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V Čechách a na Moravě pěstujeme konopí a vyrábíme z něj potraviny,  
CBD produkty, kosmetiku a další báječné věci v té nejvyšší kvalitě. 

Jsme česká rodinná firma. Práci s konopím vnímáme jako poslání a snažíme se ji 
dělat s láskou a pokorou. Budeme rádi, když se k nám přidáte, ať už jako zákazníci, 

odběratelé, dodavatelé nebo naši partneři. 

Pojďme do toho společně.

POUŽITÉ ZKRATKY A IKONY

CBG (kanabigerol) je dalším kanabinoidem vyskytujícím se v rost-
lině konopí. Stejně jako CBD není psychoaktivní a dle studií a vý-
zkumů má podobné vlastnosti jako CBD.

V našich produktech se THC buď nevyskytuje vůbec, nebo pouze 
v množství menším, než stanovuje zákon. Tetrahydrokanabinol 
(THC) je jeden z více než osmdesáti kanabinoidů. Je hlavní psycho- 
aktivní látkou, nacházejí se především v květenství konopí.

CBD (kanabidiol) je společně s THC nejhojnější látkou vyskytující 
se v rostlině konopí. CBD není psychoaktivní a dle studií a vý-
zkumů má mnoho prospěšných použití pro zdraví lidí i zvířat.

Raw food vychází z myšlenky, že tepelně upravená strava výrazně 
ztrácí své výživové hodnoty. Za hraniční považuje teplotu cca 42 
°C, nad kterou dochází ke zničení živin a důležitých enzymů.

Produkty biologického hospodaření, které bere ohled na přiroze-
né koloběhy a závislosti v přírodě. Je založené na zásadách etic-
kého přístupu k chovaným zvířatům, ochraně životního prostředí, 
šetření zdrojů a udržení biodiverzity.

Velmi  
oblíbený  
produkt.

Bez lepku. Pro vegany.

Pro vás.Z lásky k zemi.
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Všechny konopné doplňky stravy, 
potraviny i kosmetika Zelené Země  
jsou vyrobeny v České republice.

   CBD a CBG konopné oleje
Konopné oleje obohacené o CBD a CBG jsou unikátní doplňky 
stravy, které harmonizují a podporují přirozené procesy těla. 
Konopné oleje jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. 
Pravidelné kontroly a certifikace zajišťují maximální kvalitu 
produktů.

  Vaporizace konopí 
Vaporizace konopí je nejefektivnější způsob příjmu CBD, 
CBG a dalších kanabinoidů. Při vaporizaci e-liquidů nebo 
konopné herby se velmi rychle dostavuje pocit zklidnění 
a relaxace.

  Konopné potraviny 
Konopné čaje se užívají na lepší spánek, trávení a zklidnění. 
Konopná semínka, olej a protein jsou skvělé do studené 
i teplé kuchyně a vynikají svými nutričními hodnotami. Český 
původ, výroba a BIO kvalita jsou zárukou vaší spokojenosti.

   Konopí pro zvířata
Stejně jako lidem pomáhá konopí i zvířatům 
tím, že pozitivně působí na endokanabinoidní 
systém těla, který řídí základní životní procesy. 
Dopřejte svým čtyřnohým miláčkům úlevu od 
stresu nebo bolesti, kvalitní srst a ideální výživu.

  Konopná kosmetika a masti
Konopná kosmetika s obsahem konopného oleje a CBD 
je skvělá pro celé tělo – od hlavy, až k patě. Konopný olej 
vyživuje a hydratuje, CBD působí protizánětlivě. Konopné 
masti pomáhají udržovat kůži zdravou a krásnou a hojí 
bolavé svaly a klouby.

Konopný E−shop
Kompletní sortiment zboží pro maloobchod i velkoobchod, 
online objednávky a platby. Vše snadno, rychle a bezpečně. 
Nakupujte z pohodlí svého domova.

PARTNERSKÝ PROGRAM
Přidejte se k nám a získejte skvělé 
provizní podmínky. Registrace je zdarma. 
Začněte podnikat s konopím, pomůžete 
svým zákazníkům, Zemi i sobě.

PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU
Založte si zdarma účet na Zelené Zemi, 
získejte věrnostní výhody a mějte své 
nákupy pod kontrolou. 

SEZNAM PRODEJEN
Vyhledejte si prodejnu nebo našeho 
partnera ve vaší blízkosti a ušetřete čas 
i námahu.

KONOPNÁ PORADNA
Naši dlouholetí a zkušení konzultanti vám 
poskytnou veškeré informace o konopí,  
konkrétním produktu, dávkování a užití.

KONOPNÝ MAGAZÍN
Pravidelné aktuální informace ze světa 
konopí a jeho uživatelů, o produktech 
a mnoho dalších zajímavých informací.

KONOPNÉ RECEPTY
Nechte se inspirovat ostatními uživateli 
a vyzkoušejte některý z chutných 
konopných receptů. 

www.zelenazeme.cz Benefity konopných produktů

●    Zboží přímo od výrobce a věrnostní program

●    Česká výroba a produkce, zaručená kvalita

●    Spolehlivá a rychlá doprava po celé ČR i SR

●    Doprava ZDARMA při nákupu nad 1 500 Kč

●    Zajímavé akční a množstevní slevy pro každého

Nakupujte na Zelené Zemi výhodně a pohodlně Konopné produkty pro vaše zdraví a životní pohodu

2 3



CBD a CBG 
konopné  
oleje

CBD konopný olej 2%, 5%, 10% Extrakt 10 ml 13

CBD konopný olej 2%, 5%, 10% Krystalický 10 ml 14

CBD kokosový olej 30 ml a 170 ml 15

CBG konopný olej 2%, 5% 10 ml 17

Vaporizace  
konopí

CBD E-liquid 0,5 % OG Kush, Mango Kush, Skywalker, Spearmint 10 ml 20

CBD E-liquid 1 % 10 ml 21

CBG E-liquid 1 % 10 ml 21

CBD herba k vaporizaci 5 g 22

CBD paličky k vaporizaci 5 g 22

Vaporizační pero 23

Vaporizér na CBD herbu 23

Konopné 
potraviny

Konopná směs CBD Extra 4 % 30 g 27

BIO CBD 35 g 27

1,6 % CBD – porcovaný 30 g 27

CBG 1,8 % 35 g 28

BIO 50 g 28

Premium 30 g 28

List a květ 30 g 29

Citrónová tráva 50 g 29

Lahodné ovoce 35 g 29

Svěží máta 50 g 30

Ibišek 50 g 30

Rakytník 50 g 30

Konopný olej BIO 250 ml a 500 ml 31

Konopné semínko BIO loupané 150 g, 500 g a 1000 g 33

BIO neloupané 150 g, 500 g a 1000 g 33

Konopný protein BIO 125 g, 500 g a 1000 g 34

Ananas-kokos 125 g, 500 g a 1000 g 35

Kakao-banán 125 g, 500 g a 1000 g 35

Gainer fitness 125 g, 500 g a 1000 g 35

Konopná medovina 200 ml, 500 ml a 500 ml dárková   37

Kategorie Produkt Druh Obsah CBD CBG BIO Strana Kategorie Produkt Druh Obsah CBD CBG BIO Strana

Konopné 
potraviny

Konopná sůl Medvědí česnek 165 g 38

Chilli 165 g 38

BIO 165 g 38

Provence 30 g 39

Konopná čokoláda mléčná 100 g 39

hořká 100 g 39

Konopná mouka 500 g 40

Konopné těstoviny Fusilli 400 g 40

Rigatoni 400 g 40

CBD ghí s konopím 220 g 41

Konopná 
kosmetika

CBD regenerační sérum S rozmarýnem 10 ml 44

CBD gel Chladivý 50 g 45

Hřejivý 50 g 45

Konopná mast na kůži S měsíčkem lékařským 12 ml a 100 ml 46

S kostivalem a chilli 12 ml a 100 ml 47

Konopný sprchový gel 200 ml 49

Konopný šampón 200 ml 49

Konopné tělové mléko 200 ml 50

Konopný balzám na rty 4,8 ml 50

Konopný & Tea tree olej 30 ml 51

Konopné gely Hřejivec a Chladivec 100 ml 51

Konopná všekoupel 45 g 52

Konopné mýdlo Levandule 80 g 52

Máta 80 g 53

Aloe Vera 80 g 53

Konopí  
pro zvířata

CBD konopný olej 2%, 5%, 10% 10 ml 56

Konopný olej 250 ml a 500 ml  56

Konopný mls Kuřecí 100 g 57

Hovězí 100 g  57

Játrový 100 g 57

Přehled produktů
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Konopí pro vaše zdraví
Na každý problém existuje řešení, na každou nemoc bylinka. Konopí je 
bylina s úžasně snadným použitím, kterou může každý kdykoliv zařadit 
do svého života.

Konopí pomáhá celostně, šetrně a v každém věku

Jak funguje náš endokanabinoidní systém

Konopí obsahuje látky zvané kanabinoidy, mezi které patří i již zmíněné CBD a CBG. Kanabi-
noidy si vytváří i samo lidské tělo a řídí jimi endokanabinoidní systém, který ovlivňuje mnoho 
životních funkcí. Kanabinoidy jsou obsaženy například i v mateřském mléce. 

Jednoduše řečeno, konopí skrze kanabinoidy harmonizuje přirozené procesy v těle a zklid-
ňuje nervový systém. Pokud se tělo zklidní a zharmonizuje, s velkým množstvím zdravotních 
problémů si umí poradit samo – to je jeho přirozená schopnost. Je až neuvěřitelné, kolik toho 
konopí a lidské tělo mají společného.

Inspirujte se, jak můžou být konopné 
produkty prospěšné i pro vaše zdraví. 
Z konopných čajů se dělá nálev. Lidé ho 
užívají pro lepší spánek, trávení a obecně 
ke zklidnění. 

CBD produkty harmonizují nervový sys-
tém a základní procesy v těle. Konopný 
olej a semínka mají úžasné nutriční hod-
noty. Obsahují omega 3, 6 a 9 nenasyce-
né mastné kyseliny a jsou proto skvělé na 
podporu zdravého oběhového systému. 

Konopný protein je nejkvalitnější rost-
linnou bílkovinou vůbec. Konopné masti 
jsou skvělé na kůži, svaly a klouby.

Jak konopí pomáhá

Endokanabinoidní systém těla je společný všem savcům a je tvořen CB1 a CB2 receptory. 
Řídí základní životní procesy jako imunitu, spánek, příjem potravy nebo rozmnožování. 

Kanabinoidy v konopí, primárně CBD, napomáhají harmonizaci endo kanabinoidního 
systému a přispívají tak ke správné funkci tělesných procesů.

Mozek a centrální  
nervová soustava

CB1 receptory se nacházejí po celém  
lidském těle. Nejvíc jsou koncentrovány  
v mozku a míše. 

Jsou koncentrovány v místech, která jsou 
asociována s chováním, které postihují, 
jako je například hypothalamus, který 
ovlivňuje regulaci apetitu nebo v amygda-
le, který hraje roli v paměti a zpracovávání 
emocí. Nalezneme je také v nervových  
zakončeních, kde pomáhají redukovat  
pocit bolesti.

CB2

Imunitní systém

CB2 receptory jsou většinou koncen-
trovány v buňkách imunitního systému 

a v periferním nervovém systému. 

Jakmile se aktivují, pracují na snížení 
zánětu, což je odpověď imunitního sys-

tému. Předpokládá se, že tyto receptory 
hrají významnou roli v imunitní odpovědi 

našich organismů vůči nemocem  
a různým symptomům.

