KONOPNÉ PRODUKTY
NEJVYŠŠÍ KVALITY
PRO VAŠE ZDRAVÍ A POHODU
Maximální podpora imunity
Harmonizace organismu
Skvělá chuť a relaxace

www.zelenazeme.cz
CBD a CBG oleje / Potraviny / Vaporizace / Kosmetika / Pro zvířata

IKONY A VYSVĚTLIVKY

ZELENÁ ZEMĚ

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.

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.
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.

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.

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.

Bez lepku.

Velmi
oblíbený
produkt.

Pro vegany.

z lásky k zemi.

VÁŠ KONOPNÝ E-SHOP

KONOPÍ PRO VAŠE ZDRAVÍ

Nakupujte na Zelené Zemi výhodně a pohodlně

Pomáhá celostně, šetrně a v každém věku

● V íce než 70 unikátních
produktů z konopí
● Doplňky stravy, potraviny
● Vaporizace, kosmetika
● BIO kvalita
● Odborné poradenství
● Konopné recepty
● Konopný magazín

●
●
●
●
●

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

www.zelenazeme.cz
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Posiluje imunitní systém, harmonizuje a zklidňuje mozek
a centrální nervovou soustavu. Podporuje přirozené procesy
v těle. Je zdrojem cenných výživových i vzácných látek.

posiluje

imunitu
lepší spánek

a trávení

CBD konopný olej 10%
Maximální podpora imunity. Harmonizuje a posiluje.

10 % CBD – 970 mg CBD
Doplněk stravy. 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 funkci
svalů a kloubů.

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

Složení:	Bio konopný olej, CBD (kanabidiol) 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.
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CBD konopný olej 5%

CBD kapsle

Maximální podpora imunity. Harmonizuje a posiluje.

Vhodné pro každou příležitost. Snadné užívání.

5 % CBD – 475 mg CBD

1 000 mg CBD – 100 kapslí

Doplněk stravy. 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 funkci
svalů a kloubů.

Doplněk stravy. Kapsle harmonizují přirozené procesy v těle, a tím podporují jeho obranyschopnost. Mají pozitivní vliv na srdeční
činnost, hladinu cholesterolu, hladinu glukózy v krvi, normální stav kůže a funkci svalů
a kloubů.

Složení:	Bio konopný olej, CBD (kanabidiol) 5 % hm., všechny
ostatní kanabinoidy ve stopovém množství.
Obsah:
10 ml (~ 250 kapek)
Hmotnost:	9,5 g (obsah CBD 475 mg
± 5 %)
Jedinečná výroba, jedinečný produkt.

Složení:	Kokosový olej obohacený o CBD,
konopný olej, konopná herba.
Obsah:
100 kapslí
Hmotnost:	56,3 g; 1 000 mg CBD ve 100 kapslích; 10 mg CBD v 1 kapsli.
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně.
Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
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CBD konopný olej 20%
Nejsilnější CBD olej. Plné spektrum kanabinoidů.

20 % CBD – 1 970 mg CBD
Doplněk stravy. 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 funkci
svalů a kloubů.
Složení:	Bio konopný olej, CBD (kanabidiol) 20 % hm., všechny
ostatní kanabinoidy ve stopovém množství.
Obsah:
10 ml (~ 250 kapek)
Hmotnost:	9,9 g (obsah CBD 1 970 mg
± 5 %)
Jedinečná výroba, jedinečný produkt.
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Co znamená
„full spektrum“

Co znamená
„broad spektrum“

Full spektrum neboli plné spektrum kanabinoidů, znamená, že produkt obsahuje CBD a všechny ostatní kanabinoidy
(včetně THC, které je obsaženo jen v legálním/nepsychoaktivním množství), terpeny a mastné kyseliny, které se přirozeně
vyskytují v rostlině konopí. Mnoho studií
prokázalo, že kanabinoidy fungují nejefektivněji společně. Proto mají full spektrum
produkty vyšší účinnost.

