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Čím se máme řídit při výběru?

VYBÍRÁME NAJLEPŠÍ CBD OLEJ

CANNAVI by Nutrivi

Zkontrolujte procento koncentrace CBD v oleji. Zveřejňuje 
výrobce dokument potvrzující uváděnou koncentraci CBD?  
Pokud tyto informace neposkytuje, měl by to být pro nás signál, 
že něco není v pořádku.

Koncentrace CBD

CBD olej může obsahovat samotný kanabidiol nebo celé spek-
trum legálních kanabinoidů extrahovaných z rostliny. Olej  
obsahující celé spektrum kanabinoidů je přirozenější a podle  
nezávislého výzkumu má intenzivnější účinek (entourage effect),  
což se samozřejmě promítá do jeho vlastností.
Zkontrolujte, zda výrobce zveřejňuje studie prokazující obsah 
kanabinoidů.

Full spectrum?

Terpeny, z nichž se více než 140 druhů vyskytuje přirozeně  
v různých rostlinách konopí, mají mimořádně příznivé účinky na 
naše tělo. Jak je vědecky prokázáno, poskytují pozitivní syner-
gické účinky v kombinaci s kanabinoidy.
Je váš CBD olej bohatý na terpeny?

Obsah terpenů

Kde se pěstuje konopí? Zveřejňuje výrobce dokument potvrzu-
jící tuto skutečnost? Kvalitu oleje může ovlivnit půda, kde bylo 
konopí pěstováno.

Metoda a místo pěstování

Kvalita základního oleje má velký význam. Jednotlivé  
složky konopného extraktu a oleje ve funkci rozpouštědla mezi  
sebou interagují a můžou mít vliv na zvýšení účinků užívání CBD.  
Zkontrolujte, jaký olej byl použitý jako nosič účinných látek.

Nosič účinných látek

Společnosti, které nemají co skrývat, sdílejí se svými zákazníky 
výsledky nezávislých laboratorních testů.

Nezávislé laboratorní testy

Trend CBD byl důvodem vytvoření mnoha nových společno-
stí. Ne všechny  myslí na dobro spotřebitele. Zkontrolujte, jak 
dlouho společnost působí na trhu, zda má výzkumná a výrobní 
zařízení. Sledujte recenze.

Firemní renomé

Má výrobek testy a schválení, které potvrzují, že neobsahuje 
žádné plísně, těžké kovy a jiné nečistoty?

Čistota výrobku

Existuje mnoho způsobů, jak extrahovat CBD: počínaje  
používáním olivového olej jako přírodního rozpouštědla, přes 
použití rozpouštědel (ethanolu) až po extrakci pomocí superkri 
tického CO2. Každá metoda extrakce má své výhody i nevýho-
dy. Při jeho výběru berou producenti v úvahu různé aspekty, 
nejen kvalitu konečného produktu. Svůj význam má také: cena,  
rychlost procesu extrakce a technologické možnosti.

Metoda extrakce

Výzkum kanabinoidů obsažených v Cannavi je vaší  
zárukou vysoké koncentrace CBD a celé řady látek podporujících  
účinky CBD.

Ve výzkumné zprávě o Cannavi uvidíte 
celou řadu terpenů a kanabinoidů, kte-
ré působí synergicky a poskytují mno-
hem lepší účinek (entourage effect) 
než při použití izolátu CBD nebo syn-
tetického CBD.

Pole pro pěstování konopí setého, ze kterého získáváme Cannavi 
by Nutrivi, se nacházejí v EU, Polsku a České republice. Certifi-
kát „Bio“ oleje z konopí setého je zárukou, že výrobce pracuje  
v souladu se zásadami udržitelného zemědělství.

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

Všechny testy provádíme v externích, nezávislých laboratořích.

Společnost WellU je známá svými vysoce kvalitními výrobky  
s nesporně pozitivním vlivem na lidské tělo. Cannavi by Nutrivi byl 
vytvořen pod přísným dohledem vědecké komunity, která zkoumá 
účinky kanabinoidů na lidské tělo.

Mikrobiologické testy a testy na přítomnost těžkých 
kovů u Cannavi zaručují, že produkt neobsahuje toxi-
ny, pesticidy nebo herbicidy, houby, plísně a jiné nečistoty. 

Výhody kryohybridní výrobní technologie:
CBD je tělem snadněji absorbováno, jeho účinek je rychlejší  
a intenzivnější. Umožňuje získat širokou škálu chemických  
sloučenin skrytých v konopí - jak rozpustných ve vodě, tak těch, 
které  se rozpouštějí v tucích.