CB1

www.zelenazeme.cz 76
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S CBD lépe spím
František

Při mém věku (84 let) není divu, že trpím nejrůz-
nějšími chorobami, špatným spánkem a určitou 

úzkostí. Zatím jsem zkusil CBD olej a konopný čaj. 
Se spánkem je to lepší (čaj piji 2x denně). V po-

slední době se snažím vyzkoušet také účinky va-
porizování CBD e-liquidů přes elektronickou ciga-
retu. Myslím, že využití CBD konopí je prospěšné, 

jsem příjemně zklidněný a pomáhá i na bolest.

Konopný protein denně
Dalibor
Sport je pro mě životní náplní, relaxem a zábavou. Ka-
ždý den si připravím konopný protein. Nejčastěji s po-
lovinou banánu a rýžovým nebo ovesným mlékem. 
Cítím, že dodává mému tělu nejen energii a potřebné 
látky, ale také ho nezatěžuje zbytečným trávením po 
tréninku a urychluje i regeneraci.

Za nás CBD určitě áno
Milada

Máme syna Adamka 8 rokov s diagnózou 
ADHD. CBD 5% olej sme začali používať 

cca pred 3 mesiacmi. Asi po 3–4 týždňoch 
sme pozorovali u syna výrazné pokroky 
v komunikácii, samostatnosti. Takže za 
nás CBD určite ÁNO a máme s ním veli-

kánské pokroky. Ďakujeme.

Cítím se odpočatě a vyrovnaně
Dagmara
Po pravidelném pití konopného čaje jsem přestala brát léky na menopauzu. Návaly 
a nervozita zmizely a já se opět konečně vyspím, jako dlouho ne. Cítím se odpočatě 
a vyrovnaně. Ráda také připravuji pokrmy s konopným proteinem, olejem a semín-
ky. Moje vnučka má nejraději konopná semínka, jí je po lžících. Dalším oblíbeným 
produktem od Zelené Země je konopná mast s chilli. Každý den si s ní mažu unavená 
chodidla a bolavá kolena po celém dni stání na nohou.

Můj pes a konopí
Jana

Moje zkušenosti s CBG, jsou velmi dobré. 
Dávkovala jsem pesanovi nejprve CBD a tro-

chu to pomáhalo na jeho křeče v břiše. Pak 
nám MVDr řekl, že má Crohnovu chorobu a 

že už tu dlouho nebude. Po nějakém čase mi 
Zelená Země doporučila i CBG olej. Dávko-

vala jsem podle rady a pes byl za pár dní jako 
kdyby mu nic nebylo. I sousedé se divili,  

co prý jsme mu to dali.

Konopí a já – učitelka
Jana
Konopí a já. Pracuji s dětmi na základní 
škole a s přibývajícími roky, které si samo-
zřejmě nikdo z nás nechce přiznat, jsem 
stále častěji začala přemýšlet o tom, jak 
svoje tělo a především zdraví co nejví-
ce udržet fit. Chodila jsem domů často 
unavená a již se mi nechtělo nic dál doma 
dělat. Na základě rady mé tety jsem svoji 
kuchni vybavila konopným čajem, konop-
ným olejem, konopnou solí a konopným 
semínkem a začala je užívat. Neumím si 
představit nedochutit si pokrm konopnou 
solí, miluji různé saláty zalité konopným 
olejem a posypané semínkem. Chleba 
s máslem a rajčetem, posypaný konopným 
semínkem mě vždycky nastartuje. Cítím 
se mnohem lépe a výrobky z konopí jsem 
zařadila do každodenní stravy. Teď už se 
těším na jaro plné sluníčka a nové síly zís-
káné z této kouzelné rostlinky.

Konopí a především v něm obsažené kanabinoidy představují ohromný potenciál nejen 
pro lidské zdraví, ale i pro celou Zemi. Konopné produkty ze Zelené Země pomohli 
již desítkám tisíc uživatelů ke kvalitnějšímu a spokojenějšímu životu. Děkujeme 
a s pokorou uvádíme pár příkladů, které ilustrují sílu konopí.

Vaše životní příběhy s konopím

Vaše zkušenosti

www.zelenazeme.cz8 9
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CBD a CBG  
konopné oleje
Konopné oleje obohacené o CBD a CBG jsou unikátní doplňky 
stravy, které harmonizují a podporují přirozené procesy těla.

Konopné 
produkty

C
B

D
 a

 C
B

G
 o

le
je

Uvolňují napětí a stres

Pozitivně ovlivňují srdce,  
kůži, svaly a klouby

Harmonizují přirozené  
procesy v těle 

www.zelenazeme.cz 1110
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CBD konopný olej 2%
2 % CBD – 190 mg CBD

Plné spektrum kanabinoidů

Registrovaný doplněk stravy.
Harmonizuje přirozené procesy v těle a tím 
podporuje jeho obranyschopnost. Má pozi-
tivní vliv na srdeční činnost, hladinu choles-
terolu, hladinu glukózy v krvi, normální stav 
kůže a funkci svalů a kloubů.

Složení BIO konopný olej, CBD (kanabi-
diol) 2 % hm., všechny ostatní
kanabinoidy ve stopovém
množství.

Obsah 10 ml (~ 250 kapek)

Hmotnost 9,3 g (obsah CBD 190 mg ± 5 %)

Jedinečná výroba, jedinečný produkt –  
alkoholova extrakce.

Použití

Vhodné jako doplněk stravy při zánětech, boles-
tech, depresích, epilepsii, psychózách, nevol-
nosti, roztroušené skleróze, neurologických 
problémech, cukrovce a obecně autoimunitních 
onemocněních.

Výroba CBD oleje

CBD oleje od Zelené Země jsou oblíbené pro 
svoji čistotu a jemnou chuť, která je zajištěna 
optimálním výrobním procesem a nejkvalitněj-
šími vstupními surovinami. Pravidelné analýzy 
a kontroly kvality garantují maximální terapeu-
tický účinek.

Dávkování

Dávkování CBD je závislé na řadě faktorů – věku, 
váze, metabolismu, genetice a aktuálním zdra-
votním stavu. Obecně lze říci, že efektivní dávka 
začíná na 5 mg CBD, což odpovídá jednotkám 
kapek CBD oleje denně. Pokud je pro Vás CBD 
novinkou, doporučujeme začít s malými dávkami 
– 2 kapky 2x denně a později můžete dávku zvy-
šovat – v závislosti na Vašem zdravotním stavu. 
Případně se na nás můžete obrátit v naší konop-
né poradně.

CBD oleje
CBD (kanabidiol) je jedním z nejhojnějších kanabinoidů, které se vyskytují 
v konopí. CBD působí především na CB1 a CB2 receptory a to tak, že je chrání 
před aktivací, čímž snižují celkový stres organismu. Konopný olej s CBD har-
monizuje přirozené procesy v těle a tím podporuje jeho obranyschopnost.  
Má pozitivní vliv na srdeční činnost, hladinu cholesterolu, hladinu glukózy 
v krvi, normální stav kůže a funkci svalů a kloubů.

CBD konopný olej 5%
5 % CBD – 420 mg CBD

Plné spektrum kanabinoidů

Registrovaný doplněk stravy.
Harmonizuje přirozené procesy v těle a tím 
podporuje jeho obranyschopnost. Má pozi-
tivní vliv na srdeční činnost, hladinu choles-
terolu, hladinu glukózy v krvi, normální stav 
kůže a funkci svalů a kloubů.

Složení BIO konopný olej, CBD (kanabi-
diol) 5 % hm., všechny ostatní
kanabinoidy ve stopovém
množství.

Obsah 10 ml (~ 250 kapek)

Hmotnost 9,5 g (obsah CBD 420 mg ± 5 %)

Jedinečná výroba, jedinečný produkt –  
alkoholova extrakce.

CBD konopný olej 10%
10 % CBD – 970 mg CBD

Plné spektrum kanabinoidů

Registrovaný doplněk stravy.
Harmonizuje přirozené procesy v těle a tím 
podporuje jeho obranyschopnost. Má pozi-
tivní vliv na srdeční činnost, hladinu choles-
terolu, hladinu glukózy v krvi, normální stav 
kůže a funkci svalů a kloubů.

Složení BIO konopný olej, CBD (kanabi-
diol) 10 % hm., všechny ostatní
kanabinoidy ve stopovém
množství.

Obsah 10 ml (~ 250 kapek)

Hmotnost 9,7 g (obsah CBD 970 mg ± 5 %)

Jedinečná výroba, jedinečný produkt –  
alkoholova extrakce.
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Pro více informací nebo objednávku online pokračujte na www.zelenazeme.cz/obchod/cbd-olej
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CBD konopný olej 2%
2 % CBD – 190 mg CBD – krystalický

Krystalické CBD

Dostupné pouze na www.cannadorra.com

Registrovaný doplněk stravy.
Harmonizuje přirozené procesy v těle a tím 
podporuje jeho obranyschopnost. Má pozi-
tivní vliv na srdeční činnost, hladinu choles-
terolu, hladinu glukózy v krvi, normální stav 
kůže a funkci svalů a kloubů.

Složení BIO konopný olej, CBD (kanabi-
diol) 2 % hm.

Obsah 10 ml (~ 250 kapek)

Hmotnost 9,3 g (obsah CBD 190 mg ± 5 %)

CBD konopný olej 5%
5 % CBD – 420 mg CBD – krystalický

Krystalické CBD

Dostupné pouze na www.cannadorra.com

Registrovaný doplněk stravy.
Harmonizuje přirozené procesy v těle a tím 
podporuje jeho obranyschopnost. Má pozi-
tivní vliv na srdeční činnost, hladinu choles-
terolu, hladinu glukózy v krvi, normální stav 
kůže a funkci svalů a kloubů.

Složení BIO konopný olej, CBD (kanabi-
diol) 5 % hm.

Obsah 10 ml (~ 250 kapek)

Hmotnost 9,5 g (obsah CBD 420 mg ± 5 %)

CBD konopný olej 10%
10 % CBD – 970 mg CBD – krystalický

Krystalické CBD

Dostupné pouze na www.cannadorra.com

Registrovaný doplněk stravy.
Harmonizuje přirozené procesy v těle a tím 
podporuje jeho obranyschopnost. Má pozi-
tivní vliv na srdeční činnost, hladinu choles-
terolu, hladinu glukózy v krvi, normální stav 
kůže a funkci svalů a kloubů.

Složení BIO konopný olej, CBD (kanabi-
diol) 10 % hm.

Obsah 10 ml (~ 250 kapek)

Hmotnost 9,7 g (obsah CBD 970 mg ± 5 %)

1000 mg
CBD

160 mg
CBD

CBD Kokosový olej
CBD kokosový olej je doplněk stravy s širokým spek-

trem kanabinoidů, především CBD. Je velmi oblíbe-

ný pro svoji jemnou chuť a snadné použití. Můžete ho 

přidávat do pokrmů, nápojů nebo konzumovat lžičkou 

a je skvělý i pro ošetření pokožky. 

Šetrný výrobní proces a kombinace s ko-

kosovým olejem zajišťuje maximální bio-

dostupnost obsažených kanabinoidů.

CBD kokosový olej
1000 mg CBD – 170 ml balení  /  160 mg CBD – 30 ml balení

Ke konzumaci i pro ošetření pokožky

Doplněk stravy. 
Vzniká unikátním spojení kvalitního BIO kokosového oleje, BIO konopné 
herby a BIO konopného oleje. CBD kokosový olej má harmonizační účinky 
na celé tělo a podporuje jeho přirozenou imunitu. Vyznačuje se jemnou 
ořechovo-konopnou chutí a vůní.

Složení Bio kokosový olej, Bio konopný olej, CBD (kanabidiol) 0,6 % hm., 
všechny ostatní kanabinoidy ve stopovém množství.

