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O FIRMIE

Jesteśmy zespołem składającym się z pasjonatów 
i międzynarodowych ekspertów w rozwiązaniach 
konopnych. Stawiamy sobie za cel dostarczenie 
klientom na Polskim rynku najwyższej jakości 
innowacyjnych produktów. 

Naszą motywacją jest nadanie roślinie konopi nowego 
miejsca w naszym społeczeństwie i zaoferowanie 
każdemu możliwości samodzielnego decydowania, 
jaką rolę powinny odgrywać konopie w życiu każdego 
z nas. 

Nasza domena to - Najwyższa Jakość, możesz zaufać 
naszym produktom, gwarantujemy 100% legalności, 
jakości i uczciwości.

TO CO NAS WYRÓŻNIA:

 •  WYSOKA JAKOŚĆ I SZEROKI ASORTYMENT 
TOWARU

 •  BŁYSKAWICZNY CZAS REALIZACJI
 •  ANALIZY LABORATORYJNE Z DWÓCH 

NIEZALEŻNYCH LABORATORIÓW
 •  PROSTY I WYGODNY PROCES SKŁADANIA 

ZAMÓWIENIA POPRZEZ INDYWIDUALNE KONTO 
W SERWISIE WWW.CBDB2B.PL

WWW.CBDB2B.PL

Jesteśmy tutaj dla Ciebie! 
Twój zespół Sativa Poland
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10 FAKTÓW O CBD
CBD czyli - Kannabidiol jest... 
 ...kluczowym składnikiem konopi, jednym z 
ponad 60 organicznych związków chemicznych  

z grupy kannabinoidów.
Kannabidiol, inaczej znany jako CBD oraz THC są 
zwykle najpowszechniejszymi kannabinoidami w rośli-
nach konopi, a zatem są najczęściej badane.

Brak efektów odurzających 
CBD nie da Ci „haju”, tak jak robi to THC. W prze-
ciwieństwie do swojego izomeru, tetrahydrokan-

nabinolu (THC), nie ma działania psychoaktywnego.

CBD w legalnych konopiach siewnych 
CBD zawarte jest w różnych stężeniach w 
roślinach legalnych gatunków konopi siewnych. 

Istnieje lista certyfikowanych odmian UE, zawierająca 
około 60 gatunków konopi siewnych, dopuszczonych 
do obrotu na terenie UE. Głownym warunkiem kwali-
fikującym gatunek do konopi siewnych, jest maksy-
malna zawartość THC<0,2%

Ma wartość medyczną 
Badania naukowe pokazują, że CBD zapewnia 
terapeutyczne korzyści lecznicze. Według prze-

glądu opublikowanego w 2013 roku w British Journal 
of Clinical Pharmacology, łagodzi mdłości i wymioty, 
działa jako przeciwutleniacz w celu zmniejszenia 
wolnych rodników, które powodują w zaburzeniach 
neurodegeneracyjnych, i działa jako środek przeciwza-
palny w celu zmniejszenia obrzęku. CBD stymuluje 
również apetyt i łagodzi ból.

Oddziaływuje na Twój mózg 
CBD pomaga również w problemach psycho-
logicznych, między innymi działa jako środek 

przeciwpsychotyczny w walce z psychozą. Ponadto 
CBD pomaga w zmniejszeniu przewlekłych zaburzeń 
lękowych i depresyjnych. Korzyści z CBD okazują się 
pomocne dla pacjentów zmagających się z przej-
ściowym lękiem i depresją będącymi skutkiem poważ-
niejszych przypadłości.

Pomaga w zwalczaniu rozprzestrzeniania się raka. 
Produkty CBD mogą zmniejszać rozprzestrze-
nianie się niektórych typów komórek nowo-

tworowych. National Cancer Institute recenzuje kilka 
badań, które pokazują, że kannabidiol może mieć 
działanie ochronne przeciwko rakowi. Przegląd ten 
obejmuje badania nad korzyściami stosowania CBD 
w przypadku różnych nowotworów, w tym raka sutka, 
jelita grubego i płuc.

Redukuje negatywne efekty THC 
CBD przeciwdziała negatywnym skutkom 
THC. Według badań opublikowanych w British 

Journal of Psychiatry, CBD zapobiega zaburzeniom 
pamięci wywołanym THC. CBD może także złagodzić 
paranoję i inne negatywne skutki uboczne związane z 
THC.

Nawet królowa Wiktoria korzystała z CBD. 
W XIX wieku w Anglii królowa Wiktoria używała 
konopii bogatej w CBD, aby złagodzić bóle 

menstruacyjne.

Choroby neurodegeneracyjne 
Stwierdzono, że CBD zapobiega toksycznym 

wpływom glutaminianu neurotransmiterów  
i rodnikowych form tlenu (ROS) w mózgu, zapobiegając 
w ten sposób śmierci komórek mózgowych.

Siła CBD
CBD ma aktywność przeciwutleniającą większą 
niż witamina C (kwas askorbinowy) lub witamina  

E (α-tokoferol).
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CBD

Ponadto istnieją dowody na to, że CBD może działać 
jako środek neuroprotekcyjny - to znaczy zdolny do 
hamowania uszkodzeń neurologicznych po udarach  
i chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak  
choroba Alzheimera i Parkinsona, i może odgrywać 
rolę w neurogenezie, tworzeniu nowych komórek 
mózgowych. 

Wiele przeprowadzonych dotychczas badań wykazuje, 
leżący w CBD i innych kannabinoidach, potencjał  
w leczeniu szerokiego zakresu schorzeń, w tym m. in.: 

Artretyzmu  
Cukrzycy  
Alkoholizmu  
Stwardnienia rozsianego  
Schizofreni  
PTSD (Zespół stresu pourazowego) 
Alzheimer’a  
Nowotworów  
Padaczki

Według Project CBD, edukacyjnej organizacji  
non-profit promującej  i upowszechniającej  
badania naukowe związane z CBD, badania wykazały, 
że CBD ma następujące znaczące korzyści  
terapeutyczne: 

Przeciwzapalne  
Przeciwbólowe  
Przeciwlękowe  
Anty-psychotyczne  
Anty-spazmowe 
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KWIATY CBD I CBG

UWAGA: W przyszłości możliwa jest lekka zmiana zakresu zawartości CBD dla poszczególnych gatunków suszu. 



Dostępne opakowania:

AK-47
AK-47 to odmiana o niezwykle atrakcyjnym wyglądzie. 
Średniej wielkości topy, cechują się oliwkowym zabar-
wieniem oraz zbitą strukturą. Ten susz CBD charak-
teryzuje się intensywnym, korzennym i delikatnie 
cytrusowym aromatem. AK-47 to odmiana uprawiana 
metodą indoor. 

Zawartości: 
CBD ~ 4,5% 
THC < 0,2% 

1g 2g0,3g 4,20g 50g  100g  500g  1kg
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Amnesia
Amnesia to kwiaty konopi włóknistych
o jasnozielonym świeżym wyglądzie, pokryte obficie 
niewielkimi pąkami kwiatostanów, zawierają duże ilości 
kanabinoidów. Gatunek ten, charakteryzuje się  
świeżym owocowym aromatem.  
Amnesia uprawiana jest metodą indoor.

