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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.

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

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

Jesteśmy tutaj dla Ciebie!
Twój zespół Sativa Poland

WWW.CBDB2B.PL
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10 FAKTÓW O CBD
1

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 roślinach konopi, a zatem są najczęściej badane.

2

Brak efektów odurzających

3

CBD w legalnych konopiach siewnych

CBD nie da Ci „haju”, tak jak robi to THC. W przeciwieństwie do swojego izomeru, tetrahydrokannabinolu (THC), nie ma działania psychoaktywnego.
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 kwalifikującym gatunek do konopi siewnych, jest maksymalna zawartość THC<0,2%

4

Ma wartość medyczną

Badania naukowe pokazują, że CBD zapewnia
terapeutyczne korzyści lecznicze. Według przeglądu 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 przeciwzapalny w celu zmniejszenia obrzęku. CBD stymuluje
również apetyt i łagodzi ból.

5

Oddziaływuje na Twój mózg

CBD pomaga również w problemach psychologicznych, 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 przejściowym lękiem i depresją będącymi skutkiem poważniejszych przypadłości.
SATIVA POLAND
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Pomaga w zwalczaniu rozprzestrzeniania się raka.

7

Redukuje negatywne efekty THC

Produkty CBD mogą zmniejszać rozprzestrzenianie się niektórych typów komórek nowotworowych. 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.
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.

8

Nawet królowa Wiktoria korzystała z CBD.

9

Choroby neurodegeneracyjne

W XIX wieku w Anglii królowa Wiktoria
używała konopii bogatej w CBD, aby złagodzić bóle
menstruacyjne.
Stwierdzono, że CBD zapobiega toksycznym
wpływom glutaminianu neurotransmiterów
i rodnikowych form tlenu (ROS) w mózgu, zapobiegając
w ten sposób śmierci komórek mózgowych.

10

Siła CBD

CBD ma aktywność przeciwutleniającą większą
niż witamina C (kwas askorbinowy) lub witamina
E (α-tokoferol).
KATALOG PRODUKTÓW | GRUDZIEŃ 2020
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CBD
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

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

6

KATALOG PRODUKTÓW | GRUDZIEŃ 2020

SATIVA POLAND

KWIATY CBD I CBG

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

AK-47
AK-47 to odmiana o niezwykle atrakcyjnym wyglądzie.
Średniej wielkości topy, cechują się oliwkowym zabarwieniem oraz zbitą strukturą. Ten susz CBD charakteryzuje się intensywnym, korzennym i delikatnie
cytrusowym aromatem. AK-47 to odmiana uprawiana
metodą indoor.
Zawartości:
CBD ~4,5%
THC < 0,2%

Dostępne opakowania:

0,3g PR
8

1g

2g

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 ~5,4%
THC < 0,2%

Dostępne opakowania:

0,3g PR

4,20g

SATIVA POLAND

1g

50g 100g 500g 1kg
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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 ~5,6%
THC < 0,2%

Dostępne opakowania:

0,3g PR
10

1g

2g

4,20g

50g 100g 500g 1kg
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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%

Dostępne opakowania:

0,3g PR

1g

SATIVA POLAND

2g

4,20g

50g 100g 500g 1kg
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Bubble Gum
Bubble Gum to zbite oraz gęste kwiaty pokryte licznymi trichomami. Niesamowity wygląd tego suszu jest
wynikiem stosowania uprawy w zamkniętym pomieszczeniu (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%

Dostępne opakowania:

0,3g PR
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1g

2g

4,20g

50g 100g 500g 1kg
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Critical
Critical to charakterystyczna odmiana, o niezwykle
atrakcyjnym wyglądzie, ciemno zielone 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 w metodą indoor.
Zawartości:
CBD ~4,2%
THC < 0,2%

Dostępne opakowania:

0,3g PR

4,20g

SATIVA POLAND

1g

50g 100g 500g 1kg
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Curing Bud
Curing Bud to kwiaty CBD, które zadowolą nawet
najbardziej wymagających miłośników konopi siewnych!
Są to pulchne, okrągłe topy. Duże kwiaty Curing Bud
mają zwartą i zbitą strukturę, którą zawdzięczają
uprawie metodą indoor. Aromat tego suszu jest bardzo
przyjemny, z łatwo wyczuwalnymi ziołowymi nutami
zapachowymi.
Zawartości:
CBD ~4,1%
THC < 0,2%