Obsah 30 ml – 170 ml

Chutná, vyživuje
a ošetřuje
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Pro více informací nebo objednávku online pokračujte na www.cannadorra.com/en/eshop/cbd-oil Pro více informací nebo objednávku online pokračujte na www.zelenazeme.cz/obchod/cbd-olej
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CBG olej

Většina uživatelů konopí zná látku CBD, co ale CBG? 
Mnozí ani neví, že taková látka v konopí vůbec exis-
tuje. A není divu, CBG se totiž objevuje v pozadí zná-
mějších kanabinoidů CBD a THC. Jedná se totiž o sta-
vební kámen pro látky CBD, THC a další kanabinoidy.

Výroba CBD oleje

CBG konopná herba se pěstuje a ručně sklízí v Če-
chách ve Středočeském kraji v podmínkách ekologic-
kého zemědělství. Francouzská odrůda Santhica je 
speciálně vyšlechtěna pro vysoký obsah CBG a záro-
veň prakticky žádný obsah THC. Z této herby se poté 
vyrábí konopná směs na čaj nebo CBG olej.

CBG konopný olej harmonizuje základní procesy 
v těle, a tím podporuje jeho přirozenou obranyschop-
nost. Má relaxační účinky. Příznivě působí na srdce, 
svaly, klouby, kůži a také na hladinu cholesterolu 
a glukózy v krvi. Pomáhá při léčbě zlomenin, zmírňuje 
záchvaty a křeče. Díky čaji dopřejete tělu hlubokou 
regeneraci, psychickou pohodu a dobré trávení.

Použití

Kanabigerol (CBG) je typ kanabinoidu, který byl obje-
ven v 60. letech a začal se užívat zejména pro osoby 
s poruchami centrálního nervového systému, včetně 
neurologických poruch, chronické bolesti a dalších 
problémů. 

CBG není psychoaktivní, nemá tedy opojné účinky!

CBG (kanabigerol) je jedním z kanabinoidů obsažených v konopí. Nejhojněji se nachází 
v odrůdě Santhica, ze které se šetrným způsobem izoluje. CBG působí pobodně jako 
CBD a navíc někteří uživatelé zažívají rychlejší a silnější účinek, než je tomu u CBD. Ko-
nopný olej s CBG harmonizuje přirozené procesy v těle a tím podporuje jeho obrany-
schopnost. Má pozitivní vliv na funkce centrálního nervového systému.

CBG konopný olej
2 % koncentrace CBG

Imunita – srdce – nervy

Doplněk stravy. Registrovaný v ČR i SK.
Harmonizuje přirozené procesy v těle a tím podporuje jeho 
obranyschopnost. Má pozitivní vliv na srdeční činnost, hladinu 
cholesterolu, hladinu glukózy v krvi, normální stav kůže a funk-
ci svalů a kloubů.

Složení Bio Konopný olej ze semen, CBG (kanabigerol) 2 
% hm., všechny ostatní kanabinoidy ve stopovém 
množství.

Obsah 10 ml (~ 250 kapek)

Hmotnost 9,3 g (obsah CBG 190 mg ± 5 %)

Jedinečná výroba, jedinečný produkt.

CBG konopný olej
5 % koncentrace CBG

Imunita – srdce – nervy

Doplněk stravy. Registrovaný v ČR i SK.
Harmonizuje přirozené procesy v těle a tím podporuje jeho 
obranyschopnost. Má pozitivní vliv na srdeční činnost, hladinu 
cholesterolu, hladinu glukózy v krvi, normální stav kůže a funk-
ci svalů a kloubů.

Složení Bio Konopný olej ze semen, CBG (kanabigerol) 5 
% hm., všechny ostatní kanabinoidy ve stopovém 
množství.

Obsah 10 ml (~ 250 kapek)

Hmotnost 9,5 g (obsah CBG 420 mg ± 5 %)

Jedinečná výroba, jedinečný produkt.

2% 5%
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Co je to vaporizace

Při vaporizaci nevdechujete kouř, ale pouze páru 
s obsahem účinných látek. CBD a CBG se z e-liqui-
dů nebo konopné herby odpařují při teplotách mezi 
120–180 °C, kdy ale ještě nedochází ke spalování 
média.

Vaporizace je velmi oblíbeným způsobem příjmu  
kanabinoidů pro svůj rychlý a relaxační účinek.

Rychlejší a účinnější

Při vaporizaci se CBD mnohem rychleji aktivuje tím, 
že se do krevního oběhu dostává okamžitě po vdech-
nutí, místo aby muselo projít zažívacím traktem a lát-
kovou přeměnou v játrech. Vaporizování zkrátí dobu 
aktivace CBD více než o hodinu.

E-liquid nebo konopná herba

E-liquidy jsou směs přírodních konopných terpenů, 
rostlinného glycerinu a propylenglykolu s účinnou 
látkou. Konopné terpeny dávají e-liquidům jedinečné 
konopné příchutě jako OG Kush, Mango Kush a další. 
Liquidy se inhalují pomocí pomocí elegantních va-
porizačních per.

Konopná herba je speciálně vybraná směs konopí bez 
semen a s vyšším obsah CBD nebo CBG – minimálně 
2 %. K dostání ve 2 variantách – paličky a jemná frak-
ce. Herba se vaporizuje pomocí praktického vaporizé-
ru na bylinky.

Vaporizace 
konopí

Vaporizace představuje velmi efektivní způsob příjmu CBD a CBG. Účinné látky se 
rychle dostávají do krevního řečiště a následně do všech tkání a nervové soustavy. 
Účinek je rychlejší a jedná o ideální doplněk k CBD a CBG konopným olejům. 
Uživatelé také oceňují příjemnou chuť a vůni.V
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Příjemná chuť a vůně

Rychlé relaxační účinky

Snadné a efektivní podání CBD a CBG
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CBD liquidy

CBD OG Kush
0,5 % koncentrace CBD
Příchuť konopí

Skvělá chuť – uvolňující

E-liquid vhodný do elektronických cigaret 
nebo vaporizérů pro liquidy. Doporučujeme 
vaporizovat na teplotu 220 °C. Neobsahuje 
THC, není psychoaktivní.

Složení Glycerin 80 %, propylengly-
kol 20 %, 0,5 % CBD (50 mg) ,  
přírodní konopné terpeny

Obsah 10 ml

Obsahuje přírodní konopné terpeny.

CBD Spearmint
0,5 % koncentrace CBD 
Příchuť máta peprná

Skvělá chuť – uvolňující

E-liquid vhodný do elektronických cigaret 
nebo vaporizérů pro liquidy. Doporučujeme 
vaporizovat na teplotu 220 °C. Neobsahuje 
THC, není psychoaktivní.

Složení Glycerin 80 %, propylengly-
kol 20 %, 0,5 % CBD (50 mg) ,  
přírodní konopné terpeny

Obsah 10 ml

Obsahuje přírodní konopné terpeny.

CBD Mango Kush
0,5 % koncentrace CBD 
Příchuť mango a konopí

Skvělá chuť – uvolňující

E-liquid vhodný do elektronických cigaret 
nebo vaporizérů pro liquidy. Doporučujeme 
vaporizovat na teplotu 220 °C. Neobsahuje 
THC, není psychoaktivní.

Složení Glycerin 80 %, propylengly-
kol 20 %, 0,5 % CBD (50 mg) ,  
přírodní konopné terpeny

Obsah 10 ml

Obsahuje přírodní konopné terpeny.

CBD Skywalker
0,5 % koncentrace CBD 
Příchuť litchi a citron

Skvělá chuť – uvolňující

E-liquid vhodný do elektronických cigaret 
nebo vaporizérů pro liquidy. Doporučujeme 
vaporizovat na teplotu 220 °C. Neobsahuje 
THC, není psychoaktivní.

Složení Glycerin 80 %, propylengly-
kol 20 %, 0,5 % CBD (50 mg) ,  
přírodní konopné terpeny

Obsah 10 ml

Obsahuje přírodní konopné terpeny.

CBD Konopí
1 % koncentrace CBD

Silnější účinek

E-liquid vhodný do elektronických cigaret 
nebo do vaporizérů pro liquidy. Doporučuje-
me vaporizovat na teplotu 220 °C. Neobsa-
huje THC, není psychoaktivní.

Složení Glycerin 80 %, propylengly-
kol 20 %, 1 % CBD (100 mg) ,  
přírodní konopné terpeny

Obsah 10 ml

Obsahuje přírodní konopné terpeny.

CBG Konopí
1 % koncentrace CBG

Harmonizuje nervy

E-liquid vhodný do elektronických cigaret 
nebo vaporizérů pro liquidy. Doporučujeme 
vaporizovat na teplotu 220 °C. CBG získáno 
alkoholovou extrakcí z technického konopí.

Složení Glycerin 80 %, propylengly-
kol 20 %, 1 % CBG (100 mg) , pří-
rodní konopné terpeny.

Obsah 10 ml

Obsahuje přírodní konopné terpeny.
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Pro více informací nebo objednávku online pokračujte na www.zelenazeme.cz/obchod/cbd-vaporizace
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Konopná  
herba pro  
vaporizaci

Vaporizéry 
na herbu a liquidy

CBD herba k vaporizaci

Relaxační účinek

Jemná frakce konopné odrůdy Futura se 4 % 
CBD. Prosetá, bez semen, vhodná k vapori-
zaci. Příjemná zemitá chuť i vůně s uvolňují-
cím a relaxačním účinkem. Ideální pro využití 
s naším vaporizérem Zelené Země.

Složení 100 % konopná herba

Obsah 5 g

CBD paličky k vaporizaci

Relaxační účinek

Konopná herba s CBD bez semen, vhodná 
k vaporizaci. Příjemná zemitější chuť i vůně 
s uvolňujícím a relaxačním účinkem. Ideál-
ní pro využití s naším vaporizérem Zelené 
Země.

Složení 100 % konopná herba

Obsah 5 g

CBD vaporizační pero

Účinné – diskrétní – stylové

CBD vaporizační pero je jednoduché na použi-
tí, cenově dostupné a ideální pro začátečníky. 
Kapesní vaporizér v podobě nenápadného pera 
umožňuje stylovou vaporizaci e-liquidů téměř 
vždy a všude, kde je potřeba. Mezi praktické 
výhody tohoto vaporizéru patří kromě rozměrů 
také snadné intuitivní ovládání a USB nabíjení. 

Obsah balení •   E-Smart baterie
•  Trubice a kovový náústek
•   USB nabíječka

Vaporizér na CBD konopí  
a jiné bylinky

Účinné – diskrétní – stylové

Vaporizér pro CBD konopí a jiné suché byliny kom-
binuje nejmodernější technologii se špičkovým 
designem. Přístroj se zahřeje do pěti vteřin po za-
pnutí a okamžitě přináší bohaté chuťové páry. 

Obsah balení •   Vaporizér
•   Pinzeta +  štětec
•   USB kabel
•   Dárková krabička

Funkce •    Keramická zahřívací komora  
– vaporizér se nepřehřívá

•   Rychlé zahřívání
•   5 stupňů nastavení teploty
•   Indikátor stavu baterie
•   Automatické vypnutí

Baterie Kapacita baterie: 2200 mAh
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Téměř polovinu konopného semínka tvoří zdravé 
tuky, třetinu bílkoviny, zbytek připadá zejména na sa-
charidy a vlákninu.

Konopné potraviny – jedinečný zdroj 
esenciálních mastných kyselin

Konopí obsahuje více než 80 % esenciálních mast-
ných kyselin, což je nejvíce ve srovnání se všemi 
ostatními oleji. Esenciální mastné kyseliny nemohou 
být produkovány v lidském těle a musí být konzumo-
vány prostřednictvím stravy, stejně jako esenciální 
aminokyseliny. Konopné semínko obsahuje omega-3, 
6 a 9 mastné kyseliny, které jsou právě v něm, jako 
jediném, zastoupené v ideálním poměru pro lidské 
tělo. Tyto kyseliny jsou nezbytné pro správný vývoj 
a fungování mozku, reprodukčního systému a meta-
bolismus.