Zawartości: 
CBD ~ 6,5% 
THC < 0,2% 

Dostępne opakowania:

1g 50g  100g  500g  1kg0,3g 4,20g
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Dostępne opakowania:

Black Buddha
Black Buddha zawdzięcza swoją ciemną
barwę całkowicie naturalnym składnikom
występującym w kwiatach konopi
siewnej. Odmiana Black Buddha wyróżnia
się nie tylko interesującym zabarwieniem,
ale także strukturą topów – są one duże
i zwarte. Black Buddha to susz uprawiany
w szklarni (glasshouse), który uwodzi
intensywnym, autentycznym zapachem
z wyczuwalnymi ziemistymi nutami.

Zawartości: 
CBD ~ 7,0% 
THC < 0,2% 

1g 2g0,3g 4,20g 50g  100g  500g  1kg
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Dostępne opakowania:

Black Mamba
Black Mamba to charakterystyczna odmiana o 
niezwykle atrakcyjnym wyglądzie, ciemno zielone 
kwiaty są zbite, posiadają sporo trichomów groma-
dzących cenne kannabinoidy oraz terpeny. Odmiana 
ta wyróżnia się bardzo bogatym, pełnym oraz bardzo 
przyjemnym aromatem natury i delikatną nutą cytryny. 
Gatunek ten uprawiany jest metodą indoor. 

Zawartości: 
CBD ~ 4,7% 
THC < 0,2% 

1g 2g0,3g 4,20g 50g  100g  500g  1kg
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Dostępne opakowania:

1g 2g0,3g 4,20g

Blackberry
Blackberry to odmiana kwiatów CBD uprawiana 
metodą indoor. Sporej wielkości topy cechują się 
zwięzłą strukturą i oliwkowym zabarwieniem. To co 
wyróżnia ten susz to niezwykle charakterystyczny, 
intensywny aromat. Jest on słodki z bardzo dobrze 
wyczuwalnymi nutami jagody. Aromat jagodowy,  
słodki, ziemisty

Zawartości: 
CBD ~ 4,3% 
THC < 0,2% 

50g  100g  500g  1kg
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Dostępne opakowania:

1g 2g0,3g 4,20g

Bubble Gum
Bubble Gum to zbite oraz gęste kwiaty pokryte licz-
nymi trichomami. Niesamowity wygląd tego suszu jest 
wynikiem stosowania uprawy w zamkniętym pomiesz-
czeniu (indoor). Bubble Gum to idealna propozycja dla 
fanów słodyczy! Te kwiaty konopi siewnych cechują się 
słodkim oraz owocowym aromatem.

Zawartości: 
CBD ~ 5,4% 
THC < 0,2% 

50g  100g  500g  1kg
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50g  100g  500g  1kg

Citron
Citron to bardzo ciekawa odmiana suszu o jasnozie-
lonym kolorze, zwartej i zbitej strukturze topów. Dzięki 
wyselekcjonowanej genetyce, gatunek ten wyróżnia się 
atrakcyjnym wyglądem oraz naturalnym, orzeźwiającym 
i cytrusowym aromatem. Kwiaty te idealnie nadają się do 
waporyzacji.

Zawartości: 
CBD ~ 6,6% 
THC < 0,2% 

Dostępne opakowania:

1g 2g0,3g 4,20g
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Critical
Critical to charakterystyczna odmiana, o niezwykle 
atrakcyjnym wyglądzie, ciemnozielone kwiaty są zbite, 
posiadają sporo trichomów gromadzących cenne 
kannabinoidy oraz terpeny. Odmiana wyróżniająca  
się bardzo bogatym, pełnym oraz bardzo przyjemnym 
aromatem natury i delikatną nutą cytryny i drewna  
sosnowego. Critical to susz uprawiany metodą indoor.

Zawartości: 
CBD ~ 5,0% 
THC < 0,2% 

Dostępne opakowania:

1g 50g  100g  500g  1kg0,3g 4,20g
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Dostępne opakowania:

Diesel Skunk
Diesel Skunk to susz uprawiany metodą indoor. 
Cechuje się ciemnozielonym kolorem, który nadaje 
kwiatostanom niezwykle przyjemny, charakterystyczny 
wygląd. To odmiana wyróżniająca się bardzo bogatym, 
intrygującym i pełnym aromatem. W suszu możemy 
wyczuć mocny ziemisty zapach oraz delikatne nuty 
kwiatowe.

Zawartości: 
CBD ~ 4,7% 
THC < 0,2% 

1g 2g0,3g 4,20g 50g  100g  500g  1kg
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Dostępne opakowania:

1g 2g0,3g 4,20g

Euforia
Euphoria to zbite, średniej wielkości kwiaty gęsto 
pokryte trichomami. Wyróżniają się dużą ilością  
czerwono-pomarańczowych włosków nadających tej 
odmianę bardzo ciekawy wygląd. Zapach jest niezwykle 
intrygujący: intensywny, a zarazem świeży i orzeźwia-
jący. Gatunek ten uprawiany jest metodą indoor.

Zawartości: 
CBD ~ 5,0% 
THC < 0,2% 

50g  100g  500g  1kg
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Dostępne opakowania:

Gorilla Glue
Kwiaty konopi siewnych o dojrzałym, jasnozielonym 
kolorze. Kwiaty bogato obsypane niewielkimi topkami. 
Zapach jest charakterystyczny dla tej odmiany,   
kwiaty cechują się mocnym aromatem skunky,  
ziemistym z subtelnymi nutami czekolady.  
Gorilla Glue to susz uprawiany metodą indoor.   
Aromat:  ziemisty, mocno skunky,  
czekoladowy.

Zawartości: 
CBD ~ 4,7% 
THC < 0,2% 

1g 2g0,3g 4,20g 50g  100g  500g  1kg
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Dostępne opakowania:

Green Candy
Green Candy to odmiana o niezwykle świeżym i lekkim 
wyglądzie. Topy cechują się jasnozielonym zabarwie-
niem oraz stosunkowo luźną strukturą. Brązowe słupki 
dodają kwiatom kontrastu i uroczego wyglądu. Ten susz 
CBD posiada ziemisty, a jednocześnie słodki aromat  
z subtelnie wyczuwalnymi nutami charakterystycznymi 
dla odmiany Skunk. Green Candy to odmiana upra-
wiana metodą indoor. 

Zawartości: 
CBD ~5,1% 
THC < 0,2% 

1g 2g0,3g 4,20g 50g  100g  500g  1kg
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Harlequin
Harlequin to susz uprawiany metodą indoor.  
Cechuje się jasnozielonym kolorem, który nadaje 
kwiatostanom niezwykle przyjemny, świeży wygląd. 
Choć kwiaty nie są mocno zbite, to posiadają sporo 
trichomów gromadzących cenne kannabinoidy oraz 
terpeny. Harlequin to odmiana wyróżniająca się  
bardzo bogatym, intrygującym i pełnym aromatem.  
W suszu możemy wyczuć mocne owocowe  
nuty zapachowe. 

