD)

Zawartość THC (Δ9): <0,02%

podane na opakowaniu
Zawartość CBD:

CBD CAT
kot

Wszystkie właściwości CBD
w formule dla kotów na bazie 
oleju łososiowego i z nasion 
konopi.

Koty tak samo jak ludzie posiadają 
układ endokannabinoidowy, 
zbudowany z receptorów 
wpływających m.in.: na 
samopoczucie, odczuwanie bólu, 
sen i pracę stawów. Czasami 
chorują lub czują się niespokojne, 
a nawet przygnębione.

Zwiększenie odporności
na infekcje i wsparcie odbudowy 
prawidłowej bariery 
immunologicznej. 
Profilaktyka nadwagi
i utrzymanie prawidłowej masy.
Zwiększenie energii
naszego pupila, który staje się 
bardziej aktywny, nawet jeśli 
wcześniej unikał wysiłku 
fizycznego.
Redukcja stresu, stanów 
lękowych / depresji.
Zwierzę na co dzień jest bardziej 
zrelaksowane i lepiej radzi sobie 
w sytuacjach stresowych (np. 
wizyta u weterynarza) oraz w 
różnego rodzaju fobiach (np. 
strach przed burzą, fajerwerkami.
Zaburzenie trawienia. Apetyt.
Redukuje nudności, objawy 
zaburzeń trawiennych i poprawia 
apetyt.
Łagodzenie bólu mięśni
a także bólu neuropatycznego w 
stanach zapalnych kości i stawów 
często występujących u starszych 
czworonogów.
Poprawa jakości snu.
Zwierzę nie jest ospałe w ciągu 
dnia, przesypia noc 
Opóźnienie procesu starzenia
Kannabinoidy opóźniają proces 
starzenia, a przy tym łagodzą 
typowe dolegliwości towarzyszące 
starszym pupilom, czyli m.in. bóle 
wynikające ze stanów zapalnych 
czy zwyrodnień, ale także 
wpływają na zdolności umysłowe 
zwierzęcia, co przekłada się na 
jego aktywność, samopoczucie i 
chęć do życia.
Zwyrodnienia stawów.
Leczenie zwyrodnienia stawów. 
Cukrzyca.
Zdecydowanie wspomaga leczenie 
cukrzycy, która tak samo jak nas, 
dotyka również naszych pupili.

Choroby skóry.
Olej konopny stosowany 
zewnętrznie leczy choroby skóry, 
zmiany alergiczne, wpływa 
pozytywnie na problemy z sierścią, 
może być również stosowany na 
rany i skaleczenia.
Padaczka / Epilepsja
Może zapobiec atakom padaczki 
(epilepsji) u zwierząt.
Przeciwnowotworowy
Tak samo, jak u ludzi, także u 
zwierząt olej konopny wspiera 
walkę z nowotworami i łagodzi 
ich objawy oraz dolegliwości 
bólowe.

CBD
cannabidiol

Obniżenie ciśnienia
Kannabidiol zmniejsza 
spoczynkowe ciśnienie skurczowe 
i rozkurczowe krwi (ilość krwi 
pompowanej przez lewą komorę 
serca w jednym skurczu).
Neuroaktywnie / 
neuroprotekcyjne
Zwalcza zaburzenia 
neurodegeneracyjne i psychiczne, 
regeneruje komórki nerwowe w 
organiźmie, stymuluje układ 
nerwowy, przeciwdziała i 
zapobiega neurodegeneracji, 
działa rozluźniająco i 
przeciwspastycznie).
Przeciwnowotworowe 
Atakuje i niszczy komórki 
nowotworowe, hamuje 
namnażanie się komórek raka, 
prowadzi do apoptozy czyli 
samobójstwa komórek 
nowotworowych.
Przeciwutleniające 
Redukuje stres oksydacyjny, 
spowalnia i zapobiega starzeniu 
się komórek i tkanek, wspiera 
naturalne mechanizmy obronne 
organizmu, chroni przed wolnymi 
rodnikami.
Przeciwzapalne  
Hamuje proces zapalny, zwalcza 
stany zapalne, zapobiega 
powstawaniu zapalenia.
Przeciwbólowe 
Uśmierza ból, łagodzi i likwiduje 
bóle w całym organizmie 
stosowany zarówno wewnętrznie 
jak i zewnętrznie.
Przeciwpsychotyczne 
Otrzeźwia i oczyszcza umysł, 
zwalcza psychozę oraz lęki, 
wycisza i uspokaja, działa 
odprężająco i relaksująco, ułatwia 
zasypianie i zapewnia dobry sen.
Przeciwwymiotne 
Redukuje nudności i wymioty, 
pobudza pragnienie oraz apetyt, 
wpływa na prawidłowy 
metabolizm organizmu.
Przeciwbakteryjne 
Posiada silne właściwości 
bakteriobójcze, unicestwia 
bakterie i zapobiega ich 
rozmnażaniu, spowalnia ich 
wzrost.
Przeciwgrzybiczne 
Zapobiega rozwojowi chorób 
grzybicznych, zabija pleśń i grzyby.
Przeciwalergiczne
Łagodzi i likwiduje objawy alergii.
Immunologiczne  
Pobudza naturalną odporność 
organizmu, stymuluje stan 
homeostazy.
Dermatologiczne 
Przyspiesza gojenie ran, zwalcza 
choroby skóry, odmładza 
naskórek.

Redukcja stresu, stanów 
lękowych, depresji.

Profilaktyka nadwagi.

Wzmacnia organizm.
Podnosi odporność.
Formuła dla kotów.

Przeciw cukrzycy.

GŁÓWNE FUNKCJE

Poprawia apetyt i trawienie.
Ulubiony smak kotów
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