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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 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.

z lásky k zemi.

ZELENÁ ZEMĚ
IKONY A VYSVĚTLIVKY

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.

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 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.

Bez lepku. Pro vegany.



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

www.zelenazeme.cz

O KONOPNÉ KOSMETICE

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

KONOPÍ POMÁHÁ I V KOSMETICE   Konopný olej má řadu prokaza-
telných pozitivních účinků, a to i v kosmetice, kde pomáhá ke zdravější a krásnější 
pokožce. Konopná kosmetika nevysušuje, regeneruje, má příjemné zklidňující 
účinky a je vhodná na všechny typy pleti.

KOMPLETNÍ ŘADA KONOPNÉ KOSMETIKY   Zelená Země přiná-
ší kompletní řadu konopné kosmetiky – regenerační sérum, masti, gely, tělové 
mléko, šampon, balzám na rty, mýdla a další. Ve všech případech se jedná o re-
gistrované a mezinárodně certifikované kosmetické přípravky.

KONOPNÁ KOSMETIKA S CBD   Absolutní novinkou na poli kosmetiky 
je konopná kosmetika s CBD. Regenerační sérum s rozmarýnem a 420 mg CBD je 
vhodné pro ošetření narušené pokožky. Masážní gely s obsahem CBD jsou vhod-
né pro regeneraci pohybového aparátu. Chladivý gel s kostivalem a mentolem 
uleví od bolesti, hřejivý gel prohřeje ztuhlé svaly a klouby.
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VAŠE ZKUŠENOSTI

Michaela
Problém s kůží na rukou

„Už 15 let mám problém s kůží na rukou. 
Zkoušela jsem to ošetřit krémem obsahu-
jícím kortizon, ale bohužel bez úspěchu. 
Kůže svědí a  z  prasklin uniká tekutina, 
nevypadá to hezky. Používám konopnou 
mast s měsíčkem a navíc pravidelně piji ko-
nopný čaj. Od té doby je pokožka na rukou 
mnohem lepší. Nikdy za těch 15 let nevy-
padala tak dobře.“

Silvie
Periorální dermatitida

„Dlouhé roky jsem trpěla periorální der-
matitidou. Pro ženu je to hrůza. Červené 
fleky, které navíc svědí a pálí, dokáží život 
velmi zkomplikovat. Léčili mě na kožním 
kortikoidy, což situaci ještě zhoršilo. Byla 
to cesta do pekel. Vyzkoušela jsem konop-
nou mast, byla dobrá, ale když jsem objevi-
la CBD regenerační sérum a koupila si ho, 
bylo po problémech. Olej působí jako malý 
zázrak. Toto vám na kožním neporadí.“

Natálie
Suchá místa ve vlasech, lupy

„Přírodní CBD šampon mi pomohl vymýtit 
suchá, drolivá místečka na pokožce hlavy. 
Po pravidelném užívání je kůže na hlavě 
zdravá a lesklá. Pouze jsem ho pro lepší 
rozčesávání mých dlouhých vlasů kombi-
novala s kondicionérem.“

Pavlína
CBD makeup

„V drogerii jsem vždy strávila hodiny, než 
jsem vybrala svůj odstín a značku make-
upu. Z CBD makeupů Zelené Země jsem 
zvolila střední odstín a troufám si říci, že 
si sedne s každým tónem pleti. Dobře splý-
vá s pletí, jeho tekutější forma se roztírá 
úžasně do ztracena a nedělá efekt masky. 
Makeup je lehounký, přesto nějaké ty ne-
dokonalosti a pupínky zakryje a pleť hezky 
sjednotí. Jsem z něj nadšená a pokud hle-
dáte jemný makeup, který přirozeně vypa-
dá a ještě hezky voní, tento pro vás bude 
tou pravou volbou.“
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Konopná a CBD 
kosmetika

Konopná kosmetika je skvělá pro všechny věkové skupiny. 
Vyživuje a hydratuje pokožku a napomáhá celkové regeneraci.

CBD denní a noční krém

Anti-aging – 100 mg CBD

Díky kombinaci CBD, přírodních vyživujících extraktů, zklidňujících olejů, 
minerálů a vitamínů dokonale pečuje o vaši pleť a zanechává pleť hyd-
ratovanou, vyživenou, zklidněnou a jemnou na dotek. Snadno se roztírá 
a rychle se vstřebává. Chrání vaši pleť před procesem přirozeného stár-
nutí a namáhané pokožce opět navrací svěžest a pružnost.

Obsah: 50 ml

Pro každodenní péči o pleť.