Širokospektrální olej CBD je středem mezi
izolátem CBD a oleji CBD s plným spektrem. Obsahuje všechny kanabinoidy a další chemické sloučeniny kromě THC.

Všechny CBD a CBG oleje Zelené Země obsahují plné spektrum kanabinoidů.
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CBD 5% + CBG 2% konopný olej

CBG konopný olej 5%

Maximální podpora imunity. Plné spektrum kanabinoidů.

Maximální podpora imunity.

5 % CBD – 475 mg CBD
2 % CBG – 190 mg CBG

5 % CBG – 475 mg CBD

Doplněk stravy. 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 funkci
svalů a kloubů.

Doplněk stravy. 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 funkci
svalů a kloubů.

Složení:	Bio konopný olej ze semen,
CBD – kanabidiol (5 % hm.),
CBG – kanabigerol (2 % hm.).
Všechny ostatní kanabinoidy
ve stopovém množství.
Obsah:
10 ml (~ 250 kapek)
Hmotnost:	9,4 g (obsah CBD 475 mg
± 5 %, CBG 190 mg ± 5 %).
Jedinečná výroba, jedinečný produkt.

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 475 mg
± 5 %)
Jedinečná výroba, jedinečný produkt.
13

Konopný olej v rybím tuku
S přirozeným obsahem CBD.

Harmonizuje tělesné procesy, podporuje imunitu.
Obsahuje 1 000 mg CBD
Konopný olej Bio pomáhá udržovat zdravou kůži, hladinu cholesterolu a glukózy
v krvi. Je jedinečný pro přítomnost kyseliny gama linolenové, která se skvěle
doplňuje s kyselinami DHA a EPA, které jsou obsaženy v rybím tuku. — DHA
(kys. dokosahexaenová) a EPA (kys. eikosapentaenová) přispívají k normální
funkci srdce (při denní dávce min. 200 mg DHA). Při užívání v těhotenství nebo
kojení přispívají k normálnímu rozvoji mozku plodu nebo kojence (při denní
dávce min. 200 mg EPA+DHA) — Dále je přítomná kyselina ALA (Alfa linolenová).
Složení:	58 % směs rybích tuků (Omega-3 rybí olej, olej z tresčích jater a olej
ze žraločích jater), 42 % bio konopný olej s přirozeným obsahem
CBD a dalších kanabinoidů (CBDa, CBC, CBN, CBG), rozmarýnový
extrakt, mix tokoferolů.
Objem: 250 ml

Jedinečná
kombinace olejů
pro maximální
účinek
Omega 3-6-9
 O
 mega 3 rybí olej, olej ze
žraločích a tresčích jater
 S obsahem kys. DHA, EPA, ALA
 S rozmarýnovým extraktem

Doporučené dávkování: 5 ml denně (20 mg CBD).
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Další CBD a CBG konopné oleje

O konopných olejích

CBD konopný olej 2%

10 ml / 190 mg CBD

CBD, doplněk stravy

CBG konopný olej 2%

10 ml / 190 mg CBD

CBG, doplněk stravy

CBD kokosový olej Bio

30 ml / 156 mg CBD

CBD, doplněk stravy

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 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 funkci svalů a kloubů.

CBD kokosový olej Bio

170 ml / 1000 mg CBD

CBD, doplněk stravy

POUŽITÍ

Vhodné jako doplněk stravy při zánětech, bolestech, depresích,
epilepsii, psychózách, nevolnosti, 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 nejkvalitnějšími vstupními surovinami. Pravidelné analýzy a kontroly kvality
garantují maximální terapeutický účinek.

DÁVKOVÁNÍ
Nakupujte on-line na

www.zelenazeme.cz/obchod/cbd-konopi
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Dávkování CBD je závislé na řadě faktorů – věku, váze, metabolismu, genetice a aktuálním zdravotním 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 zvyšovat – v závislosti na Vašem zdravotním
stavu. Případně se na nás můžete obrátit v naší konopné poradně.
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CBD extra konopná směs Bio
Harmonie – regenerace – imunita

Až 4 % CBD

Konopné
potraviny
Konopné potraviny patří k nejvýživnějším na světě a jsou lehce
stravitelné. Jedná se o jedinečný zdroj nejdůležitějších látek.

