
CANNAVI by Nutrivi: kompletní řada CBD+ olejů

Pro začátek několik statistických údajů... 
	 V	 současné	 době	 konopí	 seté	 Cannabis	 sativa	 zažívá	 podnikatelskou	 renesanci.	 Podle	 odhadů	 společnosti	
Brightfield	Group,	která	se	zabývá	průzkumem	spotřebitelského	chování	a	trhu	s	legálním	CBD	a	konopím,	byla	hodnota	
evropského	CBD	trhu	v	roce	2020	až	359	milionů	dolarů.	Do	roku	2025	se	předpokládá,	že	tato	částka	se	zvýší	na	3,1	
miliardy	dolarů.

	 Naproti	tomu	spotřebitelský	průzkum,	který	loni	provedla	společnost	New	Frontier	Data,	zjistil,	že	56	%	dotázaných	
Evropanů	o	CBD	slyšelo	(ve	srovnání	s	USA,	kde	o	něm	slyšelo	86	%	respondentů).	A	16	%	Evropanů	odpovědělo,	že	CBD	
používali.	

Mezi	nejoblíbenější	důvody	užívání	CBD	patří:

•	 léčba	bolesti	(40	procent),	
•	 relaxace	(34	procent),
•	 úleva	od	stresu	(31	procent),
•	 snížení	úzkosti	(26	procent).

CBD	oleje	jsou	stále	více	žádaným	produktem	na	trhu.	Nejčastěji	používané	přípravky	s	jejich	obsahem	jsou	ty,	které	jsou	
součástí	přírodní	medicíny.

Rizika vyplývající z dynamiky trhu
	 Rychle	 rostoucí	 trh	 s	 sebou	přináší	pro	 spotřebitele	mnohá	 rizika.	 Trend	CBD	byl	důvodem	vytvoření	mnoha	
nových	společností.	Ne	všechny	ale	myslí	na	dobro	spotřebitele.	Některé	výrobky	na	evropském	trhu	zcela	postrádají	
terapeutické	vlastnosti.	Důvodem	je	nesprávné	zpracování	nebo	nedostatečná	laboratorní	kontrola	výrobního	procesu.

	 Najít	 plnohodnotné	 oleje	 není	 snadné.	 Důvodem	 je	 mimo	 jiné	 to,	 že	 právní	 předpisy	 nevyžadují	 potvrzení	
kanabinoidního	profilu	výrobku	pomocí	testů.	

	 Typickou	praxí	na	trhu	je	nadhodnocování	koncentrace	CBD	v	nabízených	produktech.	Někteří	výrobci	tvrdí,	že	
jejich	oleje	CBD	jsou	důkladně	testovány,	ale	neposkytují	analýzu	označení	kanabinoidů	ve	složení.	

	 Při	výběru	CBD	oleje	se	také	vyplatí	zjistit,	kde	a	 jak	se	konopí	pěstuje.	Důležité	 je	vše	-	od	kvality	půdy	až	po	
úroveň	slunečního	svitu	v	dané	oblasti.

Filozofie značky CANNAVI
Při	nákupu	olejů	Cannavi	by	Nutrivi	si	můžete	být	jisti,	že	dostáváte	kvalitu,	která	byla	potvrzena	nezávislými,	
přísnými	laboratorními	testy,	které	ověřují	přítomnost	a	koncentraci	CBD,	kanabinoidů	a	terpenů	ve	složení.
 

Každá	šarže	produktu	je	testována	na	Fakultě	chemie	Univerzity	v	Praze	(toto	pracoviště	má	nejpřesnější	normy	
pro	stanovení	kanabinoidů)	a	v	Laboratoři	chemické	analýzy	ve	Vědeckotechnickém	parku	v	Gdyni.