Složení a další  
informace k produk-
tům naleznete na 
www.zelenazeme.cz.
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CBD konopný olej s rozmarýnem

Regenerační sérum 
5 % CBD – 420 mg CBD

Regenerační sérum 2 % CBD – 190 mg CBD  
Regenerační sérum 10 % CBD – 970 mg CBD

CBD konopný olej s rozmarýnem – regenerač-
ní sérum na kůži – certifikovaná kosmetika. Má 
pozitivní vliv na obnovu buněk pokožky. Vhodné 
pro všechny bez rozdílu věku a pohlaví.

Složení a další informace k produktu  
naleznete na www.zelenazeme.cz. 

Obsah: 10 ml (~ 250 kapek)
Hmotnost:  9,5 g (obsah CBD 420 mg ± 5 %)

Použití: Nanášejte na místo potřeby a krouživý-
mi pohyby vmasírujte. Doporučené denní dávko-
vání: 2 kapky.

Regenerace a krása.

Regenerační CBD makeup
Omlazující – Hypoalergenní – Hydratační.

Pro všechny typy pleti, ze-
jména pro problematickou 
(aknózní) pleť – 75 mg CBD

CBD makeup je kombinací přírodních 
rostlinných olejů a CBD, je šetrný k po-
kožce, pleti a k Zemi. Díky přírodnímu 
složení CBD makeup vyživuje a hyd-
ratuje. Zlepšuje pružnost a pevnost 
pokožky a napomáhá stimulovat kva-
litní regeneraci kožních buněk. Mírní 
projevy předčasného stárnutí kůže 
a zlepšuje její přirozený metabolismus. 
Má velmi dobrou absorpční schopnost. 

Složení a další informace k produktu  
naleznete na www.zelenazeme.cz.
 
Obsah: 15 ml
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CBD gel chladivý / hřejivý

S kostivalem a CBD  
– 50 mg CBD

Chladivý emulzní gel je kosmetický pří-
pravek s kostivalem, mentholem a CBD 
kanabidiolem. Hřejivý emulzní gel je 
kosmetický přípravek s kostivalem a CBD 
kanabidiolem.  Aplikují se masáží na kůži. 
Rychle ulevují při ztuhlosti a bolesti sva-
lů, výronech, pohmožděninách, revmati-
smu a otocích. Odstraňují pocit únavy po 
zvýšené fyzické námaze.

Složení a další informace k produktu  
naleznete na www.zelenazeme.cz.
 
Obsah: 50 g

Úleva od bolesti a únavy – Prohřátí svalů a kloubů.

Konopná mast na kůži
Pro zdravou a krásnou kůži. Pro pocit pohody.

S měsíčkem lékařským

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

Složení a další informace k produktu  
naleznete na www.zelenazeme.cz.  
 
Obsah: 12 a 100 ml
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Konopná mast na svaly a klouby

S kostivalem a chilli

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 
napomáhá potlačení pocitů ztuhlosti, které mohou 
vést až k bolestivosti. Osvědčená pomoc pro spor-
tovce, seniory a těžce pracující.

Složení a další informace k produktu  
naleznete na www.zelenazeme.cz. 
 
Obsah: 12 a 100 ml

Pro regeneraci svalů a kloubů.

Bylinná zubní pasta s CBD
Kompletní péče pro zdravé zuby a dásně.

Bez fluoru

Zubní pasta CBDent využívá účin-
ky CBD, bylin a mořských řas, je-
jichž vzájemná kombinace posiluje 
pozitivní účinky pasty. Vhodná pro 
každodenní péči o chrup, zejména 
při problémech s citlivými zubními 
krčky a při otlacích od rovnátek 
a zubních protéz.  

Složení a další informace  
k produktu naleznete na  
www.zelenazeme.cz.
 
Obsah: 50 ml
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CBD ústní sprej
Antimikrobiální. Pro svěží pocit a udržení ústní hygieny.

S koloidním stříbrem  
– 250 mg CBD

Ústní sprej pro každodenní péči 
o ústní dutinu. Jednoduchá aplikace 
a rychlá absorpce CBD. Dávkování je 
individuální. V jednom balení je  cca 
250 střiků, což znamená, že 1 střik 
obsahuje 1 mg CBD, stejně jako 
1 kapka 2% CBD oleje.

Složení a další informace k produktu  
naleznete na www.zelenazeme.cz. 

Obsah: 50 ml

CBD šampon

Přírodní složení – 62 mg CBD

Příjemně parfémovaný a lehce pěnivý 
šampon pro péči o vaše vlasy od kořínků 
až po konečky. Omezuje tvorbu mazu. 
Neobsahuje ropné produkty a zbytečnou 
chemii. Veganské složení.

Složení a další informace k produktu  
naleznete na www.zelenazeme.cz. 