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 obsahem
CBD. Konopné semínko harmonizuje a podporuje přirozenou obranyschopnost. Má relaxační účinky. Příznivě působí na srdce. Nepůsobí
omamně.
Složení:	100 % konopí seté** (listy**,
nať**, semínka** 10 %) – certifikovaná odrůda technického konopí, obsah CBD 4 %.
** z ekologického zemědělství
Obsah:
35 g
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CBD konopný čaj porcovaný

Konopný olej Bio

20 nálevových sáčků.

Nejlepší zdroj esenciálních omega kyselin.

1,6 % CBD

Za studena lisovaný

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

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

Složení:	100 % konopí seté (list, květ
a semínko). Čaj je balen v papírové krabičce a naporcovaný do 20 nálevových sáčků
po 1,5 g.
Obsah:
30 g
20

Složení:
Objem:

100 % Bio panenský konopný olej
250 a 500 ml
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Konopný protein Bio

Konopná semínka Bio

Výživa – regenerace – detoxikace

Komplexní výživa, jemná oříšková chuť.

Superpotravina!
Konopný protein bez příchuti. Superpotravina, doplňuje energii, rozvíjí svalový
objem a sílu, regeneruje, detoxikuje, vyživuje a je vhodný při dietách. Má výbornou
stravitelnost 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).

Loupaná
Neloupaná
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. Semínka mají jemnou oříškovou
chuť. Jsou vhodná pro širokou škálu použití v teplé i studené kuchyni. Přidávat je
můžete do salátů, těstovin, těsta, na chleba nebo placky. Zasypávají se jimi omáčky,
polévky, kaše i další jídla.
Složení:	100 % konopné semínko
loupané
Obsah:
150 – 500 – 1000 g
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Konopné čaje

Konopné potraviny

CBD konopná směs Bio – 1,6 % CBD

Doplněk stravy 

35 g

CBD káva

CBD, doplněk stravy

CBG konopná směs Bio – 1,8 % CBG

Doplněk stravy 

30 g

CBD ghí s konopím

CBD, doplněk stravy

220 g

Konopná směs Bio – List a květ

Doplněk stravy 

30 g

Konopný gainer

Doplněk stravy 

125, 500, 1 000 g

Konopná směs – Premium

Doplněk stravy 

30 g

Konopný protein – Kakao+banán, kokos+ananas Doplněk stravy 

125, 500, 1 000 g

Konopná směs – List a květ

Doplněk stravy 

30 g

Proteinová tyčinka Bio – Konopí a kešu

Konopná směs – Citrónová tráva

Doplněk stravy 

50 g

Konopné těstoviny – fusilli

400 g

Konopná směs – Lahodné ovoce

Doplněk stravy 

50 g

Konopné těstoviny – rigatoni

400 g

Konopná směs – Svěží máta

Doplněk stravy 

50 g

Konopná mouka

500 g

Konopná směs – Ibišek

Doplněk stravy 

50 g

Konopná kořenící směs Provence

Konopná směs – Rakytník

Doplněk stravy 

50 g

Konopná sůl Bio

165 g

Konopná směs – Jemná frakce

Doplněk stravy 

40 g

Konopná sůl s chilli

165 g

Konopná směs – Šípek

Doplněk stravy 

40 g

Konopná sůl medvědí česnek

165 g

Konopná směs – Heřmánek

Doplněk stravy 

40 g

Hořká čokoláda bez cukru

100 g

Konopná směs – Bio máta

Doplněk stravy 

40 g

Mléčná čokoláda

Konopná směs – Mužská síla

Doplněk stravy 

50 g

Medovina

200 ml

Konopná směs – Ženské tajemství

Doplněk stravy 

50 g

Medovina dárková

500 ml

Konopná směs – Dobrý spánek

Doplněk stravy 

50 g
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100, 250 g

40 g

30 g

100 g
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Vaporizér na CBD konopí a bylinky
Účinný – diskrétní – stylový

