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Hamp  

CBD olie

Salve

Smerte 
Plaster

CBD Olie
Til

Sportsfolk

Vælg mellem et 
udvalg af 

forskellige styrker 
mellem 3% og 

60%.

En tyk struktureret
bi-voks baseret
creme, der kan

anvendes direkte
på problem 

områder.

Smerte plaster 
med 8mg CBD/ 
plaster. Tackle 

smertem indefra og 
udefra

Vores Atlet olie
som er MCT/CBD 
olie er fremstillet

for bedre ydeevne
og hurtigere

restitition

CBD  Olie 
Løsning   

Kontakt os på

Noget for enhver
smag

Sov bedre

Mindre inflammation

Ikke flere smerter

Komme ovenpå hurtigere

Få mere energi

Forebygge sygdomme

Forestil Dig.....



CBD er den største ikke-psykoaktive 
komponent af Cannabis Sativa. Fordelene 
ved at bruge CBD olie kan være anti-
inflammatorisk, anti-konvulsiv, antioxidant, 
anxiolytisk og antipsykotisk. Derfor er CBD 
en potentiel medicin til behandling af 
neuroinflammation, epilepsi, oxidativ 
skade, opkastning og kvalme, angst og 
skizofreni. Her er nogle af de påviste 
fordele ved at tage CBD-olie dagligt: 
 
• Lindrer smerter og betændelse 
• Reducerer angst og depression 
• Hjælper med at sænke blodtrykket 
• Hjælper med at forebygge kræft 
• Lindrer kvalme 
• Hjælper med at kontrollere 

blodsukkeret 
• Fremmer kardiovaskulær sundhed 
• Fremmer bedre kvalitets søvn 
• Fremmer muskelgendannelse 

CBD oile’s fordele 

Hvordan virker det? 

CBD (Cannabidiol) er en planteforbindelse, 
der stammer fra cannabisplanten - ofte 
omtalt som hamp. Denne forbindelse er 
den største cannabinoide, der findes i 
cannabisplanten, og tegner sig for næsten 
40% af alle cannabinoider, der findes i 
cannabis. CBD er ikke-psykoaktiv, hvilket 
betyder, at den ikke forårsager en ”høj”. 
Cannabinoider menes at give deres fordele 
ved at virke på vores eget 
endocannabinoide system. 

Vores endocannabionide system  har 
receptorer og  er generelt opdelt i to 
separate klassificeringer-CB1-receptorer og 
CB2-receptorer. CB1 receptorer findes 
hovedsageligt i vores hjerner og er 
ansvarlige for at kontrollere smerte, 
inflammation og stress reaktioner. CB2-
receptorer findes mest på immunceller og 
er langt mindre udbredte i hjernen end 
CB1-celler. Inflammation betragtes af 
mange for at være roden til næsten alle 
større sygdomme, og CBD bidrager til at 
reducerer inflammation kan hjælpe med til 
at bekæmpe disse sygdomme.  

Hvordan tager du det ? 
Vi find det nemmest at dryppe dråberne 
direkte på eller under tungen for at det 
bliver optaget korrekt af kroppen. Hold det 
i munden i omkring et minut inden du 
sluger. Ved at flytte olien rundt om 
munden absorberer din krop olien let 
gennem membranerne og kirtlerne i 
munden. Dette fremskynder optagelsen. 
Resten sker gennem tarmkanalen og er lidt 
forsinket. Ikke alle kan lide smagen af 
olien, og at drikker noget vand eller juice 
bagefter er fint. Olien kan om nødvendigt 
blandes på en teskefuld kokosolie eller 
honning for at blødgøre smagen. Vi 
anbefaler at vente med at spise i cirka en 
halv time efter CBD-olieindtaget.e 

Dosis 
Vi anbefaler at tage en enkelt dråbe til at 
starte med.. Derefter er det almindeligt at 
tage flere dråber et par gange om dagen. 
De højeste CBD blodværdier er efter 2-3 

Timer, men er også afhængig af personlige 
faktorer.. Disse oplysninger skal bruges som 
vejledning, så du kan finde ud af, hvilken 
dosering der passer bedst til dig, alt efter 
din personlige præference og tidsplan. Et 
eksempel ville være, hvis du synes, at dine 
symptomer bliver mere alvorlige om 
morgenen, så vil du øge din dosis om 
morgenen. Der er forskel på at tage to 
dråber tre gange dagligt eller tage tre 
dråber to gange dagligt. Olien er specielt 
velegnet til sådanne eksperimenter på 
grund af produktets harmløse karakter og 
nul chance for overdosering. Der er ingen 
begrænsninger for mængden af dråber, du 
kan tage, der kan dog ikke forventes stor 
virkning med en enkelt dråbe om dagen, og 
tredive dråber kan være yderst 
unødvendige. 
 
Det primære mål er at opbygge og 
vedligeholde din optimale dosis. Dette er 
mængden af cannabinoider, som er aktive i 
kroppen på et givent tidspunkt og det 
tilsvarende niveau, hvor de er effektive til 
behandling af tilstanden. Nogle gange skal 
en bestemt 'aktiveringsdosis' tages, 
hvorefter det er et spørgsmål om at blive i 
”zonen. For at komme få den bedste 
virkning kan dosen øges med en enkelt 
dråbe ad gangen. 
 
HUSK der er ingen mulighed for 
overdosering og ingen risiko for 
forgiftning med The Real CBDs 
produketer. 
 