Dostępne opakowania:

0,3g PR
14

1g

2g

4,20g

50g 100g 500g 1kg
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Diesel Skunk
Diesel Skunk to susz uprawiany metodą indoor.
Cechuje się ciemno zielonym 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%

Dostępne opakowania:

0,3g PR

1g

SATIVA POLAND

2g

4,20g

50g 100g 500g 1kg
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Gelato
Gelato to twarde średniej wielkości zbite kwiatostany.
Dojrzały ciemno zielony kolor z brunatnymi włoskami
oraz charakterystyczny świeży aromat to wyróżniające
ten gatunek cechy. Uprawiany metodą indoor. Aromat
jest naturalny i intensywny.
Zawartości:
CBD ~4,7%
THC < 0,2%

Dostępne opakowania:

0,3g PR
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1g

2g

4,20g

50g 100g 500g 1kg
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Gorilla Glue
Kwiaty konopi siewnych o dojrzałym, jasno zielonym
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%

Dostępne opakowania:

0,3g PR

1g

SATIVA POLAND

2g

4,20g

50g 100g 500g 1kg
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Green Candy
Green Candy podobnie jak Harlequin to odmiana
o niezwykle świeżym i lekkim wyglądzie. Topy cechują
się jasnozielonym zabarwieniem oraz stosunkowo
luźną strukturą. Brązowe słupki (charakterystyczne
dla żeńskich kwiatostanów konopi siewnych) 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 uprawiana metodą indoor.
Zawartości:
CBD ~4,5%
THC < 0,2%

Dostępne opakowania:

0,3g PR
18

1g

2g

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 ~4,7%
THC < 0,2%

Dostępne opakowania:

0,3g PR

1g

SATIVA POLAND

2g

4,20g

50g 100g 500g 1kg
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Super Lemon Haze
Super Lemon Haze to najnowsza odmiana w ofercie.
Charakteryzuje się dojrzało zielonym kolorem oraz zwartą
strukturą zbitych kwiatów. Dzięki najnowszej, wyselekcjonowanej genetyce, gatunek ten wyróżnia się atrakcyjnym
wyglądem oraz intensywnym, słodkim i cytrusowym
aromatem.
Zawartości:
CBD ~4,4%
THC < 0,2%

Dostępne opakowania:

0,3g PR
20

1g

2g

4,20g

50g 100g 500g 1kg
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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 charakterystyczny dla odmiany mango - kwiaty cechują się
autentycznym, owocowym i intensywnym aromatem.
Zawartości:
CBD ~5,1 %
THC < 0,2%

Dostępne opakowania:

0,3g PR

4,20g

SATIVA POLAND

1g

50g 100g 500g 1kg
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Orange Bud
Orange Bud to kwiaty konopi siewnych o dojrzałym,
ciemno-oliwkowym kolorze. Przyjemny zapach tej
odmiany jest charakterystyczny, cechuje się intensywnym aromatem z subtelnymi nutami słodkich
cytrusów. Orange Bud to susz uprawiany metodą
indoor.
Zawartości:
CBD ~5,3%
THC < 0,2%

Dostępne opakowania:

0,3g PR
22

4,20g

1g
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Strawberry Haze
Strawberry Haze to kwiaty konopi włóknistych o
oliwkowej barwie. Niewielkie pąki zawierają duże
ilości kanabinoidów. 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:

0,3g PR

1g

SATIVA POLAND

2g

4,20g

50g 100g 500g 1kg
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Sweet Melon
Sweet Melon to kwiaty konopi siewnych o dojrzałym,
jasno-zielonym 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 ~3,9%
THC < 0,2%

Dostępne opakowania:

0,3g PR
24

1g

2g

4,20g

50g 100g 500g 1kg
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CBGold

SUSZ CBG

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 intensywnym naturalnym aromatem konopi.
Zawartości:
CBG ~ 6,6%
THC < 0,2%

Dostępne opakowania:

0,3g PR

1g

SATIVA POLAND

2g

4,20g

50g 100g 500g 1kg
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SUSZ CBD

4 WYSELEKCJONOWANE PROFILE TERPENOWE
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 odpowiedzialności za zawartość opakowania po naruszeniu plomby. Produkt legalny, dopuszczony do
obrotu. Wyprodukowano w UE. Przechowywać w zaciemnionym i chłodnym miejscu.