Vdechujete pouze páru
s obsahem účinných látek
Vaporizér pro CBD konopí a jiné sušené byliny
kombinuje nejmodernější technologii se špičkovým designem. Přístroj se zahřeje do pěti
vteřin po zapnutí a okamžitě přináší chuťově
bohaté páry.
● 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
Obsah:

CBD
vaporizace
Nejefektivnější způsob příjmu CBD a CBG.
Příjemná chuť a vůně, vhodný doplněk k CBD a CBG olejům.
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CBD herba k vaporizaci

CBD vaporizační balíček

Relaxační účinek a příjemná vůně.

Účinné a diskrétní. Skvělá chuť. Uvolňující.

7 % CBD – paličky
Konopná herba s CBD bez semen, vhodná k vaporizaci. Příjemná zemitější chuť
i vůně s uvolňujícím a relaxačním účinkem.
Ideální pro využití s naším vaporizérem Zelené Země.
Složení:
Obsah:

100 % konopná herba
5g

Vaporizační pero
+ 2x liquid 10 ml

Pořiďte si vše pro vaporizaci CBD a za výhodnou cenu. Elegantní vaporizér (nabíjení na USB) a dva nejoblíbenější liquidy
k tomu.
Obsah:
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● CBD vaporizační pero
● E-liquid s CBD, 10 ml,
příchuť Konopí–OG Kush
● E-liquid s CBD, 10 ml,
příchuť Konopí–Mango Kush
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Další produkty CBD vaporizace

O vaporizaci

CBD liquid 2%

Příchuť konopí

10 ml

CBG liquid 2%

Příchuť konopí

10 ml

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 se o ideální doplněk k CBD a CBG konopným
olejům. Uživatelé také oceňují příjemnou chuť a vůni.

CBD liquid 1%

Příchuť Skywalker – litchi a citron

10 ml

CO JE TO VAPORIZACE

CBD liquid 1%

Příchuť Spearmint – máta peprná

10 ml

CBD liquid 1%

Příchuť OG Kush

10 ml

Při vaporizaci nevdechujete kouř, ale pouze
páru s obsahem účinných látek. CBD a CBG se z e-liquidů 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.

CBD liquid 1%

Příchuť Mango Kush

10 ml

RYCHLEJŠÍ A ÚČINNĚJŠÍ

CBD herba k vaporizaci

4 % CBD

CBD vaporizační pero	

Nakupujte on-line na

www.zelenazeme.cz/obchod/cbd-vaporizace
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5g

Při vaporizaci se CBD mnohem rychleji aktivuje tím, že se do krevního oběhu dostává okamžitě po vdechnutí, místo aby
muselo projít zažívacím traktem a látkovou 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 elegantních vaporizačních 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 frakce. Herba se vaporizuje pomocí praktického vaporizéru na bylinky.
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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 udržovat zdravou kůži. Skvělý pomocník pro ty, kteří
chtějí mít svou pleť a kůži krásnou.

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

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

CBD gel chladivý / hřejivý

Pro regeneraci svalů a kloubů.

Úleva od bolesti a únavy / Prohřátí svalů a kloubů

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 sportovce,
seniory a těžce pracující.
Složení a další informace k produktu
naleznete na www.zelenazeme.cz.
Obsah:

12 a 100 ml

S kostivalem a CBD
Chladivý emulzní gel je kosmetický přípravek 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 svalů, výronech, pohmožděninách, revmatismu a otocích. Odstraňují
pocit únavy po zvýšené fyzické námaze.
Složení a další informace k produktu
naleznete na www.zelenazeme.cz.
Obsah:
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50 g
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Bylinná zubní pasta s CBD

CBD konopný olej s rozmarýnem

Kompletní péče pro zdravé zuby a dásně.

Regenerace a krása.

