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Nekompromisní 
kvalita 

Spolehlivé složení

Bezpečný 
produkt



V konopí Cannabis sativa L., 
ze kterého získáváme surovinu 
do oleje CANNAVI BY NUTRIVI, 
bylo identifikováno více než 
520 sloučenin z různých skupin: 
flavonoidy, dihydrostilbeny, 
fenantreny, 

spiroindany, ale nejcharakter-
ističtější pro tuto rostlinu jsou 
kanabinoidy. 
V konopí je jich více než 100. 
Nejznámější jsou CBD, CBG, 
které se stále intenzivněji 
zkoumá a také CBVD a CBN.

HOLISTICKÝ PŘÍSTUP NUTRIVI
Jak fungují 
kanabinoidy?

KANNABINOIDY

KANABINOIDNÍ  
RECEPTORY
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V našich mozcích, konkrétně v oblastech 
zodpovědných za paměť, poznávání, 

vnímání bolesti a psychomotorické 
dovednosti (atd.) se nacházejí 

kanabinoidní receptory. 
Patří do endokanabinoidního systému. 

Jedná se o signalizační systém,  
který udržuje homeostázy v našich 
tělech. Různé aktivní látky reagují 

s receptory a vyvolávají  
specifické účinky.
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CBD 5%

CBN

CBG

CBDV

TERPENY 
 Z KONOPÍ 

KONOPNÝ
OLEJ 

Nejmodernější kryohybridní 
výrobní technologie v Evropě 
nám umožňuje získat z konopí 
bohatý olej Full Spectrum. 

Je to esence fytocannabinoidů, 
terpenoidů a flavonoidů - 
nejdokonalejší, protože byla 
navržena přírodou. CBD, CBG, 
CBDV, CBN s terpeny vytvářejí  
v oleji synergický efekt.  
Nosičem je konopný olej  
s vysokým obsahem omega-3  
a omega-6 nenasycených 
mastných kyselin v ideálním 
poměru: 1:3.

SYNERGICKÉ ČINNOSTI  
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Cannavi nemá psychoaktivní 
účinek, proto je jeho použití 
bezpečné. Stopová koncentrace 
THC ve výrobku je podrobně

analyzována během každé 
výrobní  fáze. Olej je vyroben  
z konopí pěstovaného v Ev-
ropské unii. Suroviny pocházejí

od certifikovaného dodavatele, 
jsou podrobeny mikrobiolog-
ickým testem a testem  
na přítomnost těžkých kovů.

Stopová, bezpečná,  
kontrolovaná koncentrace 
THC (méně než 0,2%)

Žádný psychoaktivní  
účinek

Mikrobiologické testování

Testy na přítomnost  
těžkých kovů

Suroviny s BIO certifikátem, 
certifikovaný produkt

BEZPEČENSTVÍ

5



PROGRES
Díky miliardovým 
vědeckým výzkumům  
po celém světě, konopí  
v současnosti prožívá 
svou renesanci. Není  
to jen odpověď  
na módní výzkumní trend  
v medicíně, výživě  
a kosmetickém průmyslu. 
Je to skvělý obchod. 
Předpokládá se,  
že tento trh brzy zažije 
růst srovnatelný  
s rozmachem smartphonů 
před několika lety.

KONOPÍ
25000 
objevených 
použití

KANABINOIDY
intenzivní výzkum 
využití v medicíně Více informací  

o výzkumu najdete zde:

wellugroup
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EKOLOGIE100% surovin, které zpracováváme, pochází 
z plodin, které se pěstují v souladu s principy 
udržitelného zemědělství bez použití pesticidů. 

Silný kořenový systém konopí dokonale uvolňuje 
půdu. Kořeny, které v půdě zůstanou  
po odříznutí rostliny, obsahují mnoho výživných 
látek, což má pozitivní vliv na úrodnost (jsou 
vynikajícím zdrojem živin pro mnohé  
obiloviny a plodiny). 

Konopí při růstu absorbuje hodně CO2  
a zlepšuje tak kvalitu ovzduší. Díky všem  
těmto výhodám je konopí jednou  
z nejekologičtějších a nejužitečnějších 
rostlin na světě.

surovin pochází z plodin 
obhospodařovaných 
v souladu s principy 
udržitelného zemědělství

100%

7



FASCINUJÍCÍ PŘÍBĚH
Historie konopí je fascinující příběh úzce související  
s historií lidstva. Kolumbus objevil novou zemi na lodi, 
jejíž výstroj byla vyrobena z konopných vláken. 
Gutenberg tiskl bibli na papír z konopné buničiny 
a zakladatelé Spojených států na ní napsali 
Deklaraci nezávislosti. Konopnou látku použil 
německý přistěhovalec Lévi-Strauss 
k výrobě trvanlivého pracovního oblečení, 
tj. oblíbených džínů. V lidovém léčitelství našich  
předků sloužilo konopí jako prostředek ke zmírnění  
bolesti břicha a zubů, stimulaci produkce mléka  
u kojících matek, zlepšení chuti k jídlu  
nebo pro spánek.

Více fascinujících příběhů o 
konopí naleznete zde:

wellugroup

WellU Swiss Group GmbH 
Schulstrasse 14 

9450 Altstätten, Switzerland

WellU Sp. z o.o. 
ul. Wielkopolska 280 

81-531 Gdynia, Poland