RELAX

AMNESIA
~5,4% CBD

CALM

CRITICAL
~4,2% CBD

ENERGY

ORANGE BUD
~5,3% CBD

THERAPY

MAGNO KUSH
~5,1% CBD

Dostępne opakowanie:

1g

26
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RELAX

AMNESIA ~5,4% CBD

ENERGY

ORANGE BUD ~5,3% CBD

AROMAT: ŚWIEŻY, OWOCOWY, INTENSYWNY

AROMAT: SŁODKI, CYTRUSOWY

Wyselekcjonowany profil terpenowy (dominujący
β-Caryophyllene i β-Myrcene), które mogą powodować
poprawę nastroju, zmniejszenie bólu oraz łagodzenie
efektów stresu. Badania nad tym terpenem wykazująpotencjalne właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz przeciwgrzybiczne.

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 wykazują potencjalne właściwości przeciwastmatyczne,
antyseptyczne oraz neuroprotekcyjne.

CALM

CRITICAL ~4,2% 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.

SATIVA POLAND

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 wykazują potencjalne właściwości przeciwnowotworowe,
przeciwbólowe oraz antyoksydacyjne.

KATALOG PRODUKTÓW | GRUDZIEŃ 2020
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Haszysz

4 WYSELEKCJONOWANE PROFILE TERPENOWE
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.
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 herbicydów. Autentyczny haszowy aromat oraz wspaniała konsystencja, zadowolą najbardziej
wybrednych zwolenników tej formy przyjmowania kannabinoidów.

RELAX

KETAMA HASH
~17% CBD

CALM

AFGHANI HASH
~17% CBD

ENERGY

MARRAKECH HASH
~17% CBD

THERAPY

MOROCCAN DREAM HASH
~20% CBD

Dostępne opakowanie:

1g
28
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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

RELAX

KETAMA HASH

AROMAT: ZIEMISTY, ZIOŁOWO ZIEMISTY

AROMAT: ZIEMISTY, DRZEWNY

Dominującym terpenem jest Linalol, który może
eliminować poczucie lęku oraz dawać efekt wyciszenia.
Badania nad tym terpenem wykazują potencjalne
właściwości antydepresyjne, antybakteryjne, oraz
przeciwbólowe.

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

THERAPY

MARRAKECH HASH

MORROCAN DREAM HASH

AROMAT: ZIEMISTY, DRZEWNY

AROMAT: ZIEMISTY, WYRAŹNY, MOCNO AUTENTYCZNY

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 właściwości przeciwastmatyczne, antyseptyczne oraz
neuroprotekcyjne.

Dominującym terpenem jest β-Caryophyllene, który
może działać przeciwbólowo, przeciwbakteryjnie oraz
chronić organizm przed stanami zapalnymi. Badania
nad tym terpenem wykazują potencjalne właściwości przeciwnowotworowe, przeciwbólowe oraz
antyoksydacyjne.

SATIVA POLAND
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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.

SATIVA POLAND
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Opakowanie 1g i 2g
Kopertowe opakowanie powlekane od wewnątrz
tworzywem zapobiegającym wysychaniu zawartości.
Szczelnie zamykane strunowo i dodatkowo zgrzewane.

Opakowanie Pre Rolls 0,5g
Rozdrobnione feminizowane kwiaty konopi owinięte wysokiej klasy papierem renomowanej marki RAW.
Opakowanie zawiera ok. 0,5 g suszu. Dodatkowo zabezpieczone w szklaną, zakorkowaną fiolkę
o łącznej długości ok 13 cm.
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Opakowanie Box 1g
Kartonowe opakowanie rozkładane do formy tacki
służącej do rozdrabniania i mieszania naszych
produktów.

