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• SuperGreens

EGYSZERU. TISZTA. TAPU\LO.

A mai rohan6 vi lag ban kbnnyen megesik, 
hogy nem eszUnk eleg zoldseget, 
melyek a mindennapokhoz szUkseges 
megfelel6 mennyisegu vitamint, 
asvanyi anyagot, rostot es feherjet, 
illetve mas fontos tapanyagokat 
tartalmaznak. 

A Kannaway SuperGreens tbbb, 
mint 40 kUlonboz6 novenyi alapu es 
tapanyagokban gazdag osszetev6b61 
keszUI, mely biztosftja, hogy minden nap 
egy egeszseges adag 'zbldhoz' juss. Ez a rendkfvUli 
formula kender feherjevel es sajat szabadalmu 
Bi-Bong® gy6gynoveny keverekUnkkel keszUI. 

• Power Protein

CSUCSMINOSEGO FEHERJE

A Kannaway Power Protein egftsegevel 
egyszeruen egeszftheted ki 
taplalekbeviteled magas min6segu 
feherjevel. A feherje hozzajarul az 
izomtomeg novekedesehez es az 
izomzat megtartasahoz. 

Azonban nem mindig egyszeru 
megtalalni az egyensulyt, hogy 
egeszsegesen is taplalkozzunk 
es j61 is erezzUk magunkat - eppen 
ezert hoztuk letre ezt az fzletes 
shake-t, mely tejsav6feherjet, 
kender feherjet es a mi egyedUlall6 
Bi-Bong® gy6gynoveny kivonatunkat 
is tartalmazza ezzel jarulva hozza, 
hogy elerhesd szemelyes celjaidat. 
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• Humulus

FORRADALMI KANNABISZ-MENTES

CBD TERMEK

Premium Humulus Oil egy zsenialis uj 
CBD termek, mely a Humulus noveny 
kivonatab61 keszUI. 

A lmmuneAG™ felhasznalasaval 
keszUlt Premium Humulus Oil a vilag 
legels6 nem kannabiszb61 szarmaz6 
CBD forrasa, mely egy er6teljes es 
hatekony mindennapi hasznalatra 
tervezett termek. Segftsegevel az 
emberek konnyebben juthatnak hozza 
a CBD-hez, mint valaha. 

A tiszta kenderolaj es mas termeszetes 
osszetevok kombinaci6jat tartalmaz6 

Kannaway termekeket ugy alkottuk meg, 
hogy az egesz csalad hasznalhassa oket, 

ezzel fedezve mindennapi CBD beviteliiket. 

GMO-mentes kenderrel kesziilt, mutragyakt6/, 
rovarirt6kt6/ es gyomirt6kt6/ mentes. 

Ezek az egyediila/16 termekek kizar6/ag 
a Kannaway Brand Ambassadorain 

keresztiil erhetok el. 
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All Natural 

Az a kiildetesunk, hogy a vilag els6 szamu 

fitokannabinoid szolgaltat6ja legyunk, 
hogy segftsunk az embereknek jobb 

es egeszsegesebb eletet elni es mindekozben 

egy fenntarthat6 vilagot teremteni. 
SUTTA BALÁZS

suttabalazs@gmail.com

Telefon: +36 20 9 464 156

Web: www.cbdoil-shop.com



■ Salve

B6RAPOLAS SZARAZ, 
DURVA ES SERLJLT BORRE 

Akar aktfv eletm6dot elsz vagy egyszeruen csak 
egeszsegesebb es fiatalabb megjelenesu b6rt szeretnel, 
a Kannaway Salve pontosan az, amire szukseged van. 
Ez a forradalmi keszftmeny olyan egyedulall6 gy6gynoveny 
kombinaci6t tartalmaz, mely a CBD kenderolajjal 
szinergikusan egyuttmukodve optimalis eredmenyeket er 
el, b6rtfpust61 fuggetlenul hasznalhat6, gazdag es taplal6 
nedvesseget biztosftva b6rod szamara. 

A CBD es egyeb gy6gynovenyek kombinaci6janak 
b6rfeluleten val6 alkalmazas eseten a kozvetlen, 
koncentralt hatast a felvitel helyen elvezheted. 

Paraben, szulfatok, szfnezekek es szintetikus illatok 
nel kul keszult. 

■ Essential Oils

Bl-BONG® ES TERPENEK FEL
HASZNALASAVAL TES TNEK ES LELEKNEK 

A Kannaway ill6olajok novenyi olajokat, Bi-Bong® 
gy6gynoveny kivonatot es termeszetes terpeneket 
tartalmaznak, ezaltal fokozott aromaterapias nyujtva 
tested es lelked szamara. Elvezd a melyebb nyugalmat, 
fokozott energiat es jobb kozerzetet a Kannaway 
ill6olajokkal. 

TRANQUILITY az egyedulall6an nyugtat6 elmenyert. 

IMMUNITY a mindennapi vedelemert. 

ENERGY az egesz nap tart6 all6kepessegert. 
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■ HempVAP

A TERMESZE TES ALTERNATIVA 

A HempVAP"" az els6 CBD olajos parologtat6 toll. 
A jelenlegi piacon kaphat6 e-cigarettakkal szemben ez az 
elegans megjelenesu parologtat6 nem tartalmaz nikotint. 
Teljesen THC-mentes, fgy nem okoz szedulest es nem 
b6dft. Helyette minden fzletes belegzessel csupan 
gyorshatasu CBD-t kapsz. 

A HempVAP® a dohanyzas stflusos es termeszetes 
alternatfvaja, mely Citrus (100 mg) es Eucalyptus (300 mg) 
fzekben erhet6 el. 
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■ Pure Gold

TELJES SPEK TRUMU, 
CSUCSMINOSEGO KENDEROLAJ 

A Kannaway Pure Gold Hemp Oil egy teljes spektrumu, 
karbonsavt61 mentes, szurt CBD kenderolaj. Magas 
min6sege es tisztasaga elnyerte fogyaszt6ink bizalmat, 
akik ezzel biztosftjak mindennapi kannabinoid beviteluket. 
Hiszunk benne, hogy ez a tapanyag kulcsfontossaggal bfr 
a szervezet endokannabinoid rendszerenek tamogatasaban. 

Az erett noveny szarab61 torten6 olaj kinyeresehez 
szabadalmaztatott eljarasainkat alkalmazzuk. 
Hogy megbizonyosodjunk r61a, hogy termekeink megfelelnek 
az elvarasaidnak, minden egyes adagot a Triple Lab Tested'" 
folyamattal ellen6rzunk, ezaltal meggy6z6dve arr61, hogy 
termekeink nem tartalmaznak semmifele old6szert, 
nehezfemet vagy mas potencialisan karos anyagot. 

l<ANNAWAY. Pure Gold 
Fu Sµecl ·urn Hemp Oil 