Zawartości: 
CBD ~4,8% 
THC < 0,2%

1g 2g0,3g

Dostępne opakowania:

4,20g 50g  100g  500g  1kg
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Ice Rocks

1g

Dostępne opakowania:

-75,8%
CBD

Ice Rocks to kwiaty konopi siewnej  pokryte kryształami 
CBD. Średniej wielkości topy z wieloma trichomami, 
odpowiadają za bardzo przyjemny aromat suszu.  
Ich zapach można określić jako intensywny i owocowy.  
Susz z bardzo wysoką zawartością CBD.

Zawartości: 
CBD ~ 75,8% 
THC < 0,2%
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Mango Kush
Mango Kush to kwiaty konopi siewnych o dojrzałym, 
ciemno-zielonym kolorze. Sporej wielkości topy są 
bogato obsypane trichomami, odpowiedzialnymi za 
przyjemny aromat suszu. Zapach jest charaktery-
styczny dla odmiany mango - kwiaty cechują  się  
autentycznym, owocowym i intensywnym aromatem.

Zawartości: 
CBD ~ 5,1% 
THC < 0,2% 

1g 50g  100g  500g  1kg0,3g 4,20g

Dostępne opakowania:

KATALOG PRODUKTÓW  |  LISTOPAD 202122 SATIVA POLAND



Moon Rocks
Moon Rocks to kwiaty konopi siewnej w ekstrakcie  
z kiefem o specyficznym wyglądzie. Średniej wielkości 
topy o twardej strukturze obtoczone są zawierającą 
duże ilości pyłku konopnego powłoką. Ich zapach można 
określić jako intensywny i naturalny. Susz z bardzo 
wysoką zawartością CBD. 

Zawartości: 
CBD ~ 63,3% 
THC < 0,2%

1g

Dostępne opakowania:

63,3%
CBD

KATALOG PRODUKTÓW  |  LISTOPAD 2021 23SATIVA POLAND



Orange Bud
Orange Bud to kwiaty konopi siewnej o dojrzałym, 
ciemnooliwkowym  kolorze. Przyjemny zapach tej 
odmiany jest charakterystyczny, cechuje się inten-
sywnym aromatem z subtelnymi nutami słodkich 
cytrusów. Orange Bud to susz uprawiany metodą 
indoor. 

Zawartości: 
CBD ~ 5,3% 
THC < 0,2%

1g 50g  100g  500g  1kg0,3g 4,20g

Dostępne opakowania:
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50g  100g  500g  1kg

Peanut Haze
Peanut Haze to susz uprawiany metodą indoor. Cechuje 
się jasnozielonym kolorem, który nadaje kwiatostanom 
niezwykle przyjemny, charakterystyczny wygląd. To 
odmiana wyróżniająca się bardzo ciekawym zapachem.  
W suszu możemy wyczuć mocny aromat orzeszków.

Zawartości: 
CBD ~ 4,1% 
THC < 0,2% 

Dostępne opakowania:

1g 2g0,3g 4,20g
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50g  100g  500g  1kg

Pineapple Express
Pineapple Express to kwiaty konopi siewnych  
o dojrzałym, dojrzałym zielonym kolorze i bogatej  
strukturze. Duże topy z wieloma trichomami, odpowiadają 
za bardzo przyjemny aromat tego suszu. Można go  
określić jako naturalny z wyczuwalnym słodkim 
owocowym aromatem.

Zawartości: 
CBD ~ 5,3% 
THC < 0,2% 

Dostępne opakowania:

1g 2g0,3g 4,20g
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Dostępne opakowania:

1g 2g0,3g 4,20g

Purple Bomb
Purple Bomb To niezwykłe kontrastujące jasno-zielone 
i fioletowe kwiaty. Charakteryzujące się dużymi topami 
o przyjemnej i zwartej strukturze. Purple Bomb to 
odmiana upra- wiana metodą indoor, ceniona zarówno 
za wysokiej jakości wygląd jak i zapach. Ten wyjątkowy 
susz cechuje się słodko-pieprzowym aromatem.

Zawartości: 
CBD ~ 4,2% 
THC < 0,2% 

50g  100g  500g  1kg
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50g  100g  500g  1kg1g 2g0,3g 4,20g

Dostępne opakowania:

Purple Haze
Purple Haze zawdzięcza swoją ciemną barwę całko-
wicie naturalnym składnikom występującym w kwiatach 
konopi siewnej. Odmiana ta wyróżnia się nie tylko inte-
resującym zabarwieniem purpury, ale także strukturą 
topów – są one duże i rozłożyste. Purple Haze uwodzi 
intensywnym, naturalnym, drzewnym zapachem.

Zawartości: 
CBD ~ 5,7% 
THC < 0,2% 

KATALOG PRODUKTÓW  |  LISTOPAD 202128 SATIVA POLAND



Strawberry Haze
Strawberry Haze to kwiaty konopi włóknistej  
o oliwkowej barwie. Niewielkie pąki zawierają duże 
ilości kannabinoidów. Gatunek ten charakteryzuje 
się intensywnym, słodko ziemistym i owocowym 
aromatem. Strawberry Haze uprawiany jest metodą 
szklarniową.

Zawartości: 
CBD ~ 5,4% 
THC < 0,2%

Dostępne opakowania:

1g 2g0,3g 4,20g 50g  100g  500g  1kg
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50g  100g  500g  1kg

Super Lemon Haze
Super Lemon Haze charakteryzuje się dojrzało zielonym 
kolorem oraz zwartą strukturą zbitych kwiatów. Dzięki 
najnowszej, wyselekcjonowanej genetyce, gatunek ten 
wyróżnia się atrakcyjnym wyglądem oraz intensywnym, 
cytrusowym aromatem.

Zawartości: 
CBD ~ 5,1% 
THC < 0,2% 

Dostępne opakowania:

1g 2g0,3g 4,20g
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Sweet Melon
Sweet Melon to kwiaty konopi siewnych o dojrzałym, 
jasnozielonym kolorze i bogatej strukturze. Średniej 
wielkości topy z wieloma trichomami, odpowiadają za 
bardzo przyjemny aromat suszu. Ich zapach można 
określić jako słodki intensywny z wyczuwalnym 
subtelnym, owocowym aromatem.

Zawartości: 
CBD ~ 4,4% 
THC < 0,2% 

Dostępne opakowania:

1g 2g0,3g 4,20g 50g  100g  500g  1kg
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Dostępne opakowania:

CBGreen
CBGreen to polski susz CBG. Są to kwiaty konopi  
włóknistych o jasnozielonym wyglądzie, z dużą ilością 
pąków, które zawierają spore ilości kannabinoidów. 
Gatunek ten, charakteryzuje sie delikatnym  i naturalnym 
aromatem konopi.

