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CBDV

 

podróże

spadki energii

słaby sen 

nowotwory

agresja



Zwierzęta mogą stosować 
zarówno olejki z dodatkiem oleju 
z łososia oraz olejki konopne 
o wyższych stężeniach.  
Wybór należy do Was.

2,5%
250 mg
CB D

5%
500 mg
CB D

Zawartość
pełne spektrum kannabinoidów:  
CBD, CBDA, CBDV, CBG, CBC, CBN,  
terpeny, flawonoidy,  THC < 0,2%

+ copaiba,  
mięta pieprzowa, 
rozmaryn 

FOCUS  FOCUS  
CBD 10% CBD 10% 

+ copaiba, lawenda, 
rumianek rzymski,    
kadzidłowiec

Relax  Relax  
CBD 10% CBD 10% 

+ copaiba, pieprz, + copaiba, pieprz, 
kurkuma, cynamon kurkuma, cynamon 
dzika pomarańcza dzika pomarańcza 

Care 
CBD 10% 

OLEJKI KONOPNE

OLEJKI KONOPNE Z DODATKAMI

OLEJKI CBD DLA ZWIERZĄT

10%
1000 mg
CBD

5%
CBD
 500 mg

20%
2000 mg
CBD

30%
3000 mg
CBD

CBD OIL
PET



Zawartość
pełne spektrum kannabinoidów:  
CBD, CBDA, CBDV, CBG, CBC, CBN,  
terpeny, flawonoidy,  THC < 0,2%

kwiaty i liście  
konopi siewnej

kwiaty i liście  
konopi siewnej, 
lawenda, melisa, 

chmiel, passiflora, 
ashwagandha

kwiaty i liście  
konopi siewnej, 
róża, cynamon, 

piwonia, damiana, 
lubczyk

Care 
CBD 10% 

Z kwiatów i liści konopi siewnej sativa L.  
zawierających ok. 3% CBD: klasyczna, Dreams i Love.

MIESZANKI ZIOŁOWE

100% naturalne         

100% legalne, THC <0,2%  

potwierdzone labortoryjnie 

info@verdesana.pl

Julia Sobecka
732 597 522

Konrad Sobiecki
790 691 161

Potrzebujesz porady
lub pomocy w wyborze 

olejku? Zadzwoń do nas!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



STOSOWANIE CBD U ZWIERZĄT

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI CBD

VERDESANA.PL

• działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie • działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie 

• wspiera przy terapiach przeciwnowotworowych• wspiera przy terapiach przeciwnowotworowych

• łagodzi stres, zaburzenia lękowe, złość, nerwicę, depresję,  • łagodzi stres, zaburzenia lękowe, złość, nerwicę, depresję,  

   bóle menstruacyjne i PMS   bóle menstruacyjne i PMS

• ma właściwości antypsychotyczne, uspokaja• ma właściwości antypsychotyczne, uspokaja

• działa przeciwdrgawkowo: zmniejsza intensywność   • działa przeciwdrgawkowo: zmniejsza intensywność   

   występowania ataków padaczki    występowania ataków padaczki 

• wzmacnia układ sercowo-naczyniowy • wzmacnia układ sercowo-naczyniowy 

• zmniejsza możliwość wystąpienia cukrzycy• zmniejsza możliwość wystąpienia cukrzycy

• pomocny przy rzucaniu palenia i innych uzależnień • pomocny przy rzucaniu palenia i innych uzależnień 

• wspiera w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak  • wspiera w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak  

   Parkinson, Alzheimer, oraz autoimmunologicznych np.     Parkinson, Alzheimer, oraz autoimmunologicznych np.  

   reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), Hashimoto   reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), Hashimoto

Zapytaj swojego lekarza prowadzącego o możliwość Zapytaj swojego lekarza prowadzącego o możliwość 

wsparcia w terapii przy użyciu CBDwsparcia w terapii przy użyciu CBD

podróże

spadki energii

słaby sen 

nowotwory

agresja

lęk  

reaktywność 

artretyzm 

stany zapalne 

drgawki 


