
KONOPNÉ PRODUKTY NEJVYŠŠÍ KVALITY

PRO ZVÍŘATA

Podporuje imunitu 
Harmonizuje organismus 

Skvěle chutná všem druhům

www.zelenazeme.cz



IKONY A VYSVĚTLIVKY

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 děláme ji s láskou a pokorou. 

Budeme rádi, když se k nám přidáte,  
ať už jako zákazníci, odběratelé,  
dodavatelé nebo naši partneři.

Pojďme do toho společně.

CBG (kanabigerol) je dalším kanabinoidem vyskytujícím se v rostlině 
konopí. Stejně jako CBD není psychoaktivní a dle studií a výzkumů 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, nachází 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 výzkumů má 
mnoho prospěšných použití pro zdraví lidí i zvířat.

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

Velmi oblíbený produkt.

z lásky k zemi.

ZELENÁ ZEMĚ



VÁŠ KONOPNÝ E-SHOP
Nakupujte na Zelené Zemi výhodně a pohodlně

●  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

●   Více než 70 unikátních  

produktů z konopí

●  Doplňky stravy, potraviny

●  Vaporizace, kosmetika

●  BIO kvalita

●  Odborné poradenství

●  Konopné recepty

●  Konopný magazín

ÚČINKY KONOPÍ NA ZVÍŘATA

www.zelenazeme.cz

Mozek

Slezina

Kosti

Tlusté střevo

Slinivka Žlučník

Játra

Plíce

CBD účinkuje především v endokanabinoidním systému. Endokanabinoidní 
systém těla je společný všem savcům a je tvořen CB1 a CB2 receptory. Řídí 
základní životní procesy jako imunitu, spánek, příjem potravy nebo rozmno-
žování. Kanabinoidy v konopí, primárně CBD, napomáhají harmonizaci endo-
kanabinoidního systému a přispívají tak ke správné funkci tělesných procesů.
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PŘÍBĚHY CHOVATELŮ

Jana
Béďa –Kožní problémy a stáří

„Můj pes užíval CBD olej v kombinaci s ko-
nopným olejem na problémy s pohybovým 
aparátem a zhoršující se alergii. Již během 
prvního měsíce byly vidět pokroky! Pejsek 
začal být rozhodně vitálnější a za to vdě-
čím CBD.“

Petr
Lilie – Fenka s epilepsií

„CBD nám pomáhá zmírnit a potlačit epi-
leptické záchvaty u naší psí princezny. Dě-
kujeme za skvělé přírodní produkty.“

Lucka
Seo – Kůň v rekonvalescenci

„Seo je bývalý sportovní kůň, nyní v rekre-
ačním důchodu, u kterého se  projevilo 
astma. Konopím řešíme prakticky každý 
jeho problém a zařadili jsme ho do každo-
denního života. Na astma mu dávám ko-
nopnou herbu a vidím obrovské zlepšení. 
Do krmení mu přidávám konopné pokru-
tiny, které obsahují množství, pro našeho 
dědečka velmi důležitých, bílkovin. Pokud 
přijde z výběhu s oděrkou, sahám po ko-
nopných mastích!

Martin
Líza – Chuť k jídlu

„Naše kočka měla dlouhodobé problémy 
s jídlem, nechtěla pořádně přijímat potra-
vu a byla dost hubená. Tento problém se 
podařilo vyřešit až s CBD, kdy po pravidel-
ném užívání dostala chuť k jídlu a začala 
konečně pravidelně a dobře jíst a prospí-
vat!“
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Konopné
produkty 
pro zvířata

Vhodné pro všechny druhy zvířat. 
Ulevují od bolesti a stresu, posilují 
vitalitu a zdraví. Mají protizánětlivé 
účinky.



CBD konopný olej pro zvířata

Koncentrace CBD 2 %, 5 % a 10 %

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 ka-
nabinoidů. CBD konopný olej může pomáhat při současně probíhající 
léčbě epilepsie (doporučujeme konzultovat s vet. lékařem). Přispí-
vá ke zmírnění příznaků osteoartritidy, napomáhá snížit bolest.
. 
Složení:  Konopný olej ze semen, CBD – kanabidiol
Objem: 10 ml (~ 250 kapek)
Hmotnost: 9,5 g

Doporučené dávkování: Pro psa o hmotnosti 4 kg – 1 kapka denně. 

https://www.zelenazeme.cz/obchod/konopi-pro-zvirata

Schválený veterinární přípravek
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Konopný olej pro zvířata

Vysoký obsah esenciálních mastných kyselin  
a aminokyselin

Konopný olej prémiové kvality se získává lisováním konopných semí-
nek za studena. Dodává esenciální mastné kyseliny a aminokyseliny, 
doporučuje se tedy užívat pro zlepšení kvality srsti a jako ideální 
doplněk k CBD produktům.
 
Složení:  100% konopný olej
Objem: 500 a 1000 ml, 20 l

Doporučené dávkování:  Polévkovou lžíci přimíchávat denně  
do potravy.