Konopí dále obsahuje všech 10 známých esenciálních 
aminokyselin, které naše tělo nemůže produkovat 
a musí být dodávány v potravinách. Aminokyseliny 
jsou stavebními kameny bílkovin. Jsou nezbytné pro 
stavbu svalové tkáně a udržení zdravého imunitního 
systému. Konopné semínko je zdrojem také celé řady 
vitamínů, jako např. E, B1, B2, B6, a minerálů. Obsa-
huje hořčík, draslík, vápník, zinek nebo železo.

Konopné potraviny

Mezi nejznámější a nejoblíbenější konopné potraviny 
patří konopný čaj a konopný olej. Velmi oblíbené je 
i samotné loupané nebo neloupané konopné semín-
ko a z něj vyrobený konopný protein. Je snadno stra-
vitelný, neobsahuje alergeny a má rostlinný původ. 
Konopných potravin je ovšem celá řada, možná vás 
překvapí, že existuje i konopná káva, konopná čokolá-
da, konopná medovina, nebo dokonce ghí s konopím. 

Konopné 
potraviny

Konopné semínko a z něj vyráběné potraviny patří k nejvýživnějším na světě 
a zároveň jsou lehce stravitelné. Jedná se o jedinečný zdroje bílkovin, esenciálních 
mastných kyselin, aminokyselin, vitamínů, minerálů a vlákniny. Konopná herba se 
zase používá k přípravě relaxačních nálevů a čajů.
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Vyživují, regenerují a chrání Velmi dobře stravitelné a chutné

100% přírodní 
a bez konzervantů
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CBD extra konopná směs BIO
Až 4 % CBD

Harmonie – regenerace – imunita

BIO konopná směs s vyšším obsahem CBD 
– doplněk stravy. Vypěstována a sklizena 
v ekologickém zemědělství CZ-BIO-002 v ČR. 
Francouzská odrůda známá svým vyšším ob-
sahem CBD. Konopné semínko harmonizuje 
a podporuje přirozenou obranyschopnost. 
Má relaxační účinky. Příznivě působí na srd-
ce. Nepůsobí omamně. 

Složení 100 % konopí seté** (listy**, 
nať**, semínka** 10 %) – certi-
fikovaná odrůda technického 
konopí, obsah CBD 4 %. 
** z ekologického zemědělství

Obsah 35 g

Konopné směsi

Konopná herba je ručně a s láskou sbírána v Čechách a na Moravě. Obsahuje cenné 
kanabinoidy (CBD a CBG), terpeny, flavonoidy a éterické silice. Konopí 
harmonizuje přirozené procesy v těle a tím podporuje jeho přirozenou 
obranyschopnost. Příznivě působí na srdce, svaly, klouby, kůži a také na 
hladinu cholesterolu a glukózy v krvi. 

Má relaxační účinky. Nepůsobí omamně.

Bylinné čaje z konopí setého jsou oblíbené pro obsah terapeutického CBD 
(kanabidiolu). Čaje napomáhají při nespavosti, problémech s trávením, migrénách, 
bolestech nebo dýchacích problémech. CBD zklidňuje nervový systém a tím 
harmonizuje celý organismus a podporuje přirozenou obranyschopnost.

CBD konopná herba
1,6 % CBD

20 nálevových sáčků

CBD konopná herba byla vypěstována a skli-
zena v Čechách. Obsahuje až 1,6 % CBD. Je 
to francouzká odrůda Fedora, která je známá 
svým vyšším obsahem CBD - kanabidiolu. Ko-
nopí harmonizuje přirozené procesy v těle, 
a tím podporuje jeho přirozenou obrany-
schopnost. Má relaxační účinky. Nepůsobí 
omamně. Odvar připravený z konopné herby 
působí relaxačně na tělo i na mysl.

Složení 100 % konopí seté (list, květ
a semínko). Čaj je balen v papíro-
vé krabičce a naporcovaný do
20 nálevových sáčků po 1,5 g.

Obsah 30 g

CBD konopná směs BIO
1,6 % CBD

Harmonie – regenerace – imunita

Konopná směs s vyšším obsahem CBD – do-
plněk stravy. Vypěstována a ručně sbírána 
v ČR. Je to francouzká odrůda, která je zná-
má svým vyšším obsahem CBD – kanabidiolu. 
Konopné semínko harmonizuje základní pro-
cesy v těle, a tím podporuje jeho přirozenou 
imunitu. Příznivě působí na srdce. Má rela-
xační účinky. Nepůsobí omamně. 

Složení 100 % konopí seté (listy, nať, 
semínka) – certifikované odrůda 
technického konopí s obsahem 
účinné látky CBD 1,6 %.

Obsah 35 g
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Konopná směs
Citrónová tráva

Duševní pohoda

Konopná směs s citrónovou trávou – doplněk 
stravy. Vypěstována a ručně sbírána v ČR. 
Obsahuje cenné kanabinoidy, převážně CBD. 
Pomáhá obnovit duševní i tělesné síly. Ko-
nopné semínko harmonizuje a má relaxační 
účinky. Příznivě působí na srdce. Citronová 
tráva dodává svěží chuť a krásnou vůni. Ne-
působí omamně. 

Složení 50 % konopí seté (listy, nať, 
semínka 10 %) – certifikovaná 
odrůda technického konopí,  
50 % citrónová tráva.

Obsah 50 g

Konopná směs
List a květ

Harmonizace – regenerace – imunita

Konopná směs – doplněk stravy. Vypěsto-
vána a ručně sbírána v ČR. Obsahuje cenné 
kanabinoidy (CBD). Konopné semínko har-
monizuje a podporuje přirozenou obrany-
schopnost. Má relaxační účinky. Příznivě 
působí na srdce. Nepůsobí omamně. 

Složení 100 % konopí seté (listy, nať, 
semínka 10 %) – certifikované 
odrůda technického konopí.

Obsah 30 g

Konopná směs
Premium

Harmonizace – regenerace – imunita

Konopná směs Premium – doplněk stravy. 
Vypěstována a ručně sbírána v ČR. Obsahuje 
cenné kanabinoidy, převážně CBD. Prémiová 
kvalita je dána chutí a vůní, díky extra poma-
lému způsobu sušení a ručním výběrem té 
nejlepší kvality.

Složení 100 % konopí seté (listy, nať, 
semínka 10 %) – certifikované 
odrůda technického konopí.

Obsah 30 g

Konopná směs
Lahodné ovoce

Imunita – antioxidant – vitalita

Konopná směs s ovocem – doplněk stravy. 
Vypěstována a ručně sbírána v ČR. Obsahuje 
cenné kanabinoidy, převážně CBD. Konopné 
semínko harmonizuje a podporuje přiroze-
nou obranyschopnost. Má relaxační účinky. 
Příznivě působí na srdce. Ovocné plody do-
dávají lahodnou chuť, krásnou vůni a působí 
jako antioxidant. Nepůsobí omamně.

Složení: 50 % konopí seté (listy, nať, semínka 
10 %) – certifikovaná odrůda technického ko-
nopí, 50% ovocná směs indiánské léto (10 % 
ibišek súdánský, 5 % sušené plody arónie, 
4 % sušené plody černého rybízu, 2 % sušené 
plody višně, sušené jablko, šípky, květ růže, 
květ chrpy, přírodní aroma).

Obsah 50 g

CBG konopná směs BIO
1,8 % CBG

Harmonie – regenerace – imunita

CBG konopná směs – doplněk stravy. Vy-
pěstována a sklizena v ČR v ekologickém 
zemědělství CZ-BIO-002. Francouzská odrů-
da známá svým obsahem CBG a prakticky 
žádným THC. Konopné semínko harmonizuje 
a podporuje přirozenou obranyschopnost. 
Má relaxační účinky. Nepůsobí omamně.

Složení: 100 % konopí seté** (listy**, nať**, 
semínka** 10 %) – certifikovaná odrůda tech-
nického konopí Santhica s obsahem účinné 
látky CBG 1,8 %.
** z ekologického zemědělství

Obsah 35 g

Konopná směs BIO
List a květ

Harmonie – regenerace – imunita

Bio konopná směs – doplněk stravy. Vypěs-
tována a ručně sbírána v ČR v ekologickém 
zemědělství CZ-BIO-002. Obsahuje cenné 
kanabinoidy, převážně CBD. Konopné se-
mínko harmonizuje a podporuje přirozenou 
obranyschopnost. Má relaxační účinky. Příz-
nivě působí na srdce. Nepůsobí omamně. 

Složení 100 % konopí seté (listy**, 
nať**, semínka** 10 %) – certi-
fikovaná odrůda technického 
konopí. 
** z ekologického zemědelství

Obsah 30 g
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Pro více informací nebo objednávku online pokračujte na www.zelenazeme.cz/obchod/konopny-caj
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Konopná směs
Rakytník

Imunita – energie – trávení

Konopná směs s rakytníkem – doplněk stra-
vy. Vypěstována a ručně sbírána v ČR. Ob-
sahuje cenné kanabinoidy, převážně CBD. 
Konopné semínko harmonizuje a podporuje 
přirozenou obranyschopnost. Příznivě půso-
bí na srdce. Rakytník podporuje přirozenou 
imunitu a dodává energii při únavě. Skvělý 
pomocník je i pro dobré trávení. Směs má re-
laxační účinky. Nepůsobí omamně.

Složení 50 % konopí seté (listy, nať, se-
mínka) – certifikovaná odrůda 
technického konopí, 50 % rakyt-
ník řešetlákový.

Obsah 50 g

Konopná směs
Ibišek

Relaxace – oběhový systém – hubnutí

Konopná směs s Ibiškem sudánským – do-
plněk stravy. Vypěstována a ručně sbírána 
v ČR. Obsahuje cenné kanabinoidy, převážně 
CBD. Konopné semínko harmonizuje a pod-
poruje přirozenou obranyschopnost. Přízni-
vě působí na srdce. Ibišek pozitivně ovlivňuje 
oběhový systém a syndrom těžkých nohou. 
Je vhodný jako pomocník při hubnutí. Směs 
má relaxační účinky. Nepůsobí omamně. 

Složení 50 % konopí seté (listy, nať, 
semínka 10 %) – certifikovaná 
odrůda technického konopí,  
50 % ibišek súdánský.

Obsah 50 g

Konopný olej
BIO olej prémiové kvality se vyrábí za studena lisováním 
českých konopných semínek. Je považován za nejvhodnější 
rostlinný olej pro člověka vůbec a je úžasný ve studené 
kuchyni i jako doplněk stravy.

Konopný olej BIO
Za studena lisovaný

Nejlepší zdroj omega 3, 6 a 9 esenciálních kyselin

Hlavní předností konopného oleje je vyvážený poměr nenasycených 
mastných kyselin omega-3 a omega-6, a vysoký obsah chlorofylu, vi-
tamínů a minerálů. Obsažená kyselina gama-linolenová (1 až 4 %) z něj 
dělá jeden z nejcennějších olejů rostlinného původu. Tato kyselina je 
100% biologicky využitelná a vzájemně se doplňuje s EPA a DHA, kte-
ré jsou obsažené v rybím tuku. Nejvhodnější doplňkový zdroj omega-3 
kyselin rostlinného původu. Konopný olej pomáhá udržovat zdravou 
kůži, hladinu cholesterolu a glukozy v krvi, harmonizuje tělesné proce-
sy a tím podporuje přirozenou obranyschopnost.  

Složení 100 % BIO panenský konopný olej

Obsah 250 a 500 ml

Vyrobeno z českého konopí.