Zawartości: 
CBG ~ 6,6% 
THC < 0,2% 

1g 2g0,3g 4,20g 50g  100g  500g  1kg

SUSZ CBG
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CBGold
CBGold to susz CBG. Są to kwiaty konopi włóknistych 
o ciemnozielonym wyglądzie, z dużą ilością małych 
pąków, które zawierają spore ilości kanabinoidów. 
Gatunek ten, charakteryzuje się wyraźnym inten-
sywnym naturalnym aromatem konopi.

Zawartości: 
CBG ~ 9,0% 
THC < 0,2% 

Dostępne opakowania:

1g 2g0,3g 4,20g 50g  100g  500g  1kg

SUSZ CBG
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Dostępne opakowania:

Big Bud CBG
Big Bud CBG charakteryzuje się kwiatami o jasnozie-
lonym wyglądzie. Topy są duże i zwarte, zawierają duże 
ilości kannabinoidów. Susz uwalnia intensywny naturalny 
aromat. Big Bud CBG to odmiana uprawiana metodą 
szklarniową (glasshouse)

Zawartości: 
CBG ~ 6,0% 
THC < 0,2% 

1g 2g0,3g 4,20g 50g  100g  500g  1kg

SUSZ CBG
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SUSZ CBD

Dostępne opakowanie:

4 WYSELEKCJONOWANE PROFILE TERPENOWE RELAX  
AMNESIA  
~6,5% CBD

CALM  
CRITICAL  

~5,0% CBD

ENERGY  
ORANGE BUD 

~5,3% CBD

THERAPY  
MAGNO KUSH 

~5,1% CBD

1g

Terpeny to znajdujące się w roślinie konopi substancje odpowiedzialne 
nie tylko za jej charakterystyczny aromat. Wykazano, że mogą one 
oddziaływać na organizm zarówno bezpośrednio jak i wzmacniać 
działanie terapeutyczne kannabidiolu (CBD) i innych kannabinoidów.  
Warto wspomnieć, że nie wszystkie terpeny działają w ten sam 
sposób. Niektóre mogą wywołać efekt uspokajający, natomiast inne 
zupełnie odwrotnie, poprawiać nastrój i dodawać energii  do działania.
KWIATY KONOPI WŁÓKNISTYCH  
Kwiaty pozyskiwane z wyselekcjonowanej, certyfikowanej odmiany, wpisanej na listę UE. 
Uprawiane w kontrolowanym środowisku, metodami organicznymi, bez pestycydów  
i herbicydów. Każda partia wprowadzona przez nas do obrotu posiada przypisany  
Certificate of Analysis, badany w dwóch niezależnych laboratoriach. Nie do spożycia,  
nie do palenia. Zakaz przetwarzania. Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzial-
ności za zawartość opakowania po naruszeniu plomby. Produkt legalny, dopuszczony do 
obrotu. Wyprodukowano w UE. Przechowywać w zaciemnionym i chłodnym miejscu. 
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CALM
CRITICAL ~5,0% CBD 
AROMAT:  INTENSYWNY, Z NUTAMI CYTRYNY I DREWNA      
                      SOSNOWEGO
Wyselekcjonowany profil terpenowy (dominujący 
β-Myrcene), który może eliminować poczucie lęku oraz 
dawać efekt wyciszenia. Badania nad tym terpenem 
wykazują potencjalne właściwości antydepresyjne, 
antybakteryjne, oraz przeciwbólowe.

RELAX 
AMNESIA ~6,5% CBD
AROMAT: ŚWIEŻY, OWOCOWY, INTENSYWNY
Wyselekcjonowany profil terpenowy (dominujący 
β-Caryophyllene i β-Myrcene), które mogą powodować 
poprawę nastroju, zmniejszenie bólu oraz łagodzenie 
efektów stresu. Badania nad tym terpenem wykazują 
potencjalne właściwości przeciwzapalne, przeciw- 
bólowe oraz przeciwgrzybiczne.

ENERGY 
ORANGE BUD ~5,3% CBD  
AROMAT: SŁODKI, CYTRUSOWY
Wyselekcjonowany profil terpenowy (dominujący  
α-Pinen i β-Pinen), który może wywoływać poprwę 
koncentracji i uważności. Dodawać energii oraz 
wzmacniać pamięć. Badania nad tymi terpenami wyka-
zują potencjalne właściwości przeciwastmatyczne, 
antyseptyczne oraz neuroprotekcyjne.

THERAPY 
MANGO KUSH ~5,1% CBD  
AROMAT: AUTENTYCZNY, OWOCOWY, INTENSYWNY
Wyselekcjonowany profil terpenowy (dominujący 
β-Caryophyllene), który może działać przeciwbólowo, 
przeciwbakteryjnie oraz chronić organizm przed 
stanami zapalnymi. Badania nad tym terpenem wyka-
zują  potencjalne właściwości przeciwnowotworowe, 
przeciwbólowe oraz antyoksydacyjne. 
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Haszysz
4 WYSELEKCJONOWANE PROFILE TERPENOWE RELAX  

KETAMA HASH  
~21% CBD

CALM  
AFGHANI HASH  

~21% CBD

ENERGY  
MARRAKECH HASH  

~25% CBD

THERAPY  
MOROCCAN DREAM HASH  

~27% CBD

Terpeny to znajdujące się w roślinie konopi substancje odpowiedzialne 
nie tylko za jej charakterystyczny aromat. Wykazano, że mogą one 
oddziaływać na organizm zarówno bezpośrednio jak i wzmacniać 
działanie terapeutyczne kannabidiolu (CBD) i innych kannabino-
idów. Warto wspomnieć, że nie wszystkie terpeny działają w ten sam 
sposób. Niektóre mogą wywołać efekt uspokajający, natomiast inne 
zupełnie odwrotnie, poprawiać nastrój i dodawać energii  do działania.
Surowiec na nasz haszysz, pozyskiwany jest z wyselekcjonowanych, certyfikowanych  
odmian, wpisanych na listę UE.  Rośliny z których powstał ekstrakt, były uprawiane  
w kontrolowanym środowisku metodami organicznymi, bez użycia pestycydów i herbi-
cydów.  Autentyczny haszowy aromat oraz wspaniała konsystencja, zadowolą najbardziej 
wybrednych zwolenników tej formy przyjmowania kannabinoidów. 

Dostępne opakowanie:

1g
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SKŁADANA TACKA DO MIESZANIA
Grube tekturowe opakowanie może służyć również jako  
tacka do rozdrabniania  i mieszania suszu wraz z naszym  
haszyszem,  co pozwola przygotować ciekawą mieszankę   
i wzmocnić doznania.

CALM
AFGHANI HASH
AROMAT: ZIEMISTY, ZIOŁOWO ZIEMISTY
Dominującym terpenem jest Linalol, który może 
eliminować poczucie lęku oraz dawać efekt wyciszenia. 
Badania nad tym terpenem wykazują potencjalne 
właściwości antydepresyjne, antybakteryjne, oraz 
przeciwbólowe.