Ekonomické  
balení 
20 litrů

Doplněk krmiva

https://www.zelenazeme.cz/obchod/konopi-pro-zvirata12 13



Konopný pamlsek pro psy

S obsahem konopného oleje a konopné mouky
Ručně pečené pamlsky

Složení: Maso (min. 30 %), rýžová mouka, konopná mouka, ovesné 
vločky, pivovarské kvasnice, konopný olej, listy majoránky sušené, 
česnek sušený, semeno kmínu.
Hmotnost: 100 g

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

Příchutě hovězí, kuřecí a játrová.

Pamlsek / doplněk krmiva

https://www.zelenazeme.cz/obchod/konopi-pro-zvirata14 15



Konopné pokrutiny pro zvířata

Za studena lisované
Vysoký obsah bílkovin – až 55 %

Jsou určeny zejména pro zvířata s váhovým deficitem, pro pod-
poru tvorby svalové hmoty, pro březí a laktující, rekonvalescenty 
a stará zvířata. Neobsahují alergeny ani konzervační látky.
 
Složení:  100 % konopné výlisky
Obsah: 1 a 20 kg
 
Doporučené dávkování: Menší zvířata na 10 kg 
hmotnosti 10 g pokrutin denně. Pro koně dáv-
kujte 100–500 g pokrutin denně na každých 
500 kg hmotnosti. Dávku je nutné přizpůsobit 
věku a kondici zvířete.

Konopné pokrutiny jsou vyráběny lisováním 
z konopných semínek za studena při teplotě 
zpracování 45–48 °C. Neobsahují alergeny, 
konzervační látky a jsou v Bio kvalitě. Obsa-
hují vysoce kvalitní Bio konopný olej a vel-
ké množství rostlinných bílkovin (až 33 %). 
Pomáhají udržovat zdravou kůži, hladinu 
cholesterolu a glukózy v krvi, harmonizují 
tělesné procesy, a tím podporují přirozenou 
obranyschopnost.

Krmivo

https://www.zelenazeme.cz/obchod/krmiva16 17



Konopné otruby pro zvířata

Vysoký obsah vlákniny – až 75 %

Konopné slupky jsou doplňkové krmivo bohaté na vlákninu pro koně, 
přežvýkavce, psy (výborný doplněk při krmení masem). Jsou vhodné 
pro zvířata s váhovým nadbytkem či metabolickým syndromem. 
Pro koně se sklony ke kolikám, postižené letní vyrážkou či tuhnutím 
svalů. Neobsahují alergeny ani konzervační látky.
 
Složení:  100 % konopné otruby (slupky)
Obsah: 1 a 20 kg
 
Doporučené dávkování: Pro koně o hmotnosti 500–600 kg dávkuj-
te 300–900 g denně (max.), dle zátěže. Pro ostatní zvířata na 1 kg 
hmotnosti dávkujte 2 g otrub denně. Dávku je nutné přizpůsobit 
plemeni, věku a kondici.

Doplněk krmiva

https://www.zelenazeme.cz/obchod/krmiva18 19



Zařaďte konopí do svého  
sortimentu a začněte  
podnikat zdravě.

KONOPNÁ PORADNA

VELKOOBCHODNÍ PROGRAM
Začněte právě nyní, je to snadné. Kontaktujte nás na michaela@zelenazeme.cz  

nebo volejte +420 603 568 147. Těšíme se na vás a na spolupráci.

Zelená Země přináší odborné konopné poradenství od profesionálních kon-
zultantů s dlouholetými zkušenostmi s problematikou konopí, jeho účinků na 

člověka i zvířata. Zjistěte správné dávkování a další důležité informace.

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

Pojďte  
do toho  
s námi
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KONTAKTY

Zelená linka

E-shop

Fakturace a platby 

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

Maloobchod a velkoobchod

Velkoobchod konopí pro zvířata
  Michaela Bayerová 
  +420 603 568 147, michaela@zelenazeme.cz 
  Pavel Čermák 
  +420 720 562 486, obchod@zelenazeme.cz

Informace  k produktům Lucie Garabášová 
  +420 739 420 574, objednavky@zelenazeme.cz 
  Michaela Bayerová 
  +420 603 568 147, michaela@zelenazeme.cz 
 k objednávkám Zelená linka 
  +420 212 812 670, objednavky@zelenazeme.cz

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

Partnerský program Lucie Garabášová 
  +420 739 420 574, objednavky@zelenazeme.cz 
  Michaela Bayerová 
  +420 603 568 147, michaela@zelenazeme.cz

Sklad – provozovna

Zelená Země s.r.o.
Kosovská 10
586 01 Jihlava
Česká republika

www.zelenazeme.cz

+420 212 812 670
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vaše přírodní medicína
www.zelenazeme.cz

CBD konopí / CBD oleje / CBG

Čaje / Semínka / Oleje / Proteiny / Kosmetika / Masti

Pro zvířata

KONOPNÉ PRODUKTY NEJVYŠŠÍ KVALITY  
PRO VAŠE ZDRAVÍ A POHODU