Konopná směs
Svěží máta

Relaxace – trávení – dýchání

Konopná směs s mátou peprnou – doplněk 
stravy. Vypěstována a ručně sbírána v ČR. 
Obsahuje cenné kanabinoidy, převážně CBD. 
Konopné semínko harmonizuje a podporuje 
přirozenou obranyschopnost. Má relaxační 
účinky. Příznivě působí na srdce. Máta pepr-
ná je vhodná při trávicích a dýchacích obtí-
žích. Nepůsobí omamně. 

Složení 80 % konopí seté (listy, nať, 
semínka 10 %) – certifikovaná 
odrůda technického konopí, 
20 % máta peprná.

Obsah 50 g
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Pro více informací nebo objednávku online pokračujte na www.zelenazeme.cz/obchod/konopny-olej30 31
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BIO semínko

Naše BIO konopné semínko pochází z eko-
logicky certifikovaného zemědělství 
CZ-BIO-002. Používáme výhradně povo-
lené potravinářské odrůdy konopí, které 
nemá psychoaktivní účinky. 

Semínka mají jemnou oříškovou chuť. 
Jsou vhodná pro širokou škálu použití 
v teplé i studené kuchyni. Přidávat je mů-
žete do salátů, těstovin, těsta, na chleba 
nebo placky. Zasypávají se jimi omáčky, 
polévky, kaše i další jídla.

Loupaná, nebo 
neloupaná semínka?

Loupané konopné semínko je loupáno 
šetrným způsobem tak, aby se zachova-
ly veškeré živiny. Má jemnou oříškovou 
chuť, podobnou například slunečnicovým 
semínkům nebo sezamu.

Neloupané konopné semínko je křupavěj-
ší, má pevnou slupku, která se sice hůře 
konzumuje, ale obsahuje velké množství 
vlákniny a tím přispívá k pročištění střev 
a podporuje zažívací systém. Pro lepší 
stravitelnost se může namočit na pár ho-
din do vody, nebo rozemlít.

Komplexní výživa pro tělo a mysl

Konopné semínko neobsahuje lepek. 
Konopná semínka jsou loupaná šetrně, 
aby se uchovaly veškeré živiny. Vyznaču-
je se obsahem cenných bílkovin (albumin 
a edestin) a všech 23 aminokyselin nachá-
zejících se v přírodě. Konopné semínko je 
přirozeným zdrojem vitamínů a antioxi-
dantů, vápníku, hořčíku, draslíku, železa, 
fosforu a dalších bioaktivních látek. Vzác-
ný je ideální poměr esenciálních nenasy-
cených mastných kyselin omega-3, 6 a 9, 
dále pak fytosterolu, chlorofylu, lecitinu 
a vlákniny. Obsažené látky působí pozitiv-
ně na srdeční činnost a krevní oběh, snižu-
jí hladinu cholesterolu a hladiny glukózy 
v krvi, mají detoxikační účinky a komplet-

ně podporují imunitní systém.

Pro sportovce nebo při 
vysoké zátěži

Vhodné při vysoké fyzické i psy-
chické zátěži. Výhodou pro spor-
tovce je schopnost semínek odbou-

rávat metabolity kyseliny mléčné, 
zodpovědné za bolesti svalů.

Konopné semínko
Konopné semínko je pro člověka nejzdravější a nejkomplexnější 
potravinou. Obsahuje ideální poměr nenasycených mastných 
kyselin, vzácné proteiny, vitamíny a minerály. Chrání srdce 
a oběhový systém a podporuje přirozenou  
obranyschopnost těla. 

Konopná semínka BIO
Loupaná

Komplexní výživa, jemná oříšková chuť

Složení 100 % konopné semínko  
loupané

Obsah 150 – 500 – 1000 g

Konopná semínka BIO
Neloupaná

Komplexní výživa, jemná oříšková chuť

Složení 100 % konopné semínko  
neloupané

Obsah 150 – 500 – 1000 g
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Pro více informací nebo objednávku online pokračujte na www.zelenazeme.cz/obchod/konopne-seminko
Věděli jste, že jedna hrst konopných semínek denně vám dodá veškeré 
potřebné esenciální mastné kyseliny a minerály?32 33
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Konopný protein
Gainer fitness

Budování svalové hmoty

Unikátní směs konopného proteinu, ječ-
menného sladu a rýžového mléka, nazývaná 
stravou gladiátorů. Doplňuje energii, rozvíjí 
svalový objem a sílu, regeneruje, detoxikuje, 
vyživuje a je vhodný při dietě. Výborná stravi-
telnost a vstřebatelnost. Bez lepku a laktózy.

Složení Konopný protein 50 %, rýžové 
mléko 25 %, ječmenný slad 25 %

Obsah 125 – 500 – 1000 g

Doporučená denní dávka: 30–60 g. 1 dávka 
= 30 g (vrchovatá odměrka). Při intenzivním 
tréninku nebo nabírání svalové hmoty 2 od-
měrky denně.

Konopný protein
Kokos a ananas

Výživa – regenerace – detoxikace

Konopný protein s příchutí kokosu a anana-
su. Superpotravina, doplňuje energii, rozvíjí 
svalový objem a sílu, regeneruje, detoxikuje, 
vyživuje a je vhodný při dietách. Má výbor-
nou stravitelnost a vstřebatelnost. Přirozeně 
bez lepku a laktózy.

Složení Konopný protein, kokosový 
a ananasový prášek, Stevia re-
baudiana.

Obsah 125 – 500 – 1000 g

Doporučená denní dávka: 15–30 g konopné-
ho proteinu. 1 dávka = 15 g (necelá odměrka).

Konopný protein
Kakao a banán

Výživa – regenerace – detoxikace

Konopný protein s příchutí kakaa a banánu. 
Superpotravina, doplňuje energii, rozvíjí sva-
lový objem a sílu, regeneruje, detoxikuje, vy-
živuje a je vhodný při dietách. Má výbornou 
stravitelnost a vstřebatelnost. Přirozeně bez 
lepku a laktózy.

Složení Konopný protein, nepražený 
kakaový prášek, banánový prá-
šek, Stevia rebaudiana

Obsah 125 – 500 – 1000 g

Doporučená denní dávka: 15–30 g konopné-
ho proteinu. 1 dávka = 15 g (necelá odměrka).

Konopný protein BIO

Výživa – regenerace – detoxikace

Konopný protein bez příchuti. Superpotra-
vina, doplňuje energii, rozvíjí svalový objem 
a sílu, regeneruje, detoxikuje, vyživuje a je 
vhodný při dietách. Má výbornou stravitel-
nost a vstřebatelnost. Přirozeně bez lepku 
a laktózy. 

Složení 100 % BIO konopný protein

Obsah 125 – 500 – 1000 g

Doporučená denní dávka: 30 g konopného 
proteinu. 1 dávka = 15 g (necelá odměrka).

Konopný protein
Konopný protein je kvalitní rostlinná bílkovina řazená mezi 
superpotraviny. Je ideální pro posílení celého organismu, tvorbu 
a regeneraci svalové hmoty, při dietách a detoxikaci nebo po 
operacích a úrazech. Je snadno stravitelný a hodí se pro všechny 
věkové skupiny.

Konopný protein je unikátní obsahem 
všech 23 aminokyselin a vzácných pro-
teinů albuminu a edestinu. Albumin je 
hlavní protein lidské plazmy se zásadní-
mi funkcemi na látkovou přeměnu.

Je bohatý na vlákninu, které obsahuje 
až 20 %. Konopí vytváří v těle zásadité 
prostředí a napomáhá detoxikaci těla 
tím, že odvádí z těla jedovaté toxiny 
a těžké kovy. 

Pravidelné užívání zlepšuje krevní oběh 
díky působení konopného proteinu na 
normální srdeční činnost. Má pozitivní 
vliv na hladinu cholesterolu a hladiny 
glukózy v krvi. Je přirozeným zdrojem 
vitamínů A, B1, B2, B3, B6, C, D a E. Dů-
ležitý je také vysoký podíl antioxidan-
tů, vápníku, hořčíku, zinku a železa.

Má výbornou stravitelnost a vstřeba-
telnost. Je bez lepku a laktózy. Jeho 
biologické kvality ocení zejména vega-
ni, sportovci a lidé v rekonvalescenci.P
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Konopný protein obsahuje 50 % bílkoviny a všech 23 přírodních aminokyselin.

Pro vysokou zátěž a tvorbu svalů
Strava gladiátorů

Pro více informací nebo objednávku online pokračujte na www.zelenazeme.cz/obchod/konopny-protein

Ideální pro  
sportovce a

rekonvalescenty
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Další konopné 
potraviny

Konopí nejsou jenom semínka a oleje. 
Konopí chutná skvěle třeba i jako 
medovina, těstoviny a nebo jako  
konopná sůl. Vyzkoušejte i naše  
další konopné potraviny a obohaťte  
tak svůj jídelníček o nové zdroje  
cenných výživových látek.

Konopná medovina

Alkohol 12,5 %

Medovina je tradiční posilňující nápoj našich 
předků. Konopná medovina s výluhem
z konopí spojuje kvality českého medu a BIO 
konopí setého. Tato kombinace dodává me-
dovině originální a podmanivou chuť i vůni.

Složení Med, voda, cukr, kvasinky, kono-
pí seté z povolených odrůd, slad/ 
sladový extrakt, konzervanty: 
oxid siřičitý a sorban draselný

Obsah 200 ml

Medovinu podávejte buď chlazenou nebo
zahřátou max. na 40 stupňů.

Konopná medovina

Alkohol 12,5 %

Medovina je tradiční posilňující nápoj našich 
předků. Konopná medovina s výluhem
z konopí spojuje kvality českého medu a BIO 
konopí setého. Tato kombinace dodává me-
dovině originální a podmanivou chuť i vůni.

Složení Med, voda, cukr, kvasinky, kono-
pí seté z povolených odrůd, slad/ 
sladový extrakt, konzervanty: 
oxid siřičitý a sorban draselný

Obsah 500 ml

Medovinu podávejte buď chlazenou nebo
zahřátou max. na 40 stupňů.

Konopná medovina
Dárkové balení

Alkohol 12,5 %

Medovina je tradiční posilňující nápoj našich 
předků. Konopná medovina s výluhem
z konopí spojuje kvality českého medu a BIO 
konopí setého. Tato kombinace dodává me-
dovině originální a podmanivou chuť i vůni.

Složení Med, voda, cukr, kvasinky, kono-
pí seté z povolených odrůd, slad/ 
sladový extrakt, konzervanty: 
oxid siřičitý a sorban draselný

Obsah 500 ml

Medovinu podávejte buď chlazenou nebo
zahřátou max. na 40 stupňů.

P
o

tr
av

in
y

Pro více informací nebo objednávku online pokračujte na www.zelenazeme.cz/obchod/konopne-napoje

Zdravý  
a chutný
dárek

3736
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Konopná sůl
Bio

Obsahuje CBD konopí

Konopí jako bylina je skvěle využitelná při
vaření pro dochucení vašich pokrmů.
Při vaření/pečení/smažení se uvolňují látky
v konopí obsažené (kanabinoidy). Květy ko-
nopí obsažené v solích a kořenící směsi napo-
máhají dobrému trávení. Konopí navíc pokr-
mům dodá nezaměnitelnou jemnou chuť.

Složení Himalájská sůl, Bio konopí

Obsah 165 g

Směs je vhodná na běžné přisolování pokr-
mů, jak ve studené, tak teplé kuchyni.

Konopná sůl
Pepř a medvědí česnek

Obsahuje CBD konopí

Konopí jako bylina je skvěle využitelná při
vaření pro dochucení vašich pokrmů.
Při vaření/pečení/smažení se uvolňují látky
v konopí obsažené (kanabinoidy). Květy ko-
nopí obsažené v solích a kořenící směsi napo-
máhají dobrému trávení. Konopí navíc pokr-
mům dodá nezaměnitelnou jemnou chuť.

