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• SuperGreens

ENKEL. REN. NARINGSRIK.

I dagens hektiska varld ar det latt att 
glomma att ata tillrackligt med 
grbnsaker. For att ma bra varje dag 
behaver vi ratt blandning vitaminer, 
mineraler, fibrer, protein och andra 
naringsamnen. 

Kannaway SuperGreens framstalls 
med mer an 40 vaxtbaserade, nyttiga 
ingredienser som ser till att du far 
i dig en halsosam dos naring varje 
dag. Den exklusiva blandningen 
framstalls med hampaprotein och 
var unika Bi-Bong®-brtblandning. 

• Power Protein

�� SuperGr .en 
=-= _ ........ _, --

PROTEIN AV BASTA KVALITET

Kannaway Power Protein gar det 
enkelt att komplettera kosten med 
hogkvalitativt protein. Protein 
behbvs for tillvaxt och underhall 
av muskelmassa. 

ldag fokuserar manga pa halsa, 
valbefinnande och fitness, kanske 
mer an nagonsin tidigare. Vi viii 
kunna njuta till max, varje dag, 
men det kan vara svart att hitta en 
balans mellan att ata sunt och ha 
roligt. For att hjalpa dig att na dina 
personliga mal har vi tag it fram 
en lacker shake med vassleprotein, 
hampaprotein och var egen 
Bi-Bong®-brtblandning. 
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• Humulus

INNOVATIV CBD-PRODUKT

UTAN CANNABIS

Premium Humulus Oil ar en genial ny 
CBD-produkt med humulus-extrakt. 
Premium Humulus Oil framstalls 
med lmmuneAG'", varldens forsta 
cannabis-fria CBD-kalla. 
Det ar en kraftfull och effektiv 
vardagsprodukt som gar det enklare 
an nagonsin att anvanda CBD. 

Kannaways produkter passar al/a i familjen. 
Vi framstaller vardagsprodukter med CBD 
genom att kombinera ren hampaolja med 

andra naturliga ingredienser. 

Produkterna tillverkas med GMO-fri hampa 
och utan kemiska godningsmedel, 
bekampningsmedel och herbicider. 

Vara unika produkter kan bara kopas 
via Kannaway Brand Ambassadors. 
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All Natural 

Var mission ar att bli var/dens framsta 
leverantor av fytocannabinoider for att hjalpa 
manniskor att leva battre, halsosammare /iv, 

och samtidigt skapa en mer hallbar varld. BALAZS SUTTA

suttabalazs@gmail.com

Telefon: +36 20 9 464 156

Web: www.cbdoil-shop.com



■ Salve

HUDVARD FOR TORR, 
GROV OCH SKADAD HUD 

Kannaway Salve ar precis vad du behaver, vare sig du 
har en aktiv livsstil eller bara viii ha friskare och mer 
ungdomlig hud. Salve innehaller en unik ortblandning 
och hampaolja med CBD- det ar en banbrytande 
kombination som har en mjukgorande, narande effekt 
med positiva resultat pa alla hudtyper. 

Blandningen av CBD och de unika botaniska ingredienserna 
har en direkt effekt pa omradet dar den appliceras. 

Framstalls utan parabener, sulfater, fargamnen eller 
syntetiska dafter. 

■ Essential Oils

FRAMSTALLS MED Bl-BONG® OCH 
TERPENER FOR KROPP OCH SJAL 

Kannaway Essential Oils ar en blandning av botaniska 
oljor, Bi-Bong@-ortextrakt och naturliga terpener. 
Det ar en kombination som har en valgorande 
aromaterapeutisk effekt pa kropp och sjal. 
Upplev ett djupare lugn, mer energi och en storre kansla 
av valbefinnande med Kannaway Essential Oils. 

TRANQUILITY - ger en unik, rofylld upplevelse. 

IMMUNITY - skyddar dig varje dag. 

ENERGY - ger dig orken du behaver hela dagen. 
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■ HempVAP

ETT NATURLIGT ALTERNATIV 

HempVAP'" introducerar en vejppenna med CBD-olja - den 
forsta i sitt slag! Till skillnad fran andra vejppennor pa 
marknaden ar var snygga HempVAP"" nikotinfri. 
Dessutom ar den THC-fri och ger ingen "kick" eller kansla 
av att vara "hog". lstallet far du bara snabbverkande CBD 
i varje valsmakande puff. 

HempVAP® ar ett elegant och naturligt alternativ till 
rokning. Finns i smakerna Citrus (100 mg) och Eucalyptus 
(300 mg)I 
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■ Pure Gold

FULLSPEKTRUM HAMPAOLJA AV HOGSTA 
KVALITET 

Kannaway Pure Gold Hemp Oil ar en fullspektrum, 
dekarboxylerad och filtrerad hampaolja med CBD. 
Kvaliteten och renheten gar att manga forlitar sig pa var 
hampaolja for sitt dagliga intag av cannabinoider, ett 
naringsamne som vi anser vara viktigt for kroppens 
endokannabinoidsystem. Oljan extraheras fran plantans 
mogna stjalk med var patentskyddade metod. 

For att forsakra oss om att vara produkter mater dina 
forvantningar genomgar varje parti olja en avancerad 
Triple Lab Tested'"-process, som verifierar att produkten 
ar fri fran losningsmedel, tungmetaller och andra 
potentiellt skadliga amnen. 
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