RELAX 
KETAMA HASH
AROMAT: ZIEMISTY, DRZEWNY
Dominującym terpenem jest β-Kariofilen, który może 
powodować poprawę nastroju, zmniejszenie bólu oraz 
łagodzenie efektów stresu. Badania nad tym terpenem 
wykazują potencjalne właściwości przeciwza- palne, 
przeciwbólowe oraz przeciwgrzybiczne.

ENERGY 
MARRAKECH HASH
AROMAT: ZIEMISTY, DRZEWNY
Dominującymi terpenami są α-Pinen i β-Pinen, które 
mogą wywoływać poprawę koncentracji i uważności. 
Dodawać energii oraz wzmacniać pamięć. Badania 
nad tymi terpenami wykazują potencjalne właści-
wości przeciwastmatyczne, antyseptyczne oraz 
neuroprotekcyjne.

THERAPY 
MORROCAN DREAM HASH
AROMAT: ZIEMISTY, WYRAŹNY, MOCNO AUTENTYCZNY
Dominującym terpenem jest β-Caryophyllene, który 
może działać przeciwbólowo, przeciwbakteryjnie oraz 
chronić organizm przed stanami zapalnymi. Badania 
nad tym terpenem wykazują potencjalne właści-
wości przeciwnowotworowe, przeciwbólowe oraz 
antyoksydacyjne.
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Kryształy CBD
Izolowane kryształy CBD o czystość powyżej 99,5%. 
Ekstrahowane przy użyciu wyłącznie czystych technologii 
CO2 w ściśle kontrolowanym procesie. Produkcja 
odbywa się przy zachowaniu najwyższych standardów - 
certyfikaty GMP i HACCP. Kryształy pochodzą  
w całości z zatwierdzonych w Europie przemysłowych 
odmian konopi. Produkt nie zawiera GMO, pestycydów, 
rozpuszczalników. Kryształy CBD mają szerokie 
spektrum zastosowań, które dla konsumentów obejmuje 
m.in. możliwość wymieszania go ze swoim ulubionym 
e-liquidem, mieszania z olejem nośnym lub pieczenia. 
CBD to związek naturalny znajdujący się  
w konopiach przemysłowych i ekstrahowany  
z konkretnych ich szczepów. W przeciwieństwie do THC, 
nie ma efektów psychoaktywnych ani halucynogennych. 
Kryształy CBD firmy Sativa Poland są najczystszym 
wyciągiem CBD, który możesz znaleźć na rynku.

Zawartości: 
CBD ~99,5% 
THC < 0,2%

1g

Dostępne opakowania:

~99,5%
CBD
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OPAKOWANIA



Opakowanie 0,3g
Okrągłe, przezroczyste opakowanie z PCV  
o wysokości 1,6 cm i średnicy 3 cm,  
umieszczone na sztywnym kartonie o wymiarach 5x12.cm, 
w wersji kolorystycznej zależnej od gatunku.
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Opakowanie 1g i 2g
Kopertowe opakowanie powlekane od wewnątrz 
tworzywem zapobiegającym wysychaniu zawartości. 
Szczelnie zamykane strunowo i dodatkowo zgrzewane. 
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Opakowanie Box 1g
Kartonowe opakowanie rozkładane do formy tacki 
służącej do rozdrabniania i mieszania naszych 
produktów. 

KATALOG PRODUKTÓW  |  LISTOPAD 2021 43SATIVA POLAND



Opakowanie 4,20g

Opakowanie duże 
50g, 100g, 200g, 1kg

Niewielki, szklany, hermetycznie zamykany słoiczek, 
wykonany z grubego i wytrzymałego szkła  
z metalowym zawiasem wieczka.

Wymiary: 7x8,5x7cm. 

Wykonane z grubej folii, nieprzezroczyste torby 
czarnego koloru. Hermetycznie zamykane poprzez 
zgrzewanie - doskonale chronią zawartość przed 
promieniami UV i wysychaniem. Wielkość zależna  
od ilości znajdującego się w środku towaru.
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KOSMETYKI 
KONOPNE



Kosmetyki 
Cannabios i Trompetol
Najwyższej jakości kosmetyki czeskiej firmy CANNACURA.  Wieloletnie doświadczenie 
i badania pozwoliły stworzyć jedyne w swoim  rodzaju konopne kosmetyki z unikalnym 
fitokompleksem (CannabiComplex+)  pozyskiwanym z całej rośliny (pierwsze kosmetyki 
trafiły na rynek już w 2004 r.)
Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych dalszą  
odsprzedażą tych produktów. Serie Trompetol i Cannabios świetnie sprawdzają się w: 
 sklepach konopnych, naturalnych i zielarsko-medycznych, aptekach, klinikach 
dermatologicznych, salonach kosmetycznych, gabinetach masażu i rehabilitacji itp.

WIERZYMY W MOC KONOPI  
I JEJ LECZNICZY  WPŁYW  
NA ORGANIZM CZŁOWIEKA
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Kosmetyki  
CannabiGold Ultra Care
POZNAJ PIELĘGNACJĘ Z CBD
 
Nowoczesne formuły, wyselekcjonowane składniki i fitokannabidiol o dedykowanych stężeniach tworzą naszą 
nową gamę produktów kosmetycznych. Ultra Care to 10 wyjątkowych kosmetyków stworzonych by pielęgnować 
skórę twarzy i ciała. Kosmetyki te pełne naturalnych składników przeznaczone są do pielęgnacji wszystkich 
rodzajów skóry niezależnie od wieku, wymagań skórnych czy alergii.  
W Ultra Care znajdziecie kremy i serum do pielęgnacji skóry twarzy, balsam do ciała, żele i płyny micelarne do 
oczyszczania.

CBD stosowane w kosmetykach ma właściwości przeciwutleniające, przeciwłojotokowe i ochronne.  
Łagodzi napięcie skóry i odżywia ją przyczyniając się do regeneracji i zmiękczenia cery. Produkty CannabiGold 
Ultra Care z linii  
do skóry wrażliwej sprawdzą się w pielęgnacji cery ze skłonnością do atopii, a linia do skóry tłustej pozytywnie 
wpłynie na cerę z trądzikiem. W serii kosmetyków znajdziecie także produkty, które kompleksowo zadbają i 
poprawią kondycję różnych rodzajów skóry.
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Kosmetyki INDIA

Kosmetyki INDIA charakteryzują się wyjątkowo 
łagodną formułą wzbogaconą o naturalny olej 
konopny, który zapewnia intensywne nawilżenie, koi 
podrażnienia i odpręża napięty naskórek. Olej, dzięki 
lekkiej konsystencji, bardzo szybko się wchłania i 
pozostawia skórę jedwabiście delikatną w dotyku. 
Zawarte w nim substancje odżywcze szybko redukują 
istniejące zmarszczki i opóźniają jednocześnie proces 
starzenia się skóry, dając oczekiwane rezultaty już 
po pierwszych aplikacjach. Produkty linii INDIA są 
jedynymi kosmetykami na rynku, wykorzystującymi 
olej konopny w kompleksowej pielęgnacji całego ciała.