Složení Růžová jemná himalájská sůl, 
konopí , zelený pepř mletý, med-
vědí česnek

Obsah 165 g

Směs je vhodná na běžné přisolování pokr-
mů, jak ve studené, tak teplé kuchyni.

Konopná sůl
Chilli

Obsahuje CBD konopí

Konopí jako bylina je skvěle využitelná při
vaření pro dochucení vašich pokrmů.
Při vaření/pečení/smažení se uvolňují látky
v konopí obsažené (kanabinoidy). Květy ko-
nopí obsažené v solích a kořenící směsi napo-
máhají dobrému trávení. Konopí navíc pokr-
mům dodá nezaměnitelnou jemnou chuť.

Složení Růžová jemná himalájská sůl,
konopí, chilli mleté

Obsah 165 g

Směs je vhodná na běžné přisolování pokr-
mů, jak ve studené, tak teplé kuchyni.

Konopná kořenící směs
Provence

Obsahuje CBD konopí

Konopí jako bylina je skvěle využitelná při
vaření pro dochucení vašich pokrmů.
Při vaření/pečení/smažení se uvolňují látky
v konopí obsažené (kanabinoidy). Květy ko-
nopí obsažené v solích a kořenící směsi napo-
máhají dobrému trávení. Konopí navíc pokr-
mům dodá nezaměnitelnou jemnou chuť.

Složení konopí, saturejka, rozmarýn, 
tymián, šalvěj, majoránka, levan-
dule, fenykl

Obsah 30 g

Směs je vhodná na dochucení pokrmů, jak ve 
studené, tak teplé kuchyni.
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Konopná čokoláda
Mléčná

Ručně a s láskou vyrobená

Pravá belgická čokoláda řemeslně vyrobená 
v samotném srdci Prahy. Lahodnou čokolá-
du doplňuje mix loupaného a neloupaného 
konopného semínka,který dodá čokoládě 
speciální ořechovo-konopnou chuť. Ideální 
kombinace, která pohladí Vaši duši nebo 
udělá radost Vašim milovaným.

Složení: 33 % kakaová hmota, kakaové 
máslo, konopné semínko, sušené 
mléko, vanilka, sojový lecitin, cukr

Obsah 100 g

Jak čokoláda, tak konopí mají velice blaho-
dárný vliv na nervovou soustavu, což z nich 
dělá pomocníka pro unavené tělo i mysl.

Konopná čokoláda
Hořká

Ručně a s láskou vyrobená

Pravá belgická čokoláda řemeslně vyrobená 
v samotném srdci Prahy. Lahodnou čokolá-
du doplňuje mix loupaného a neloupaného 
konopného semínka,který dodá čokoládě 
speciální ořechovo-konopnou chuť. Ideální 
kombinace, která pohladí Vaši duši nebo 
udělá radost Vašim milovaným.

Složení: 70 % kakaová hmota, kakaové 
máslo, konopné semínko, vanil-
ka, sojový lecitin, maltitol

Obsah 100 g

Jak čokoláda, tak konopí mají velice blaho-
dárný vliv na nervovou soustavu, což z nich 
dělá pomocníka pro unavené tělo i mysl.
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Konopná mouka
Hladká

Neobsahuje lepek

Konopná mouka se vyrábí z konopného se-
mínka, a proto má vysoký obsah lehce stravi-
telných bílkovin edestinu a albuminu, všech 
esenciálních aminokyselin a vlákniny.

Složení 100 % konopná mouka

Obsah 500 g

Konopná mouka je poměrně těžká, při pe-
čení doporučujeme doplňovat jiným typem 
mouky.

Konopné těstoviny
Fusilli

Ručně a s láskou vyrobeno v ČR

Konopné těstoviny jsou bezvaječné, vyro-
bené ze směsi pšeničné a konopné mouky. 
Doba vaření těstovin je 8 minut, chutnají 
skvěle :-).

Složení Pšeničná mouka, 10 % konopná 
mouka, voda

Obsah 400 g

Poměr pšeničné a konopné mouky je 9:1.

Konopné těstoviny
Rigatoni

Ručně a s láskou vyrobeno v ČR

Konopné těstoviny jsou bezvaječné, vyro-
bené ze směsi pšeničné a konopné mouky. 
Doba vaření těstovin je 8 minut, chutnají 
skvěle :-).

Složení Pšeničná mouka, 10 % konopná 
mouka, voda

Obsah 400 g

Poměr pšeničné a konopné mouky je 9:1.

Ghí s konopím
Máselný tuk 95 %

Doplněk stravy

Přepuštěné máslo je prý nejpřirozenějším tukem pro lidskou výživu. Másel-
ný tuk s konopím obsahuje cenné kanabinoidy, převážně CBD (kanabidiol) 
a byl vyroben přepuštěním z čerstvého másla. Vyznačuje se specifickou 
konopnou chutí a vůní. Jeho výhodou je zejména to, že se nepřepaluje, je 
tedy ideální na smažení.

Složení 95 % bezvodý máselný tuk**, 5 % konopí seté ** (list, nať  
a semínko 10 %)
** z ekologického zemědělství

Obsah 220 g

Doporučená denní dávka: 1/2 kávové lžičky denně (1,5 g). Nepřekračujte 
doporučené denní dávkování. Balení obsahuje cca 146 dávek.
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Skvělé na vaření, 
nepřepaluje se

Pro více informací nebo objednávku online pokračujte na www.zelenazeme.cz/obchod/ostatni-konopi40 41
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Konopí pomáhá i v kosmetice

Konopný olej má řadu prokazatelných pozitivních 
účinků a to i v kosmetice, kde pomáhá ke zdravější 
a krásnější pokožce. Konopná kosmetika nevysušuje, 
regeneruje, má příjemné zklidňující účinky a je vhod-
ná na všechny typy pleti.

Kompletní řada konopné kosmetiky

Zelená Země přináší kompletní řadu konopné kosme-
tiky – regenerační sérum, masti, gely, tělové mléko, 
šampón, balzám na rty, mýdla a další. Ve všech pří-
padech se jedná o registrované a mezinárodně certi-
fikované kosmetické přípravky.

Konopná kosmetika s CBD

Absolutní novinkou na poli kosmetiky je konopná 
kosmetika s CBD. Konopný olej s rozmarýnem a 5 % 
CBD – regenerační sérum, je vhodný pro ošetření na-
rušené pokožky. 

Masážní gely s obsahem CBD jsou vhodné pro rege-
neraci pohybového aparátu. Chladivý gel s kostiva-
lem a mentolem uleví od bolesti, hřejivý gel prohřeje 
ztuhlé svaly a klouby. 

Konopná 
kosmetika

Konopná kosmetika je skvělá pro všechny věkové skupiny a použitelná pro celé tělo 
– od hlavy až k patě. Konopný olej přidaný do konopných kosmetických přípravků 
vyživuje a hydratuje. Konopné masti s výtažkem z konopí pomáhají udržovat kůži 
zdravou a krásnou a jsou vhodné pro bolavé svaly a klouby.
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Má omlazující účinky

Hojí, uklidňuje a vyživuje pokožku

Vhodná pro všechny typy pleti
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CBD gel hřejivý
S kostivalem a CBD

Prohřátí ztuhlých svalů a kloubů

Hřejivý emulzní gel je kosmetický přípravek 
s kostivalem a CBD – Kanabidiolem. Aplikuje 
se masáží na kůži. Je vhodný pro rychlou úle-
vu při ztuhlosti svalů, výronech, pohmoždě-
ninách, revmatismu a otocích. Odstraňuje 
pocit únavy po zvýšené fyzické námaze.

Složení: Aqua, Symphytum officinale, Ca-
prilic/Capric Triglycerid, Glycerin, Alcohol 
denat., Vanillyl butyl ether, Phenoxyethanol, 
Carbomer, Mentha piperita, Imidazolidinyl 
Urea, Sodium Hydroxide, Hydroxyethylcellu-
lose, Ethylhexylglycerin, Cannabidiol

Obsah 50 g

CBD gel chladivý
S kostivalem a CBD

Úleva od bolesti

Chladivý emulzní gel je kosmetický přípravek 
s kostivalem, mentholem a CBD – Kanabidio-
lem. Aplikuje se masáží na kůži. Je vhodný 
pro rychlou úlevu při ztuhlosti a bolesti sva-
lů, výronech, pohmožděninách, revmatismu 
a otocích. Odstraňuje pocit únavy po zvýše-
né fyzické námaze.

Složení: Aqua, Symphytum officinale, Ca-
prilic/Capric Triglycerid, Glycerin, Alcohol 
denat., Mentha piperita, Phenoxyethanol, 
Carbomer, Imidazolidinyl Urea, Sodium Hyd-
roxide, Hydroxyethylcellulose, Cannabidiol, 
Ethylhexylglycerin, CI 42090

Obsah 50 g

Konopný olej s rozmarýnem
Regenerační sérum

Regenerace a krása

CBD konopný olej s rozmarýnem – regene-
rační sérum na kůži – certifikovaná kosme-
tika. Má pozitivní vliv na obnovu buněk po-
kožky. Vhodné pro všechny, bez rozdílu věku 
a pohlaví.

Složení Cannabis Sativa (Hemp) Seed 
Oil, Cannabidiol, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Oil, D-Limonene, 
Linalool. Bez obsahu THC.

Obsah 10 ml (~ 250 kapek)

Hmotnost 9,5 g (obsah CBD 420 mg ± 5 %)

Použití: Nanášejte na místo potřeby a krouži-
vými pohyby vmasírujte.

Doporučené denní dávkování: 2 kapky.

Konopný masážní gel s CBD přináší 

uvolnění a osvěžení při svalové únavě 

i při obtížích pohybového aparátu. 

Konopný gel s funkční kombinací 

účinných látek je vhodný k masážím 

pokožky v oblasti svalů, zad a kloubů. 

Dobře se roztírá, rychle vstřebává 

a nemastí. Malé množství ošetří velkou 

plochu kůže. Složení je čistě rostlinného 

původu, je tedy vhodný i pro vegany.

CBD regenerační sérum je skvělý 

pomocník při narušené pokožce nebo 

problémech s pletí. Ať už se jedná 

o akné, ekzém, kopřivku, lupénku 

nebo opary. CBD působí protizánětlivě 

a neuroprotektivně. Konopný olej 

zachovává pokožku hydratovanou 

a svěží. Nezapomeňte ovšem kosmetiku 

kombinovat s vhodnými doplňky stravy. 

Ideální je konopný protein, semínka a 

CBD konopný olej.

CBD kosmetika
Konopná kosmetika s CBD je účinná především díky svým protizánětlivým 
a neuroprotektivním vlastnostem. Je zcela přírodní a šetrná k organismu.
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Unikátní certifikovaná kosmetika s 5 % CBD. Pro více informací nebo objednávku online pokračujte na www.zelenazeme.cz/obchod/konopna-kosmetika-a-masti

5% Masážní gely
pro obnovu 
pocitu pohody

Regenerační sérum  
pro narušenou  
pokožku
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Konopné masti
Konopné masti od Zelené Země jsou vyrobeny podle tradiční receptury. Základ tvoří přírodní lanolin, 
bambucké máslo a včelí vosk. Masti obsahují CBD a za studena lisovaný BIO konopný olej, který působí 
protizánětlivě a regeneračně na pokožku i svaly. Jedná se o 100% přírodní produkt bez jakýchkoliv 
nežádoucích chemických nebo ropných sloučenin.

Konopná mast na kůži
S měsíčkem lékařským

Pro zdravou kůži

Konopná mast s extraktem z konopí a přídavkem měsíčku lékařského podpo-
ruje přirozenou obnovu kůže. Mast promašťuje a regeneruje. Konopný olej 
působí protizánětlivě a napomáhá pečovat a udržovat zdravou kůži. Skvělý 
pomocník pro ty, kteří chtějí mít svou pleť a kůži krásnou.