SATIVA POLAND
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Opakowanie 4,20g
Niewielki, szklany, hermetycznie zamykany słoiczek,
wykonany z grubego i wytrzymałego szkła
z metalowym zawiasem wieczka.
Wymiary: 7x8,5x7cm.

Opakowanie duże
50g, 100g, 200g, 1kg

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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WAPORYZACJA

E liquidy
Produkty marki Harmony to cenione na całym świecie,
wysokiej jakości liquidy CBD do waporyzacji.
Producent gwarantuje między innymi:
• Ściśle określoną zawartość CBD
• Wykorzystanie do produkcji unikatowych,
naturalnych aromatów terpenów ze znanych na
całym świecie szczepów konopi przemysłowych
• Wspaniałe smaki przygotowane przez grupę
ekspertów
• Stałą kontrolę jakości
• Brak THC
• Brak alkoholi i ekstraktów pochodzenia zwierzęcego
Liquidy sprzedawane są w buteleczkach o pojemności
10 ml zapakowanych w kolorowy kartonik. Opakowanie
zbiorcze zawiera 6 szt.
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O.G. Kush

Original Hemp

Słynny szczep O.G. Kush zawsze
był tajemnicą, ponieważ jego pełne
pochodzenie i genetyka są nieznane.
Samo słowo „Kush” odnosi się do
szczepów uprawianych w górach
ū Hinūd ū Kush lub Hind K h, w Indiach.
O.G. Kush zawiera wysokie stężenie
terpenów takich jak linalol, znajdujący
się w lawendzie oraz pinen znajdujący
się w sośnie, dzięki czemu posiada
ziemisty smak i zapach.

Rozkoszuj się prawdziwym smakiem
konopi! Terpeny, które zawarte są
w tym e-liquidzie, mają lekki i orzechowy aromat, a pierwotny terpen,
kariofilen, pozostawia gładki, ziemisty
posmak. Niech żyją konopie!
Dostępne warianty:

30mg

100mg

300mg

Dostępne warianty:

30mg

100mg

300mg

Mango Kush

Pink Lemonade

Mango Kush to odmiana, która przede
wszystkim smakuje i pachnie mango,
z tropikalnymi nutami ananasa i
banana. Zawiera terpenowy mircen,
który występuje również w mango
i jest odpowiedzialny za słodki i
piżmowy aromat.

Niezwykle pikantny z nutą słodyczy,
ciesz się orzeźwiającym smakiem
lata. Ten klasyk zingy, przywróci Cię
do dawnych dobrych czasów.
Co sprawia, że Różowa Lemoniada
tak smakuje? Cytrusowy spin na
grejpfrucie z nutą musu, bardzo
pikantny z odrobiną słodyczy.

Dostępne warianty:

30mg

100mg

300mg

30mg

100mg

300mg

Wild Strawberry

Kiwi Skunk

Jest powód, dla którego ten cudowny
owoc wpływa na tak wiele słodkich
rzeczy, w tym na nasz e-liquid. Odkryj
na nowo pyszne, słodkie smaki i zapachy truskawek w naszym e-soku CBD.
To soczyste doświadczenie z pewnością przywoła wspomnienia lata!

Elektryczny i rześki! Ciesz się tą
porywającą „fantazją smaku”
– nabardziej szaloną kombinacją,
jaką kiedykolwiek stworzyliśmy,
łącząc ją z naturalnym, ziemistym
kushem.

Dostępne warianty:

30mg

SATIVA POLAND

Dostępne warianty:

100mg

300mg

Dostępne warianty:

30mg

100mg

300mg
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Exodus Cheese
Ten legendarny klasyk łączy
drobiazgową rekonstrukcję jednego
z najbardziej uwielbianych odmian
konopi w historii. Charakterystyczny
profil terpenowy jest bogaty
w pikantny, ziemisty kariolen
z odrobiną ostrego limonenu
i słodkiego mircenu.
Dostępne warianty:

30mg

100mg

Ten nagradzany licznymi laurami
szczep konopi ma najbardziej kompletny profil aromatyczny zapewniający intensywny smak i zapach
„zingy”. Pachnie świeżą, soczystą
cytryną z powodu wysokiego stężenia
limonenu, tego samego terpenu,
który znajduje się w cytrynie i innych
owocach cytrusowych.
Dostępne warianty:

100mg

Harmony Mint to wyrafinowana
mieszanka marokańskich miętowych
terpenów o subtelnym i słodkim
smaku, które sprawiają orzeźwiający
efekt na cały dzień.
Dostępne warianty:

30mg

100mg

300mg

300mg

Super Lemon Haze

30mg

Moroccan Mint

New York Diesel
E-liquid New York Diesel Harmony to
smak przełomowy i potężny jak samo
miasto. Doświadcz intensywnego
i konkretnego posmaku dojrzałego
grejpfruta i limonki z zakończeniem
o lekkim zapachu paliwa

Dostępne warianty:

30mg

100mg

300mg

300mg

Pineapple Express
Doskonale dojrzałe...
Ten tropikalny aromat łączy nuty
ananasa i mango w połączeniu
z dodatkiem leśnej sosny, może cię
zabrać na wycieczkę do raju.
Dostępne warianty:

30mg
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Vape Pen
Bateria Harmony + Ładowarka
Ta nowoczesna i elegancka bateria, zaprojektowana specjalnie do wszystkich wkładów
Harmony Pen, jest wyposażona w system automatycznego wyciągania (bez przycisku!)
Dla większej wygody. W pełni naładowana bateria wystarcza na 500 zaciągnięć
w jednym ładowaniu. Podłącz go do wkładki pióra Harmony CBD Pen i waporyzuj!

SATIVA POLAND
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Harmony/Innokin Jem Vape Pen
Zestaw JIO-Pen AIO Innokin wyznacza wyższy standard smaków i wygody.
Zbudowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej JEM-PEN to cienki waporyzator
o średnicy 16 mm i wysokości 129,5 mm. Wbudowaną baterię o pojemności 1000 mAh
ładuje się przez micro-USB, a trójkolorowa dioda LED wyraźnie pokazuje aktualny
poziom jej naładowania. JEM-Pen zapewnia pełny, intensywny smak przy każdym
zaciągnięciu się. Aby napełnić zintegrowany zbiornik o pojemności 2 ml, wystarczy
po prostu przekręcić górną część. Poziom liquidu jest łatwo widoczny przez okienko.
W zestawie znajdują się dwie cewki: JEM 1.6Ω i JEM 2.0Ω.
JEM-Pen jest najlepszym wyborem: niedrogim i łatwym w użyciu,
który zapewnia doskonałe wrażenia z waporyzacji.

5 cewek 1,6 Ohm
Zamienne cewki Innokin JEM
zostały zaprojektowane z myślą o
niezawodnym działaniu i długiej
żywotności.
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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 LECZNICZYWPŁYW
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.

SATIVA POLAND
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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.
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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.

SATIVA POLAND

Kosmetyki
Pharmazis

Pharmazis to dermokosmetyki, w których
łączymy siłę pielęgnacyjną świata roślin,
delikatność emolientów, kompleksów aktywnych
i witamin oraz apteczną precyzję 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
utrzymaniu 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.

SATIVA POLAND
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OLEJKI CBD
I SUPLEMENTY

OLEJEK CBD
DAY&NIGHT
Najwyższej jakości suplement diety zawierający pełne
spektrum naturalnie występujących kannabinoidów,
flawonoidów oraz terpenoidów (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 uprawianych w Polsce konopi włóknistych bez
użycia GMO oraz pestycydów. Produkt nie zawiera
glutenu oraz sztucznych konserwantów i barwników,
a przed dopuszczeniem do sprzedaży został poddany
certyfikowanej analizie laboratoryjnej.
Wszystkie suplementy diety CannabiGold powstały
przy użyciu najnowocześniejszej technologii
ekstrakcji CO2 – nad odpowiednią jakością produkcji
czuwają naukowcy oraz specjaliści z wieloletnim
doświadczeniem i sprawdzoną wiedzą.
Każdy z naszych olejków CBD produkowany jest
z niezwykłą starannością w jedynym takim zakładzie
produkcyjnym w kraju – nie znajdziesz w naszych
olejkach żadnych sztucznych dodatków i syntetyków,
które mogłyby wpłynąć na skuteczność oferowanych
suplementów. Olejki konopne CannabiGold zawierają
również cenne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6,
które mają korzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Zawartość CBD:
GOLD DAY CBD OIL 500 mg
DARK NIGHT CBD OIL 1000 mg