Olej tłoczony z Cannabis sativa (konopie), rośliny 
pochodzącej z Azji Środkowej, wykazuje innowacyjne 
zastosowanie w kosmetologii. Badania pokazują, że 
konopie mają właściwości przeciwutleniające oraz 
są bogate w kwasy omega 3, 6 i 9, które pomagają w 
nawilżeniu suchej skóry oraz łagodzą podrażnienia. 
Olej z konopi jest bogaty w witaminy, fosfolipidy, 
fitosterole, minerały i chlorofil.

Medyczne właściwości tej rośliny znalazły 
wykorzystanie w nowej linii kosmetyków INDIA. 
Stworzyliśmy dla Państwa serię produktów na bazie 
konopi do pielęgnacji ciała i włosów.
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Kosmetyki Pharmazis
Pharmazis to dermokosmetyki, w których łączymy siłę pielęgnacyjną 
świata roślin, delikatność emolientów, kompleksów aktywnych 
i witamin oraz apteczną precyzję w odpowiedzi na potrzeby 
problematycznej skóry.

Pharmazis konopie polskie to maści i kosmetyki, tworzone w 
oparciu o dobroczynną moc konopi siewnych, które od wieków 
stosowano w celu utrzymania dobrej kondycji skóry. Łagodzenie 
podrażnień, działanie antybakteryjne i przeciwświądowe to obok 
silnych właściwości odżywczych i regeneracyjnych główne atuty tej 
cennej rośliny. Pharmazis konopie polskie to selektywne kosmetyki 
apteczne, w których wykorzystujemy ekstrakt z KONOPI działający 
nawilżająco i kondycjonująco.
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Kosmetyki Nutka
NUTKA to naturalne  fitokosmetyki tworzone z pasją, 
doświadczeniem i przekonaniem, że piękno i bogactwo 
natury jest największą inspiracją i radością życia. 
Poszukujemy i znajdujemy innowacyjne oraz skuteczne 
rozwiązania dla najlepszego efektu kosmetycznego,  
a tym samym komfortu, bezpieczeństwa i dobrego 
samopoczucia każdego z nas.
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OLEJKI CBD
SUPLEMENTY
HERBATKI



OLEJKI CBD 
DAY&NIGHT
Najwyższej jakości olejki CBD zawierające naturalnie 
występujące kannabinoidy, flawonoidy oraz terpenoidy 
(m.in. CBD, CBDA, CBC, CBG, CBDV, BCP), w tym 
500mg naturalnego CBD w olejku DAY oraz 1000mg 
w olejku NIGHT. Olejki CBD DAY&NIGHT wytwarzane 
są wyłącznie z konopi włóknistych uprawianych bez 
użycia GMO oraz pestycydów. Produkt nie zawiera 
glutenu oraz sztucznych konserwantów i barwników, 
a przed dopuszczeniem do sprzedaży został poddany 
certyfikowanej analizie laboratoryjnej. 

Olejek CBD Day&Night jest produktem powstałym 
na bazie ekstraktu z części zielonych konopi siewnej 
pozyskanego za pomocą ekstrakcji CO2. Podstawę 
olejku stanowi najwyższej jakości olej z nasion 
konopi. Nasz produkt zawiera wyłącznie naturalnie 
występujące w konopiach fitoskładniki: kannabinoidy, 
flawonoidy i terpeny. Dzięki wykorzystaniu technologii 
pozwalającej na selektywny dobór proporcji 
fitoskładników uzyskaliśmy olejek o złocistej barwie 
Day 500mg CBD dedykowany do wykorzystania  
w ciągu dnia oraz olejek o ciemnym zabarwieniu  
Night 1000mg CBD dedykowany do wykorzystania  
w godzinach wieczornych.

Aby zmaksymalizować korzyści płynące z olejków CBD 
warto sięgnąć po zestaw Day&Night.

Zawartość CBD:
DAY GOLD CBD OIL 500 mg

NIGHT DARK CBD OIL 1000 mg

Opakowania  
o pojemności  

10 ml
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KAPSUŁKI ZIOŁOWE 
DAY&NIGHT
KAPSUŁKI  
DAY
to specjalnie dobrana kompozycja składników, które 
działają pobudzająco, poprawiają zdolność skupienia 
i koncentracji. Stosują ją osoby, które oczekują 
naturalnego wsparcia przy wzmożonym wysiłku 
zarówno fizycznym jak i umysłowym.

DOBRY NASTRÓJ  
KONCENTRACJA  
ENERGIA 

1 kapsułka zawiera: 
250 mg Cannabis sativa  
40 mg Coffeinum

KAPSUŁKI  
NIGHT
to specjalnie dobrana kompozycja ziół o 
uspokajającym działaniu. Zawarte w kapsułkach obok 
Konopi siewnej Kozłek lekarski i Melisa zmniejszają 
bezsenność i stany lękowe, a także redukują uczucie 
niepokoju i napięcie nerwowe. Po melisę sięgają też 
osoby borykające się z bólami głowy, menstruacyjnymi 
i odczuwające przewlekłe zmęczenie.

RELAKS  
ODPRĘŻENIE  
USPOKOJENIE

1 kapsułka zawiera: 
250 mg Cannabis sativa  
20 mg Radix valerianae  
20 mg Melissae folium

Zawartość:
Opakowanie 45 kapsułek

5mg CBD / 1 kaps.
(225mg CBD)

 
Dodatki:  

Melisa, Kozłek lekarski (NIGHT) 
Kofeina (DAY)4 kapsułki zawierają: 

1000 mg Cannabis sativa 
160mg Coffeinum

4 kapsułki zawierają: 
1000 mg Cannabis sativa  
80 mg Radix valerianae  
80 mg Melissae folium
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Oferujemy klientom produkty najwyższej jakości  
z gwarantowanym stężeniem CBD w najlepszej cenie. 
Olejki które znajdziesz w naszym sklepie, są w całości 
produkowane w Polsce, a ich produkcja pozostaje 
pod ścisłą kontrolą firmy HemPoland. Kupując olejki 
konopne z serii CannabiGold otrzymujesz unikalny, 
złoty ekstrakt CO2 z konopi włóknistych z naturalnie 
występującymi kannabinoidami, z gwarantowanym 
stężeniem CBD oraz obecnością innych naturalnie 
występujących kannabinoidów, terpenoidów  
i flawonoidów.

Zawarty w naszym oleju z konopi CBD to powszechnie 
znany kannabinoid, mający niezwykle szerokie 
właściwości. Dobroczynny i terapeutyczny wpływ 
olejków konopnych sprawia, że produkty zawierające 
CBD, stają się coraz popularniejsze i łatwiej dostępne. 
Dlaczego? Olejek CBD nie oddziałuje psychoaktywnie, 
dlatego też jego posiadanie jest całkowicie legalne  
i dozwolone.

Zawartość CBD:
500 mg
1000 mg
1500 mg
3000 mg

Opakowania  
o pojemności  
12 ml

OLEJKI CBD 
CannabiGold

CannabiGold PRO to najwyższej jakości suplement 
diety o specjalnej formule dla profesjonalnych 
sportowców. Dzięki opracowanej w naszych 
laboratoriach technologii ULTRAPUR i trzykrotnej 
krystalizacji stworzyliśmy precyzyjny produkt 
CannabiGold PRO, w którym znajdziecie 2500 mg 
najczystszego CBD. 