Složení: Lanolin, Cannabis Sativa Seed Oil, Cannabis Sativa Seed Extract, Buty-
rospermum Parkii Butter, Helianthus Annuus Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Cera 
Alba, Glycine Soja Oil, Calendula Officinalis Flower Extract, Tocopherol, Ros-
marinus Officinalis Leaf Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

Obsah 12 a 100 ml

Konopná mast na kůži v oblasti svalů a kloubů
S kostivalem a chilli

Pro regeneraci svalů a kloubů

Konopná mast s extraktem z konopí a přídavkem kostivalu a chilli má mírně prohřívací účinky. Masáž 
kůže u namáhaných svalů a zad přispívá k pocitu úlevy. Prokrvení kůže a rozhýbání v okolí kloubů na-
pomáhá potlačení pocitů ztuhlosti, které mohou vést až k bolestivosti. Osvědčená pomoc pro spor-
tovce, seniory a těžce pracující.

Složení: Lanolin, Cannabis Sativa Seed Oil, Cannabis Sativa Seed Extract, Butyrospermum Parkii Bu-
tter, Helianthus Annuus Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Glycine Soja Oil, Cera Alba, Symphytum Officina-
le Root Extract, Capsicum Frutescens Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Tocopherol, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

Obsah 12 a 100 ml
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www.zelenazeme.cz

●    problémech s hybností a ztuhlostí svalů, kloubů a zad

●    akutních problémech, namožení, úrazech apod.

●    po náročném výkonu pro regeneraci svalů a kloubů

●   chronických bolestech zad a šíje

●    problémech způsobených dehydratací kůže (suchá a svědivá místa)

●    alergických reakcích kůže

●    pigmentových skvrnách

●    popraskaných rtech a k ošetření jemné pokožky kolem úst

●    rýmě jako balzám pod nos na podrážděnou kůži

Mast s kostivalem a chilli  
pomáhá přiMast s měsíčkem lékařským pomáhá při
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Další konopná kosmetika
Konopná kosmetika od Zelené Země je navržena tak, aby byla vhodná pro každý druh pokožky. 
Hýčkat se s ní tedy mohou ženy, muži i děti všech věkových kategorií. Kosmetika je zcela přírodní, 
bez obsahu ropných produktů, což zaručuje i její mezinárodní certifikace. Nově tak můžete svoji 
pokožku ošetřovat sprchovým gelem, konopným šamponem, tělovým mlékem, balzámem na rty 
a konopným tea tree olejem.

Hýčkejte sebe i svou pokožku konopnou kosmetikou od Zelené Země

Konopný sprchový gel
S BIO konopným olejem

Provitamín B5, kyselina mléčná

Jedná se o jemný, nevysušující, příjemně 
parfemovaný sprchový gel s 5% obsa-
hem konopného oleje, D-panthenolem 
a olivovým olejem. Sprcháč tvoří hustou 
pěnu, odstraňuje nečistoty i pachy, ale 
nevysušuje. Vhodný pro citlivou a su-
chou pleť a i pro dětskou pokožku.

Složení: Aqua, Sodium Laureth Sulfa-
te, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, 
Panthenol, PEG-200 Hydrogenated 
Glyceryl Palmate, Cannabis Sativa Seed 
Oil, Tocopherol, Sodium PEG-7 Olive 
Oil Carboxylate, Coco-Glucoside, Sodi-
um Chloride, Glyceryl Oleate, Olive Oil 
PEG-7 Esters, Parfum, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Sodium Benzoate, Sodium Co-
coamphoacetate, Potassium Sorbate, 
Polyquaternium-7, Citric Acid, Lauryl 
Glucoside, BHT, Lactic Acid, Sodium Co-
coyl Glutamate, Sodium Lauryl Glucose 
Carboxylate, D-Limonene, Alpha-Iso-
methyl Ionone

Obsah 200 ml

Konopný šampon
S BIO konopným olejem

D-Panthenol, kyselina mléčná

Jedinečný konopný šampon zanechá-
vá vlasy hydratované, hladké a kon-
diciované. Nemastí pokožku hla-
vy. Šampon tvoří jemnou hustou pěnu, 
odstraňuje nečistoty i pachy, ale pone-
chává prospěšné složky. Vhodný pro 
jakýkoliv typ vlasů.

Složení: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Ben-
zoate, Glycerin, Decyl Glucoside, PEG-
200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, 
Cannabis Sativa Seed Oil, Panthenol, 
Tocopherol, Coco-Glucoside, Olive Oil 
PEG-7 Esters, Glyceryl Oleate, Sodium 
PEG-7 Olive Oil Carboxylate, Sodium 
Chloride, Parfum, PEG-7 Glyceryl Cocoa-
te, Sodium Cocoamphoacetate, Potassi-
um Sorbate, Citric Acid, Lauryl Glucosi-
de, Polyquaternium-7, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Sodium Lauryl Glucose Car-
boxylate, Lactic Acid, BHT, D-Limonene, 
Aplha-Isomethyl Ionone

Obsah 200 ml
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Chrání a regeneruje

Nevysušuje

Pro více informací nebo objednávku online pokračujte na www.zelenazeme.cz/obchod/konopna-kosmetika-a-masti48 49
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Konopné tělové mléko
S BIO konopným olejem

D-panthenol, Bambucké máslo, Vitamín E

Konopné tělové mléko obsahuje konopný olej, 
D-panthenol, bambucké máslo a vitamín E. Tělové 
mléko se snadno roztírá a má příjemnou svěží vůni 
a zklidňující účinek. Díky němu bude Vaše pokož-
ka již pořád ve výborné kondici!

Složení: Aqua, Cannabis Sativa (Hemp) Seed 
Oil, Cyclopentasiloxane, Butyrospermum Parkii 
Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene 
Glycol, Panthenol, Cetearyl Alcohol, Cetearyl 
Glucoside, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Phe-
noxyethanol, Dimethiconol, Parfum, Carbomer, 
Cera Alba, Xanthan Gum, Lactic Acid, Ethylhexyl-
glycerin, D-Limonene, Alpha-isomethyl Ionone, 
Hydroxymethylpentyl 3-Cyclohexenecarboxalde-
hyde, Linalool, Hexyl Cinnamal

Obsah 200 ml

Konopný balzám na rty
S BIO konopným olejem

Beta-karoten, D-Panthenol

Konopný balzám na rty s konopným olejem 
a D-panthenolem, beta karotenem pro ce-
loroční použití – k moři, nebo na sjezdovku. 
Hydratační a regenerační balzám je jemně 
parfémováný a je dermatologicky testován.

Složení: Triglycerides Fatty Acides, Petrola-
tum, Caprylic, Capric Triglyceride, Paraffin, 
Paraffinum Liquidum, Cara Carnauba (Coper-
nicia Cerifera), Piisostearoy, Polyglyceryl-3 
Dimer Dillinoleate, PEG -32, Parfum, Canna-
bis Sativa Seed Oil, Panthenol, Citronel ol, 
Benzyl, Salicylate, Hydroxycitronelal, Buthyl-
phenyl, Methylpropional, Beta-carotene

Obsah 4,8 ml

Konopný & Tea Tree olej
80 % konopného oleje, 20 % oleje  
z australského čajovníku

Antiseptický a regenerační

Konopný & Tea Tree olej  má antiseptické
a regenerační účinky na vaši kůži. Ochranná
a regenerační síla čistého konopného oleje
s 20 % oleje z australského čajovníku dává dohro-
mady produkt spojující v jednom výhody obou 
výjimečných darů přírody. Olej neobsahuje synte-
tický parfém a je dermatologicky testován.

Složení Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, 
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) 
Leaf Oil

Obsah 30 ml

Použití: Dostatečné množství naneste na postiže-
nou partii, aplikaci opakujte 3–5x denně pro maxi-
mální účinek.

Konopné gely
Hřejivec a chladivec

Na svaly a klouby

Konopné gely přináší rychlou úlevu, uvolnění a osvěžení při svalové únavě nebo při 
obtížích pohybového aparátu. Jsou vhodné k masážím větších ploch pokožky v ob-
lasti svalů, zad a kloubů. Dobře se roztírají, rychle vstřebávají a nemastí, už malé 
množství ošetří velkou plochu kůže. Jsou obohaceny o BIO konopný olej, který půso-
bí protizánětlivě a regeneračně na svalové buňky a tkáně.

Obsah 100 ml
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www.zelenazeme.cz

●    svalové únavě po aktivitě

●    natažených svalech

●    bolavých kloubech

●    namožených nebo 

zablokovaných zádech

●    bolesti a ztuhlosti krční páteře

●    jako doplňkový pomocník při 

úrazech svalů a kloubů

●    po náročném výkonu jako 

podpora regenerace velkých 

svalů a kloubů

●    podpoře hojení a regenerace

Gely 
pomáhají při
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Konopná všekoupel
Voňavá konopná herba

Relaxace, hydratace a zdraví

Konopná všekoupel udělá z vaší koupelny konop-
né lázně. Koupelový sáček plný konopí setého 
dodá vaší koupeli nádech a příjemnou vůni kono-
pí. Ideální pro večerní relaxaci po práci nebo jiné 
fyzické a duševní námaze.

Složení: List, květ a semeno z technického konopí 
Carmagnolla, konopný olej

Obsah 45 g

Použití: Nálevový sáček přelijte ve vaně vroucí 
vodou a poté dopusťte potřebné množství vody.
Teplotu vody volte takovou, aby pro Vás byla kou-
pel příjemná. Sáček můžete použít jako žínku.

Konopná mýdla
Ručně vyráběná mýdla jsou vhodná pro každodenní mytí 
rukou i těla. Nevysušují pokožku.

Konopné mýdlo
Levandule

Přírodní, ručně vyráběné  /  S kozím mlékem

Spojení konopí a levandule je vhodné pro celkové uvolnění těla 
i mysli, tiší bolest a podporuje dobrý spánek. Má hojivé
a regenerační účinky.

Složení: glycerinové mýdlo s přídavkem kozího mléka, bio ko-
nopný olej, konopná herba, éterický olej levandule, potravinář-
ská barva určená na výrobu mýdel

Obsah 80 g

Konopné peelingové mýdlo 
Máta peprná

Přírodní, ručně vyráběné  /  S kozím mlékem

Spojení konopí a máty zmírňuje dýchací problémy a nevolnost, 
tiší bolest a povzbuzuje mozkovou činnost při únavě. Směs lou-
paných a neloupaných semínek působí jako peeling a zároveň 
masíruje pokožku. Má hojivé a regenerační účinky.

Složení: glycerinové mýdlo s přídavkem kozího mléka, bio ko-
nopný olej, konopná herba, éterický olej máta kadeřavá, potra-
vinářská barva určená pro výrobu mýdel

Obsah 80 g

Konopné mýdlo
Aloe Vera

Přírodní, ručně vyráběné
Obsahuje BIO konopný olej

Spojení konopí a aloe very má hojivé, zjemňující a regenerační 
účinky. Bambucké máslo je vhodné pro jemnou dětskou pokožku.

Složení: glycerinové mýdlo s přídavkem bambuckého másla,  bio 
konopný olej, éterický olej aloe vera, potravinářská barva určená 
pro výrobu mýdel

Obsah 80 g
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Pro více informací nebo objednávku online pokračujte na www.zelenazeme.cz/obchod/konopna-kosmetika-a-masti

Vhodné  
pro dětskou  
pokožku

52 53

https://www.zelenazeme.cz/obchod/konopna-kosmetika-a-masti


Konopí  
pro zvířata

Všichni savci, stejně jako lidé, mají endokanabinoidní systém těla, který ovlivňuje 
jejich základní životní funkce. Konopí tudíž pomáhá i našim čtyřnohým miláčkům. 
Ulevuje od bolesti a stresu, posiluje vitalitu a zdraví a má protizánětlivé účinky. 

