Bruger vejledning af Kannaway produkter
Pure Gold – hamp olie
120 ml. – 1000 mg fuldspektret CBD - med mellem 85 og 100 Cannabinoider
Tages minimum 2 gange om dagen
Morgen: ¾ teskefuld sammen med mad
A�en: ¾ teskefuld sammen med a�ensmaden el. lige før senge�d
Børn: Små - bland det i deres havregrød
Dyr: Bland det i maden
Alle mennesker er forskellige og alle har forskellige årsager – derfor er det meget vig�gt at
man mærker e�er om man får nok, ¾ teske er mindste dosis – man må tage lige så meget man ønsker – selv et barn
kan drikke en hel ﬂaske uden der sker noget. Igen, man kan ikke får for meget – nogen har brug for mere end andre
Vær god �l at ly�e �l din krop og mærk e�er om du har bruge for større mængde eller ﬂere gange om dag en
Denne fuldspektret Hamp olie går ind og stabiliserer - Central nervesystemet og immunforsvaret
Opbevaring: Væk fra lys, varme og fug�ghed

1000mg i 120 ml olie det betyder at 1 mg CBD svarer til 0,120 ml.
Når vi hver dag tager 1 tsk. morgen og aften svarer det til 2 ml morgen og aften. 2 ml = 16,67 mg altså en
daglig dosis på ca. 34 mg.

Salve – med CBD og Bi-Bong
Salve er �l alt udvortes brug
Smøres e�er behov og på snart sagt alt der opstår udvortes
Stærkt smertelindrende, brug den �l ru fødder/hænder – eksemer – psoriasis – børneeksem
– ørebørn/ørepine (på en vatpind i øret) - gummer der gør undt på spædbørn – smerter i
knæ – albuer – skuldre – frosne skuldre – brandsår – ri�er – vabler – bis�k – bruge den over
alt, også ansigtet, - den giver smuk og blød og ungdommelig hud – samt ikke mindst bruges �l dyr
HEMP VAP – CBD - Hamp olie
Her damper man CBD olien direkte ned i lunger og ud i blodbanerne
Man damper e�er behov – men vi anbefaler 2 - 3 gange om dagen
Gerne lige inden senge�d, da den giver meget ro �l kroppen
Den er god �l stress, lunge funk�onen øges, lige inden sport og op �l 40% nedsæ�er deres
tobaksforbrug el. stopper helt med at ryge
Denne lille VAP skal kasseres e�er brug – den kan ikke fyldes igen – da olien er specielt frems�llet �l de varmegrader
den dampes med – så husk den må ikke genfyldes !!
Essen�elle Olier – med Bi-Bong
3 små essen�elle olier med patentet Bi-Bong
Energi - giver dig revitaliserende boost og forsvar �l den stressede hverdag
Immunitet - lø�er dit immunforsvar og styrker dit naturlige forsvar
Tranquility - kan hjælpe med at balancere dit humør og giver dig mulighed for at slappe af, og
falde i søvn
Kannaway æteriske olier kan placeres på akupressur punkter som indersiden af håndleddet, mod halsen, og på
templer eller �lføjes �l en olie diﬀusere �l at sprede de aromaterapeu�ske du�e i hele rummet.
Har du spørgsmål er du velkommen �l at kontakte mig for yderlig vejledning