CannabiGold Sport Recover,  
CannabiGold Sport Focus,  
CannabiGold Sport Boost,  
CannabiGold Sport Relax,  
to wieloskładnikowe suplementy diety dla sportowców. 
W formule suplementu połączyliśmy 250 mg CBD 
oraz: wyciągi z melisy, chmielu i lawendy, ekstrakty  
z kurkumy, kakao, imbiru i chili, witaminę D3, witaminy 
A+E.

Opakowania o pojemności: 30 ml
Zawartość CBD: 250 mg, 2500 mg

OLEJKI CBD 
CannabiGold 
SPORT
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Żyjemy szybciej, robimy wszystko lepiej i chcemy 
więcej, dlatego nasz organizm, jak nigdy dotąd, 
potrzebuje wyjątkowego wsparcia. W suplementach 
diety Formula CannabiGold starannie połączyliśmy 
wyselekcjonowane ekstrakty ziół i owoców, witaminy 
oraz olej z nasion konopi siewnych. Dzięki nim 
sprostasz wyzwaniom codzienności.

ZALETY OLEJKÓW FORMULA CANNABIGOLD:

- Zastosowanie opakowań z ciemnego szkła, 
gwarantuje trwałość produktu i zawartych w nim 
naturalnych składników. Nowoczesny, ułatwiający 
przyjmowanie olejku dozownik pozwala na 
precyzyjne porcjowanie.  

- Płynna konsystencja i smak suplementów 
diety CannabiGold sprawiają, że ich przyjmowanie 
staje się proste jak nigdy dotąd.  

- Każda partia suplementów diety CannabiGold 
poddawana jest szczegółowej analizie na każdym 
etapie produkcji, co zapewnia ich najwyższą jakość i 
bezpieczeństwo.  

- DOBRY NASTRÓJ melisa, dziurawiec, trawa cytrynowa
- ODPORNOŚĆ jeżówka, rokitnik, dzika róża
- SPOKOJNY SEN melisa, chmiel, gorzka pomarańcza
- SPOKÓJ DUCHA rumianek, mięta, bazylia azjatycka
- Witamina D3 z lanoliny + witamina k2 (mk-7) z natto
- Witamina K2 (mk-7) z natto
- Witamina D3 z lanoliny
- Witamina E ze słonecznika
- Witaminy A, D, E, K
- Witamina D3 z alg

Opakowanie 30 ml  
wystarcza na około 100 dni codziennej suplementacji.

OLEJKI WITAMINOWE 
CannabiGold Formula

OLEJKI CBD 
CannabiGold 
SPORT
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Kapsułki z CBD 
CannabiGold  
Smart

Poznaj najnowszą ofertę kapsułek z ekstraktem  
z konopi z naturalnym CBD

CannabiGold Smart firmy HemPoland zawierają 
najwyższej jakości złoty olejek z ekstraktem CO2 
z konopi włóknistych z naturalnie występującymi 
fitokannabinoidami. Ekstrakt z konopi włóknistych 
zawiera pełne spektrum naturalnie występujących 
kannabinoidów, terpenoidów i flawonoidów  
(m.in. CBD, CBDA, CBC, CBG, CBDV, BCP).
Kapsułki które znajdziesz w naszym sklepie są w całości produkowane 
w Polsce, a ich produkcja pozostaje pod ścisłą kontrolą firmy 
HemPoland. CannabiGold Smart są suplementem diety, który jest 
przeznaczony dla osób niestosujących olejków CannabiGold ze 
wzglądu na smak oleju konopnego. Najważniejszą zaletą kapsułek 
żelatynowych jest ich hermetyczność, która daje gwarancję 100% 
ochrony substancji zawartych w ich wnętrzu przed szkodliwym 
działaniem czynników zewnętrznych.  Drugą ważną zaletą kapsułek 
miękkich jest umożliwienie precyzyjnego doustnego dawkowania. 
Miękka, złota kapsułka daje się z łatwością przełknąć. Osoby wrażliwe 
powinny zapić ją niewielką ilością wody. Wygodne dawkowanie i 
transport produktu, zapewniają komfort i swobodę spożycia w każdej 
sytuacji.

Kapsułki wegańskie z CBD 

CannabiGold  
Terpenes+

W oleju tłoczonym na zimno z nasion konopi

Każda kapsułka CannabiGold Terpenes + zawiera 
wyjątkowe połączenie najwyższej jakości oleju z nasion 
konopi, najczystszego CBD i wyselekcjonowaną gamą 
terpenów, opracowane w naszych laboratoriach.
Wygodna forma 
Hermetycznie zamknięte kapsułki gwarantują pełną ochronę ich 
zawartości przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Precyzyjne dozowanie 
Kapsułki umożliwiają komfortowe i precyzyjne dozowanie olejku CBD. 
To produkt przeznaczony dla osób ceniących wygodę przyjmowania 
suplementów.

Jakość potwierdzona certyfikatami 
Każda partia naszych suplementów posiada certyfikat analizy. 
Poddajemy nasze produkty kompleksowym badaniom, aby  
potwierdzić deklarowane stężenie CBD, sprawdzić olejki pod 
kątem zawartości metali ciężkich oraz potwierdzić ich czystość 
mikrobiologiczną.

Zawartość CBD:
10 mg w jednej kapsułce

Zawartość CBD:
10 mg w jednej kapsułce
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Olejki CBD (DLA ZWIERZĄT)

Prowadzone od lat badania wykazują, że CBD działa 
nie tylko na ludzi. Doskonale sprawdza się u zwierząt  
(w tym psy i koty). Dzięki CBD można poprawić 
sprawność i jakość życia czworonogów. Preparat 
dzięki któremu Twój podopieczny zachowa zdrowie 
na dłużej. Wykorzystanie naturalnych składników w 
produkcie wpłynie pozytywnie na organizm zwierzęcia, 
poprawiając stan jego skóry, wzroku czy też układu 
odpornościowego. Zawarty w nim olejek CBD, który 
jest pozyskiwany z konopi, poprawi sprawność i jakość 
życia czworonoga. Ostatnie przeprowadzone nad nim 
badania, dowodzą jego pozytywnych efektów nie tylko 
na ludziach i nie stwierdzają skutków ubocznych.

Zawartość CBD:
Opakowanie 10ml
250 mg / 2,5%
500 mg / 5%

CANNABISPET

Wzbogacone o olej z łososia bogaty w kwasy OMEGA-3 niezbędne do utrzymania prawidłowej kondycji pupila.

Olejek dla zwierząt marki Sativa Poland jest 
produktem powstałym na bazie oleju z łososia oraz 
konopi standaryzowanym na 250mg zawartości 
naturalnie występujących fitokannabinoidów 
obecnych w konopiach siewnych.  Jest on źródłem 
witamin i niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych Omega-3 i Omega-6 o optymalnie 
dobranym stosunku.