Vhodné pro všechny druhy zvířat

V našem sortimentu naleznete širokou škálu produk-
tů, jako jsou konopné pamlsky pro psy, konopný olej, 
který podporuje zdravou kůži, srst a správnou funkci 
svalů a především CBD konopné oleje, které podpo-
rují přirozené procesy v těle.

Konopná poradna pro zvířata

Zaujali vás produkty pro zvířata, ale nejste si jisti vý-
běrem a správným dávkováním? Trpí vaše čtyřnohé 
štěstíčko zdravotními problémy, které byste rádi řeši-
li a potřebujete se poradit? 

Právě pro vás je zde naše Konopná poradna a kolegy-
ně Lucie, sama nadšená chovatelka psů a koní a au-
torka konopné řady pro zvířata. 

CBD olej pro zvířata

CBD působí na endokanabinoidní systém zvířat (sav-
ců) stejně jako u lidí a to tak že chrání CB1 a CB2 re-
ceptory před další aktivací. CBD má tudíž neuropro-
tektivní a sedativní účinky.

CBD (kanabidiol) je jedním z kanabinoidů obsaženým 
v konopí. Konopný olej s CBD harmonizuje přirozené 
procesy v těle a tím podporuje jeho obranyschop-
nost. Má pozitivní vliv na srdeční činnost, hladinu 
glukózy v krvi, normální stav kůže a funkci svalů 
a kloubů.
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Udržuje zdravou kůži i srst

Chrání srdce a krev

Pomáhá na svaly a klouby

Vhodné pro všechna zvířata
(psy, kočky, koně, králíky  
a další)

Vyzkoušejte první veterinární přípravek na bázi CBD – CBD konopný olej pro zvířata54 55



Konopný pamlsek pro psy
Příchutě hovězí, kuřecí a játrová

Pro radost a za odměnu

Složení Maso (min. 25 %), rýžová mouka, 
konopná mouka, ovesné vločky, 
pivovarské kvasnice, konopný 
olej, listy majoránky sušené, čes-
nek sušený, semeno kmínu.

Hmotnost 100 g

Pochoutka mezi jídly. Vždy dbejte na to, aby 
měl Váš pes k dispozici dostatek pitné vody.

Konopné oleje  
pro zvířata

Konopný pamlsek 
pro psy
Chutné pamlsky pro psy ve třech příchutích  
s obsahem konopné mouky a BIO konopného 
oleje. Neobsahují konzervanty.

CBD konopný olej pro zvířata 
podporuje přirozenou obrany-
schopnost organismu, působí 
protizánětlivě a chrání nervy. 

Skvělá pomoc při různých 
formách epilepsie psů 
a ostatních mazlíčků.

CBD konopný olej pro zvířata
2 %, 5 % a 10 % koncentrace CBD

Plné spektrum kanabinoidů

Konopný olej s CBD je zastudena lisovaný 
konopný olej ze semen obohacený o přírodní 
CBD – Kanabidiol. Olej je vyroben z legálních 
odrůd technického konopí a obsahuje celý 
koktejl prospěšných kanabinoidů.

Složení Konopný olej ze semen,  
CBD – Kanabidiol

Objem 10 ml (~ 250 kapek)

Hmotnost 9,5 g

Konopný olej pro zvířata
Český BIO konopný olej  
prémiové kvality

Za studena lisovaný

BIO konopný olej prémiové kvality se získává 
za studena lisovaných českých konopných se-
mínek. Dodává esenciální mastné kyseliny 
a aminokyseliny, zlepšuje a vyživuje srst.

Složení 100% konopný olej,
bio panenský

Objem 250 a 500 ml

Doporučené dávkování: Polévkovou lžíci  
přimíchávat denně do potravy.
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Pro více informací nebo objednávku online pokračujte na  
www.zelenazeme.cz/obchod/konopi-pro-zvirata
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Konopná poradna
Zelená Země přináší odborné konopné poradenství od profesionálních konzultantů 
s dlouholetými zkušenostmi s problematikou konopí, jeho účinků na člověka 
i zvířata. Zjistěte správné dávkování a další důležité informace.

Pavel Čermák, DiS.

Odborný poradce konopí

Pavel má hluboké znalosti o konopí a CBD a jejich 
léčebném potenciálu. V Zelené Zemi radí a pomáhá 
zákazníkům a stará se o vzdělávání partnerů 
a celého týmu. Pavel je příkladným otcem a skvělým 
profesionálem.

 +420 720 562 486

 pavel.cermak@zelenazeme.cz

Lucie Garabášová

Poradce konopí pro zvířata

Lucie je profesionál v oblasti konopí a CBD pro zvířata. 
Radí a vybírá pečlivě všem čtyřnohým zákazníkům dle 
jejich individuálních potřeb. Je ambasadorka v konopné 
řadě pro zvířata. Mluví česky, německy i anglicky a ze 
všeho nejraději tráví čas v přírodě se zvířátky a rodinou.

 +420 739 420 574

 lucie@zelenazeme.cz

Konopná poradna

Vaši konopní poradci Zelené Země

Odborné konopné poradenství

          +420 212 812 670

          info@zelenazeme.cz

Kdy je poradna otevřena

Každý všední den od 9.00 do 17.00.

Pokud máte dotaz i v jiný čas než v tomto rozpětí, 
prosím zanechte nám váš dotaz a e-mail a my vám 
co nejdříve odpovíme.

Problematika konopí a jeho užívání byla dlouhou 
dobu v naší zemi tabu a během posledních let jsme 
tento deficit v obecné informovanosti ještě nestihli 
vyrovnat. Proto jsme pro vás zřídili naši Konopnou 
poradnu, na kterou se můžete s důvěrou obracet 
s dotazy na téma konopí, produktů a jejich užití, pří-
padně na zkušenosti a rady ostatních uživatelů.

Naši specialisté vám rádi doporučí konkrétní výrobek 
a vysvětlí jeho účinky a specifika užití. Samostatnou 
kapitolou je dávkování konopných produktů. Každý 
člověk i zvíře přijímá a reaguje na konopí individuál-
ně. Pro dosažení nejlepšího harmonizačního nebo 
léčebného účinku je proto dobré získat klíčové infor-
mace předem.

www.zelenazeme.cz58 59

mailto:pavel.cermak%40zelenazeme.cz?subject=
mailto:lucie%40zelenazeme.cz?subject=
mailto:pavel.cermak%40zelenazeme.cz?subject=
https://www.zelenazeme.cz/obchod/ostatni-konopi


Zařaďte konopí do svého sortimentu
a začněte podnikat zdravě.

Velkoobchod do celé EU
Zelená Země dodává konopné produkty do více než 30 zemí světa Evropské unie, 
Ruské federace, Ukrajiny a dalších států. Veškeré zboží je expedováno ze skladu 
v Jihlavě.

Pro obchody nabízíme podporu v podobě propagačních materiálů – katalogy 
produktů, letáčky, novinky a stojánky na konopné produkty. Další výhodou  
je snadné objednání online a rychlá expedice zboží.

Velkoobchod a doprava

Doprava a ceny dopravného
www.zelenazeme.cz/caste-dotazy/vse-o-nakupu

Seznam prodejen v ČR a SR
www.zelenazeme.cz/prodejny

Konopné doplňky stravy a kosmetiku od Zelené Země 
naleznete ve více než 180 prodejnách po celé České 
a Slovenské republice a v dalších 200 prodejnách v Evropské 
unii.

Začněte právě nyní, je to snadné. Kontaktujte nás na info@zelenazeme.cz  
nebo volejte +420 212 812 670. Těšíme se na vás a na spolupráci.

Rychlá a spolehlivá distribuce po celé EU

6160
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Partnerský program
Věříte síle konopí a rádi byste ho doporučovali svým klientům, pacientům a známým, 
nebo ho propagovali na internetu? Partnerský program Zelené Země vám nabízí 
skvělou příležitost jak pomoci svým blízkým a začít podnikat s konopím.
Pro vaše zákazníky máme kromě kvalitních produktů navíc zajímavé slevy  
a pro vás je zde super provize 20 % ze všech uskutečněných objednávek.

Pojďte do toho s námi

20 %
férová provize 

pro vás

   Super provize 20 %
Za každou objednávku realizovanou 
prostřednictvím vašeho webu, Face-
booku nebo slevových kupónů získáte 
provizi 20 % ! 

Provize vyplácíme ihned, bankovním 
převodem na váš účet. Minimální vý-
platní výše provize je 1 000 Kč.

  Snadná propagace

Produkty Zelené Země můžete propagovat na internetu 
pomocí vašich stránek a Facebooku nebo můžete rozdávat 
slevové kartičky s vaším unikátním slevovým kódem.  
Za každou přivedenou objednávku získáte provizi 20 %.

  Podpora partnerů

Pro partnery Zelené Země nabízíme pravidelné vzdělávací 
semináře v oblasti konopí, propagační materiály, slevové 
kartičky s unikátním slevovým kódem a vyladěný affiliate 
systém pro online propagaci s bannery a XML feedem.  
Dále příjemnou a aktivní uživatelskou podporu.

Registrujte se do partnerského programu Zelené Země na  
www.zelenazeme.cz/affiliate-program

Budoucí lékař nebude léčit lidské tělo pomocí léků, ale spíše  
bude léčit a předcházet nemocem pomocí stravy.

THOMAS ALVA EDISON62 63

http://www.zelenazeme.cz/affiliate-program


Jsme rodinná firma a naše 
hodnoty a nastavení se 
snažíme přenášet do všech 
vztahů s vámi – se zákazníky, 
dodavateli, odběrateli 
i partnery. Konopné potraviny 
sami užíváme a tak vyrábíme 
a prodáváme jen to, čemu 
opravdu věříme.

Naše zahraniční webové stránky  www.cannadorra.com  /  www.hanf-gesundheit.de  /  www.konopie-zdrowie.pl
 www.cannadorra.hu  /  www.cannadorra.ru  /  www.cannadorra.it  /  www.cannadorra.fr

Zelená Země již od roku 2010 pěstuje a vyrábí konopné 
potraviny pro zdravější a chutnější život nás všech. 
Cílem je dostupné léčebné konopí a zdravé konopné 
potraviny pro všechny.

Fakturace a platby

Sklad – provozovna

Zelená Země s.r.o.

Wuchterlova 523/5
160 00 Praha 6
Česká republika

IČ 24728993 
DIČ CZ24728993

Bankovní účet CZK 2400291459/2010
Bankovní účet EUR 2500877828/2010
IBAN CZ2320100000002500877828
BIC FIOBCZPPXXX

Zelená Země s.r.o.
Kosovská 10
58601 Jihlava
Česká republika

KontaktyNaše motto

Zelená linka +420 212 812 670

Kontakty maloobchod a velkoobchod

Informace  k produktům +420 720 562 486 Pavel Čermák info@zelenazeme.cz

 k objednávkám +420 739 420 574 Lucie Garabášová objednavky@zelenazeme.cz

Sklad a výdej zboží +420 733 643 588 Dáša Martínková sklad@zelenazeme.cz

Velkoobchod Česká republika +420 720 562 486 Pavel Čermák obchod@zelenazeme.cz

 Slovenská republika +420 608 965 744 Michal Kozelka michal@zelenazeme.cz

 Evropská unie +420 735 757 631 Kristýna Lengyelová kristyna@cannadorra.com

 Německo, Rakousko, Švýcarsko +49 157 5411 8908 Eva Kellerová eva@hanf-gesundheit.de

E-shop www.zelenazeme.cz
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Vaše přírodní  
medicína

Konopí by mělo růst všude 
a lidé by ho měli užívat denně.
GEORGE WASHINGTON

www.zelenazeme.cz

http://www.zelenazeme.cz

