
KANNAWAY FOR EUROPE
Tuote-esite

Tavoitteemme on tulla maailman johtavaksi 
fytokannabinoidien tuottajaksi.

Toimittaessamme tuotteita joko suoramyynti- 
ohjelmamme kautta tai online-kaupan kautta, 

periaatteemme on aina sama: Autamme ihmisiä 
elämään parempaa ja terveempää elämää. Samalla 

tuemme kestävää kehitystä

Energy
lisää kestävyyttä ja
energiaa, jotta jaksat koko 
päivän. Ratkaisu niihin hetkiin, 
kun olo tuntuu rasittuneelta ja 
väsyneeltä.

Kannawayn kaikki tuotteet on valmistettu premium –
hamppuöljy uutteesta. Hamppumme on kasvatettu 
ilman torjunta-aineita ja kemiallisia lannoitteita Uute 

on GMO –vapaa

ETEERISET ÖLJYT
Kannawayn eteeriset öljyt yhdistävät kasveista
saatavat öljyt, Bi-Bong–kasviuuteyhdisteet ja kasvien 
luonnolliset terpeenit tuoden aromaterapeuttista 
hyötyä keholle ja mielelle. Koe syvempää rentoutta, 
lisäenergiaa ja lisää hyvinvoinnin tunteita Kannawayn 
eteerisillä öljyillä!

KÄYTTÖ:
Kannawayn eteerisiä öljyjä voit hieroa akupisteisiin, kuten 
ranteen sisäpintaan, kaulalle ja ohimoille. Voit myös käyttää 
diffuuseria saadaksesi aromaterapeuttiset hyödyt koko 
huoneeseen.

The company of firsts.

Tranquility
antaa ainutlaatuisen
rauhoittavaan kokemuksen.
Rentoudu ja vaivu uneen pitkän 
ja rasittavan päivän jälkeen.

Immunity
ja suojaat itseäsi joka 

päivä. Tukee kehon 
immuunijärjestelmän

toimintaa.
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KUIVALLE, KARHEALLA JA
VAHINGOITTUNEELLE IHOLLE

Aktiivinen elämäntapa tai terveempi 
ja nuorekkaampi iho? Kannawayn 
SALVE on juuri sitä mitä tarvitset. 
SALVE sisältää ainutlaatuisen yrtti 
yhdistelmän, joka yhdessä hamppuöljyn 
kanssa tuo optimaalisen tuloksen.Tämä 
ainutlaatuinen yhdistelmä hellii ihon 
ongelmakohtia

Luonnollinen vaihtoehto

HempVAP™ on ensimmäinen kannabinoidi 
-vaporisaattori. Toisin kuin muut 
markkinoilla olevat vaporisaattorit, se 
ei sisällä nikotiinia tai muita haitallisia 
aineita. HempVAP on nopea ja kätevä tapa 
nauttia kannbinoideja ilman päihdyttäviä 

tai muita haitallisia vaikutuksia.

SALVE

HEMPVAP

Öljyjen uuttamiseen käytämme kehittämäämme 
menetelmää, jolla öljyt erotetaan kasvin varresta. Tuotteiden 
laadun varmistamme luomallamme TripleLabTest–
laboratoriotestausmenetelmällä. Kolminkertainen 
testaus varmistaa tuotteidemme puhtauden ja sen että 
tuotteissamme ei ole liuottimia, raskasmetalleja eikä 
muitakaan vahingollisia aineita

Testaamme ja analysoimme 
tuotteemme niiden matkalla 
siemenestä hyllylle. Näin 
varmistamme, että kaikki tuotteet, 
joita tarjoamme ovat puhtainta 

mahdollista laatua.

PURE GOLD
Kannawayn PURE GOLD on täyden spektrin (sis. yli 
sata kannabinoidia) dekarboksiloitu ja suodatettu 
hamppuöljytuote. PURE GOLD–hamppuöljytuotteesta saat 
helposti joka päivä tarvitsemasi kannabinoidit. PURE GOLD 
on Kannawayn tehokkain tuote, joka sisältää runsaasti 
kannabinoideja, vitamiineja, mineraaleja ja rasvahappoja. 

*Ulkoisessa käytössä ainutlaatuiset 
kasviperäiset ainesosat antavat hyödyn 
suoraan toivotulle ihon alueelle.
SALVE on valmistettu ilman parabeenejä, 
sulfaatteja, väriaineita ja ilman synteettisiä 
ainesosia.

THC vapaa

Ei savua, ei nikotiinia, 
ei tupakkaa, ei 

epämukavaa hajua tai 
tuhkaa

Miellyttävä, 
aromaattinen

höyry

Helppo käyttää
missä vain

AINUTLAATUINEN VAPORISAATTORI

SALVE sisältää 
vain luonnollisia 
ainesosia, kuten 
manteliöljyä,
mehiläisvahaa,
kandelillaa, 
jojobaa, inkiväärin 
juurta ja 
hamppuöljyä