Olejek przeznaczony dla zwierząt został 
wyprodukowany w najwyższych standardach jakości 
w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności 
HCCP. Przy jego produkcji zastosowano surowce klasy 
Human Grade.

Zawartość CBD:
Opakowanie 10ml
250 mg / 2,5%
500 mg / 5%

Sativa Poland
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CBD FORMULA 32 plastry 
32 mg CBD / plaster
1024 mg CBD / opakowanie
64 mg CBD / plaster
2048 mg CBD / opakowanie

UWAGI NA TEMAT PLASTRÓW CBD
Plaster cbd nie jest lekiem! Nie możemy udzielać porad medycznych dotyczących sposobu stosowania plastra.  
Zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie własnych badań. Ten produkt jest przeznaczony do ochrony i pielęgnacji  
i nie zastępuje zdrowego trybu życia. Plaster zapewnia szybkie efekty, łatwą aplikację i jest obiecującą alternatywą  
dla innych konwencjonalnych produktów CBD.

HEMP/CBD FORMULA 30 plastry 
25 mg CBD / plaster
750 mg CBD / opakowanie
50 mg CBD / plaster
1500 mg CBD / opakowanie

Plastry CBD 
PuroCuro
Nie lubisz smaku konwencjonalnego oleju CBD? 
Nie możesz znaleźć optymalnej dawki podczas 
przyjmowania kapsułek CBD?
Czy chciałbyś spróbować innego wariantu?

Plastry CBD mogą być używane do ochrony i pielęgnacji. Plastry 
CBD zawierają skoncentrowane ekstrakty, które są powoli 
wchłaniane przez skórę, korzystając z ciepła ciała. Plastry 
PuroCuro CBD mogą być dla Ciebie idealną alternatywą dla 
olejków CBD, kapsułek CBD oraz waporyzacji. Plastry CBD 
FORMULA nie zawierają THC, wykonano je prawie w 100% z 
ekstraktu konopnego z CBD pozyskanego metodą ekstrakcji na 
zimno i uzyskanego za pomocą naturalnego rozpuszczalnika. 

Plastry HEMP/CBD FORMULA mają bardzo szerokie spektrum 
fitochemiczne oprócz CBD, zawierają również aktywne 
kannabinoidy takie jak CBN, CBC, CBCD, CBG, (nie zawierają THC). 
Jedną z wielkich zalet plastrów jest to, że są całkowicie bezwonne 
i bez smaku.

Plastry z CBD są nowością na rynku i oferują kilka zalet:

 ■ Brak nieprzyjemnego smaku oleju CBD
 ■ Równomierna dostawa substancji przez okres 8-12 godzin 
 ■ Wysoka biodostępność 90-95%
 ■ Niezwykle efektywne
 ■ Przystępna cena
 ■ Łatwy w użyciu
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Zioła na dobry nastrój  
i koncetrację 
Suplement diety w formie kapsułek

Produkt otrzymywany jest bez zastosowania etapu ekstrakcji, dzięki czemu jest 
bogatszy w składzie, a także bardziej przystępny cenowo niż olejki CBD. Poddanie 
surowca autorskiemu procesowi dekarboksylacji w niskich temperaturach z 
dodatkiem oleju pozwala zachować całe bogactwo, jakim natura obdarzyła konopie, 
jednocześnie umożliwia „aktywację” zawartych w nich związków, tak by stały się 
dostępne dla organizmu człowieka.

Zioła na dobry nastrój to starannie dobrana kompozycja ziół, które wpływają na 
uspokojenie, pomagają utrzymać pozytywny nastrój i równowagę emocjonalną. 
Kapsułki zawdzięczają swoje unikalne właściwości synergii trzech ziół – melisy 
lekarskiej, kozłka lekarskiego i właśnie konopi siewnych. Wszystko to przygotowane  
z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych i etycznych, zamknięte  
w roślinnej kapsułce i dostępne w niewygórowanej cenie.

Zioła na koncetrację to wyjątkowa kompozycja składników, które poprawiają skupienie 
i koncentrację. Konopie włókniste (Cannabis sativa) poddajemy specjalnej procedurze. 
Dekarboksylacja przekształca kannabinoidy w ich aktywne formy, dzięki czemu można 
korzystać z pełni ich potencjału.

Konopie włókniste (Cannabis sativa) poddajemy specjalnej procedurze. 
Przekształcając kannabinoidy w ich aktywne formy, można korzystać z pełni ich 
potencjału w formie kapsułek.

Zawartość CBD: 5 mg / kaps 

Konopie w kapsułkach
120 x 6 mg CBD (720mg)
Najwyższej jakości susz ze starannie wyselekcjonowanych konopi. Poddanie surowca 
autorskiemu procesowi dekarboksylacji w niskich temperaturach z dodatkiem oliwy,  
która zwiększa wchłanialność i pozwala zachować bogactwo, jakim natura obdarzyła 
konopie, jednocześnie umożliwia „aktywację” zawartych w nich związków, tak by stały 
się dostępne dla organizmu człowieka. Konopie w naszych kapsułkach zawierają pełne 
spektrum naturalnie występujących fitokannabinoidów, w tym min. 6 mg CBD na 
kapsułkę. Nowością jest też wykonane z surowców wtórnych opakowanie. Świadoma 
decyzja aby nie bielić papieru. Szanujemy środowisko naturalne, więc tworzymy nasze 
produkty z uwzględnieniem troski o przyszłość planety. 

Zawartość CBD: 6mg / kaps.
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Herbatki  
konopno-owocowe
z liśćmi konopi Felina
Nasze herbatki zostały stworzone na bazie konopi siewnej Felina.  Rośliny 
te pochodzą wyłącznie z europejskich upraw, na których nie stosuje się 
sztucznych nawozów i oprysków chemicznych.   
W momencie odpowiedniej dojrzałości, podczas słonecznej pogody, 
konopie są ścinane, a następnie suszone w naturalnych warunkach.  Susz 
przeznaczony do zaparzania wypełniony jest składnikami odżywczymi, a 
w połączeniu  z owocami, herbatka konopna działa pozytywnie na nasze 
„centrum dowodzenia”, czyli układ nerwowy i mózg, a przez to na cały 
organizm.

SMAKI:  
OWOCE LEŚNE
MALINA Z LIPĄ 
MIĘTA Z JABŁKIEM
WIŚNIOWY SAD
ANANAS-MELON 
POMELO-TRUSKAWKA 
FIGA Z POMARAŃCZĄ 
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
CHĘTNIE ODPOWIEMY  
NA WSZELKIE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI

INFOLINIA: +48 12 444 54 33 
E-MAIL: BIURO@SATIVA-POLAND.PL

Sativa Poland Sp. z o. o. 
Rynek 7, 32-050 Skawina
NIP - 9442259372  |  EU VAT - PL9442259372 
INFOLINIA: +48 12 444 54 33   |  E-MAIL: biuro@sativa-poland.pl 
www.sativa-poland.pl  |  www.sklepsativa.pl  |  Zamówienia hurtowe: www.cbdb2b.pl