NY
TĘP
S
O
D
JUŻ CE
RÓT
WK

Opakowania
o pojemności
10 ml

Składniki: olej z nasion konopi włóknistych, ekstrakt z konopi
włóknistych
Zalecana dzienna porcja: sześć kropli.
Stosować dwa razy dziennie: 3 krople olejku DAY rano oraz 3
krople olejku NIGHT wieczorem. Każdorazowo przed użyciem
wstrząsnąć. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w
ciągu dnia.
Informacje dodatkowe: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety.
Zachowanie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego
trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać 
w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej.
Zaleca się chronić przed działaniem światła.

SATIVA POLAND

KATALOG PRODUKTÓW | GRUDZIEŃ 2020

47

Olejki CBD
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.

Opakowania
o pojemności
12 ml

Zawartość CBD:
500 mg
1000 mg
1500 mg
3000 mg

Wszystkie suplementy diety CannabiGold powstały
przy użyciu najnowocześniejszej technologii
ekstrakcji CO2 – nad odpowiednią jakością produkcji
czuwają naukowcy oraz specjaliści z wieloletnim
doświadczeniem i sprawdzoną wiedzą.
Każdy z naszych olejków CBD produkowany jest
z niezwykłą starannością w jedynym takim zakładzie
produkcyjnym w kraju – nie znajdziesz w naszych
olejkach żadnych sztucznych dodatków i syntetyków,
które mogłyby wpłynąć na skuteczność oferowanych
suplementów. Olejki konopne CannabiGold zawierają
również cenne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6,
które mają korzystny wpływ na zdrowie człowieka.
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CannabiGold Smart
Kapsułki z CBD

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.

Zawartość CBD:
10 mg x 10 kapsułek
10mg x 30 kapsułek
Olej z ekstraktem z konopi włóknistych użyty do produkcji kapsułek i gum CannabiGold Smart powstaje
w 100% w drodze bezrozpuszczalnikowej ekstrakcji całych roślin gatunku Cannabis sativa L., tj. całkowicie
bezpiecznych i legalnych konopi włóknistych.
Pozyskiwanie oleju i ekstraktu z konopi włóknistych następuje przy użyciu innowacyjnej, zaprojektowanej
specjalnie z myślą o konopiach aparaturze do ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym.
Konopie wykorzystywane przy produkcji uprawiane są w naturalny, przyjazny dla środowiska sposób, bez
użycia jakichkolwiek środków ochrony roślin.
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CannabiGold Terpenes+
Kapsułki wegańskie z CBD
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.
Jedna kapsułka zawiera gwarantowane minimum
10 mg CBD.
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.
Zalecana dzienna porcja: dwa razy po 1 kapsułce (co
odpowiada 20 mg CBD), Nie przekraczać zalecanej
dziennej porcji. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Chronić przéd światłem. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.
Składniki: olej tłoczony na zimno z nasion konopi
włóknistych, kannabidiol, terpeny(ok. 0,4%), otoczka:
skrobia z tapioki, substancja utrzymująca wilgoć
glicerol.

Zawartość CBD:
10 mg x 60 kapsułek
10 mg x 30 kapsułek
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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%
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Zioła na dobry nastrój
i koncetrację

Suplement diety w formie kapsułek
Nowość w świecie produktów CBD
Rynek produktów konopnych jest bardzo młody,
dynamiczny i szybko się uczy. Konsumenci też nie
pozostają w tyle i stale szukają nowych rozwiązań.
Najbliższe miesiące i lata przyniosą docenienie konopi
jako surowca w stanie minimalnie przetworzonym.
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.
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:
250 mg
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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
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