Testy	jednotlivých	šarží	výrobků	jsou	veřejně	dostupné	-	odkazujeme	na	ně	
prostřednictvím	QR	kódu	na	obalu	oleje.
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Konopná	pole,	 z	nichž	 získáváme	suroviny	pro	oleje	CANNAVI	by	Nutrivi,	 se	nacházejí	 v	 EU,	Polsku	a	České	
republice	-	tam,	kde	si	můžeme	sami	ověřit,	za	jakých	podmínek	se	konopí	seté	pěstuje.

Certifikát	 „BIO“	 oleje	 z	 konopí	 setého	 je	 zárukou,	 že	 výrobce	 pracuje	 v	 souladu	 se	 zásadami	 udržitelného	
zemědělství.

Filozofie značky CANNAVI

CANNAVI	by	Nutrivi	FULL	SPECTRUM	PREMIUM	je	řada	olejů	CBD+	třídy Premium. 
 
Jedinečná	 kryohybridní	 metoda	 výroby	 zajišťuje	 nejvyšší	 kvalitu	 získaného	 extraktu,	 a	 tedy	 plné	 spektrum	 terpenů 
a	minoritních	kanabinoidů.	Tato	forma	extrakce	umožňuje	získat	surový	extrakt	z	konopného	vlákna	při	nízké	teplotě.	Má	
ideální	chemický	profil:	obsahuje	nejen kanabinoidy, ale také flavonoidy a terpeny.	Nachází	se	zde	polární	a	nepolární	
formy	kanabinoidů,	které	jsou	pro	tělo	prospěšné	a	jsou	rozpustné	nejen	v	tucích,	ale	i	ve	vodě	(na	rozdíl	od	extrakce	
CO2,	kde	se	polární	formy	nevyskytují).	Oleje	s	celým	spektrem	kanabinoidů	mohou	být	nazývány	esencí	z	konopí,	protože	
obsahují	všechny	přirozeně	se	vyskytující	složky	rostliny.	Produkty	Cannavi	by	Nutrivi	FULL	SPECTRUM	zaručují	přítomnost	
entourage effect	(synergie	všech	účinných	látek	obsažených	v	konopí).

Konopné	 rostliny	 obsahují	 celou	 řadu	 kanabinoidů,	
flavonoidů	 a	 terpenů,	 které	 vzájemně	 posilují	 a	 doplňují	
své	účinky.	Harmonicky	na	sebe	vzájemně	působí	a	zvyšují	
tak	potenciál,	že	se	cítíme	dobře.

Entourage Efect neboli takzvaný synergic-
ký efekt nebo efekt doprovodu - co to je?
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Nosičem	 kanabinoidů	 a	 terpenů	 je	 konopný	 olej	 BIO 
s	 vysokým	 obsahem	 omega-3	 a	 omega-6	 nenasycených	
mastných	kyselin	v	ideálním	poměru:	1:3.

CANNAVI by Nutrivi CBD+ FULL SPECTRUM
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Oleje	CBD+	CANNAVI	by	Nutrivi	FULL	SPECTRUM	jsou	k	dispozici	v	5%,	10%	a	20%	koncentraci

CANNAVI	by	Nutrivi	FULL	SPECTRUM	jsou	produkty	pro	uvědomělé	spotřebitele,	kteří	vyžadují	nejvyšší	možnou	kvalitu 
a	potřebují	intenzivní	podporu.	Kdybychom	je	chtěli	přirovnat	ke	značkám	automobilů,	byly	by	Rolls-Roycem	mezi	CBD	
oleji.	

Čím se oleje CANNAVI by Nutrivi CBD+ FULL SPECTRUM vyznačují? 

•	 nejvyšší	možná	úroveň	účinnosti,	třída	premium		
•	 celé	spektrum	CBD,	minoritních	kanabinoidů	a	terpenů
•	 pro	ty,	kteří	potřebují	intenzivní	podporu	a	plný	synergický	efekt

A	co	klienti,	kteří	chtějí	využít	spíše	relaxační	než	terapeutický	potenciál	CBD?	Pro	ně	jsme	připravili	oleje	broad spectrum 
(široké	spektrum	kanabinoidů)	za	příznivou	cenu.	

