
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 CBG
- 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 / CBD 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”.

Olejek z nasion 
i kwiatostanów konopi 
z CBG

www.oleumkonopne.pl

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.

Naturalnie 
niezwykłe

kannabigerol



CBG
cannabigerol

Stany lękowe i napięcie 
mięśniowe
Łagodzi stany lękowe 
i napięcie mięśniowe 
związane z różnorodnymi 
przyczynami / patologiami.
Jaskra / Obniżenie 
ciśnienia
Skuteczny w terapii jaskry, 
przyczynia się do zmniej-
szenia ciśnienia śródgałko-
wego oka, jednocześnie 
zwiększając drenaż oka.
Obniżenie ciśnienia
Syntetyczna postać kanna-
bigerolu (CBG) skutecznie 
obniża ciśnienie krwi 
i powoduje wazodilatację.
Przeciwzapalne / 
Przeciwbólowe
Ma silne właściwości 
przeciwzapalne i przeciw-
bólowe w przypadku 
chorób zapalnych jelit, dając 
dużo lepsze efekty niż leki 
przeciwbólowe i samo CBD 
(choroba Leśniewskiego-
Crohna)
Neuroprotektywny
Środek terapeutyczny w za-
burzeniach związanych 
z ośrodkowym układem 
nerwowym, poprawiający 
niedobory motoryczne i 
chroniący neurony oraz 
minimalizujący stres 
oksydacyjny (epilepsja, 
choroba Huntingtona).

INCI: Cannabis Sa�va L. Hemp Oil,
          Cannabigerol (CBG) 

Choroby 
neurodegeneracyjne
Kannabigerol chroni włókna 
i komórki nerwowe, wydłu-
żając ich życie co może mieć 
znaczenie w przypadku 
leczenia takich chorób jak 
Alzheimer czy Parkinson.
Antydepresant / Przeciw 
nudnościom
Działanie antydepresyjne, 
wspomaga przy lekach 
antydepresyjnych (nie 
wchodzi z nimi w reakcje). 
Przeciwdziała nudnościom 
i łagodzi odruchy wymiotne.
Choroby pęcherza 
moczowego
Najskuteczniejszy kanabi-
noid w leczeniu dysfunkcji 
pęcherza moczowego.
Choroby autoimmunolo-
giczne / skórne
Najskuteczniejszy kanabi-
noid w leczeniu chorób 
autoimmunologicznych, 
szczególnie łuszczycy oraz 
egzemy, łupieżu, azs (ato-
powego zapalnia skóry), 
infekcji grzybiczych. Silnie 
przyspiesza proces odna-
wiania się komórek skóry.
Cholesterol 
Reguluje / obniża poziom 
„złego” cholesterolu we 
krwi.

Przeciw stanom 
zapalnym jelit.

Wzmacnia układ trawienny.

Przeciwbólowe.

Obniża ciśnienie krwi.

GŁÓWNE FUNKCJE

Wzmacnia organizm.
Podnosi odporność.

C

B

G

Zawartość THC (Δ9):
podane na opakowaniu

podane na opakowaniu
Zawartość CBD / CBG:

VHO Sp. z o.o. | VHO Group
ul. Kościelna 1/8, 

96-100 Skierniewice

t. +48 792.77.89.77
email: info@vhogroup.pl

www.vhogroup.pl 
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