Obsah: 125 ml

Intenzivní péče a regenerace pro všechny typy vlasů.
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Konopný & tea tree olej

Pomáhá na infekce, plísně a mykózy

Konopný & Tea Tree olej má antiseptické a regene-
rační účinky na vaši kůži. Ochranná a regenerační 
síla čistého konopného oleje s 20 % oleje z austral-
ského čajovníku dává dohromady produkt spojující 
v jednom výhody obou výjimečných darů přírody. 
Olej neobsahuje syntetický parfém a je dermatolo-
gicky testován. 

Složení a další informace k produktu  
naleznete na www.zelenazeme.cz. 

Obsah: 30 ml

Antiseptický – regenerační – zklidňující.

Konopný chladivec / hřejivec

Konopí a máta 
Konopí a chilli

Konopné mazání s obsahem konopného 
oleje a máty (chladivec) a chilli (hřejivec)
bylo vyrobeno tak, aby se jednoduše 
dostalo do hloubky vašeho tělesného 
problému.  

Složení a další informace k produktu  
naleznete na www.zelenazeme.cz.
 
Obsah: 100 ml

Uvolnění – prohřátí – podpora hojení – regenerace.
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Konopná sprchová řada

Konopný sprchový gel 
Konopný šampon 
Konopné tělové mléko 

Šetrná přírodní kosmetika pro 
celkovou hygienu a regenerační 
péči o tělo a pokožku. Hydratuje 
a osvěžuje.

Složení a další informace k pro-
duktům na www.zelenazeme.cz. 

Obsah: 200 ml

S Bio konopným olejem, D-panthenolem a vitamínem E.

Konopný balzám na rty

Hydratační a regenerační balzám 
s bio konopným olejem

Pro celoroční použití. Bohatý na esenciální mastné 
kyseliny, vitaminy A, B1, B2, B6, C a E. Hydratuje 
a zvláčňuje podrážděné rty a má regenerační účin-
ky, zrychluje přirozenou obnovu buněk. Odstraňuje 
tak nepříjemné pocity svědění a redukuje podráž-
dění.

Složení a další informace k produktu naleznete na 
www.zelenazeme.cz. 

Obsah: 4,8 ml

S obsahem beta-karotenu a D-panthenolu.
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Konopná všekoupel Konopná herba  45 g 

Konopná svíčka Aloe vera 80 g 

Konopná svíčka s mátou peprnou 80 g

Další konopná kosmetika

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

Nakupujte on-line na

Konopné mýdlo peelingové

Levandule 
Aloe Vera 
Máta peprná 

Spojení konopí a éterických olejů levan-
dule, Aloe Vera a máty peprné je vhodné 
pro celkové uvolnění těla i mysli, tiší 
bolest a podporuje dobrý spánek. Má re-
generační účinky.

Složení a další informace k produktům na 
www.zelenazeme.cz. 

Obsah: 80 g

Ruční výroba – přírodní suroviny.

22 23

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


Zařaďte konopí do svého  
sortimentu a začněte  
podnikat zdravě.

PARTNERSKÝ PROGRAM

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.

Věříte síle konopí a chcete ho začít propagovat?
Partnerský program Zelené Země vám nabízí skvělou příležitost, 

jak pomoci svým blízkým a začít podnikat s konopím.

SNADNÁ PROPAGACE
Produkty Zelené Země můžete propagovat na inter-
netu 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 vzdě-
lávací semináře v oblasti konopí, propagační materiá-
ly, slevové kartičky s unikátním slevovým kódem a vy-
laděný affiliate systém pro online propagaci s bannery 
a XML feedem. Dále příjemnou a aktivní uživatelskou 
podporu.

Více na www.zelenazeme.cz/affiliate-program, 
nebo na tel.: Lucie Garabášová, +420 739 420 574 
 Veronika Dubová, +420 739 416 862

20 %
provize

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

Informace  k produktům  Zelená linka, +420 212 812 670 
 a objednávkám objednavky@zelenazeme.cz

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

Velkoobchod ČR Michaela Bayerová, +420 603 568 147
  michaela@zelenazeme.cz 
  Pavel Čermák, +420 720 562 486  
  obchod@zelenazeme.cz
 SR Michal Kozelka, +420 608 965 744 
  michal@zelenazeme.cz
 EU Alexandra Ribola, +49 157 827 441 25 
  alexandra@cannadorra.com
 DE, AUT, CH Eva Kellerová, +49 157 5411 8908 
  eva@hanf-gesundheit.de

Partnerský program Lucie Garabášová, +420 739 420 574 
  Veronika Dubová, +420 739 416 862 
  objednavky@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