Oleje	broad	spectrum	jsou	produkty,	z	nichž	 jsou	při	destilaci	a	 izolaci	odstraněny	stopy	THC	a	v	závislosti	na	metodě	
extrakce	 také	 flavonoidy	 nebo	 terpeny,	 takže	 zůstává	 široké	 („broad”)	 spektrum	 doprovodných	 kanabinoidů	 CBD.	
Širokospektrální	oleje	se	na	trhu	objevily	teprve	nedávno	a	jejich	vznik	umožnil	technologický	pokrok.

Značka Nutrivi se i zde rozhodla pro jedinečné řešení. Do	CBD+	broad	 spectrum	 jsme	 začlenili	 izolovanou,	 čistou	
molekulu	CBD	(99	%)	obohacenou	o	přírodní	extrakt	s	full	spectrum	a	terpeny	přidané	do	izolátu	v	množství,	které	se	
vyskytuje	v	přírodě.

Unikátní	 je	kombinace	izolátu	CBD	a	přírodního	extraktu	nejvyšší	kvality.	Díky	tomu	si	náš	olej	zachovává	nejen	široké	
spektrum	 kanabinoidů,	 ale	 také	 cenné	 terpeny.	 Tato	 fúze	 poskytuje	 vyšší	 úroveň	 účinnosti	 než	 izoláty	 a	 oleje	 broad	
spectrum	dostupné	na	trhu.	

Nosičem	kanabinoidů	a	terpenů	je	konopný	olej	BIO	s	vysokým	obsahem	omega-3	a	omega-6	nenasycených	mastných	
kyselin	v	ideálním	poměru:	1:3.

Oleje	CBD+	CANNAVI	by	Nutrivi	BROAD	SPECTRUM	jsou	k	dispozici	v	5%,	10%	a	20%	koncentraci

Čím se oleje CANNAVI by Nutrivi CBD+ BROAD SPECTRUM vyznačují? 

•	 vyšší	účinnost	ve	srovnání	s	izoláty,	destiláty	CBD	a	broad	spectrum	dostupnými	na	trhu	
•	 ideální	poměr	cena/kvalita	
•	 produkty	nejvyšší	kvality	pro	každodenní	použití

CANNAVI by Nutrivi CBD+ FULL SPECTRUM

CANNAVI by Nutrivi CBD+ BROAD SPECTRUM



Plné, proporcionální spektrum 
kanabinoidů, včetně flavonoidů 
a terpenů

Siroké spektrum kanabinoidů 
včetně flavonoidů a terpenů

Nejvyšší možná úroveň účinnosti Úroveň účinnosti je vyšší než
u broad spectrum, izolátů
a syntetické CBD

Produkty prémiové třídy Produkty nejvyšší kvality pro 
každodenní použití

Umožňují plně využít potenciál 
konopí díky přímému efektu účinku 
celé rostliny (entourage effect). 
Obsah zdraví prospěšných látek 
a jejich poměry umožňují jejich 
vzájemnou interakci

Umožní naplno využít potenciál 
CBD a terpenů

Jak se liší oleje FULL SPECTRUM 
od olejů BROAD SPECTRUM?

O L E J E  C A N N A V I  P R E M I U M 
C B D +  F U L L  S P E C T R U M

O L E J E  C A N N A V I 
C B D +  B R O A D  S P E C T R U M

CANNAVI by Nutrivi vs. na trhu dostupné oleje s CBD
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PREMIUM	CBD+ 
Full	Spectrum

Full	Spectrum CANNAVI
by Nutrivi

CBD+ 
Broad	Spectrum

Broad	Spectrum CBD	izolát	 Syntetické	CBD	

Všechny 
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a terpeny 
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