Bez fluoru
Zubní pasta CBDent využívá účinky
CBD, bylin a mořských řas, jejichž 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:

Regenerační sérum
5 % CBD – 475 mg CBD
CBD konopný olej s rozmarýnem – regenerační 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 475 mg ± 5 %)

50 ml
Použití: Nanášejte na místo potřeby
a krouživými pohyby vmasírujte. Doporučené denní dávkování: 2 kapky.
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Regenerační CBD makeup

CBD denní a noční krém

Omlazující – Hypoalergenní – Hydratační

Pro každodenní péči o pleť.

Pro všechny typy pleti, zejména pro problematickou
(aknózní) pleť – 75 mg CBD
CBD makeup je kombinací přírodních
rostlinných olejů a CBD, je šetrný k pokožce pleti a k Zemi. Díky přírodnímu
složení CBD makeup vyživuje a hydratuje. Zlepšuje pružnost a pevnost pokožky a napomáhá stimulovat kvalitní
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:
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15 ml

Anti-aging – 100 mg CBD
Díky kombinaci CBD, přírodních vyživujících extraktů, zklidňujících olejů,
minerálů a vitamínů dokonale pečuje o vaši pleť a zanechává pleť hydratovanou, vyživenou, zklidněnou a jemnou na dotek. Snadno se roztírá a rychle
se vstřebává. Chrání Vaši pleť před procesem přirozeného stárnutí a namáhané pokožce opět navrací svěžest a pružnost.
Obsah:

50 ml

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

O konopné kosmetice

CBD šampon

Vlasová péče 

125 ml

Konopný balzám na rty

S Bio konopným olejem 

4,8 ml

Konopný šampon

S Bio konopným olejem 

200 ml

Konopný sprchový gel

S Bio konopným olejem 

200 ml

Konopný a tea tree olej

Antiseptický, regenerační 

Konopné tělové mléko

S Bio konopným olejem 

200 ml

Konopný chladivec

Konopný gel 

100 ml

Konopný hřejivec

Konopný gel 

100 ml

Konopné mýdlo – peelingové

Levandule, Aloe Vera, Máta

Konopná všekoupel

Konopná herba 

30 ml

80 g
45 g

Konopná svíčka Aloe vera

80 g

Konopná svíčka s mátou peprnou

80 g

Nakupujte on-line na

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

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 vhodná na všechny typy pleti.

KOMPLETNÍ ŘADA KONOPNÉ KOSMETIKY Zelená Země přináší kompletní řadu konopné kosmetiky – regenerační sérum, masti, gely, tělové
mléko, šampón, balzám na rty, mýdla a další. Ve všech případech se jedná o registrované a mezinárodně certifikované 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 narušené pokožky. Masážní gely s obsahem
CBD jsou vhodné pro regeneraci pohybového aparátu. Chladivý gel s kostivalem
a mentolem uleví od bolesti, hřejivý gel prohřeje ztuhlé svaly a klouby.
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CBD konopný olej pro zvířata
Schválený veterinární přípravek.

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 kanabinoidů.

Konopí
pro zvířata
Vhodné pro všechny druhy zvířat. Ulevuje od bolesti a stresu,
posiluje vitalitu a zdraví. Má protizánětlivé účinky.

Složení:	Konopný olej ze semen,
CBD – kanabidiol
Objem:
10 ml (~ 250 kapek)
Hmotnost:
9,5 g
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Konopný olej pro zvířata

Konopný pamlsek pro psy

Zdroj Omega 3-6-9 mastných kyselin.

Pro radost a za odměnu.

Za studena lisovaný

Příchutě hovězí, kuřecí a játrová

Konopný olej prémiové kvality se získává
lisováním konopných semínek za studena.
Dodává esenciální mastné kyseliny a aminokyseliny, zlepšuje a vyživuje srst.

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

Složení:	100% konopný olej
Objem: 500 a 1 000 ml, 20 litrů
Doporučené dávkování: Polévkovou lžíci
přimíchávat denně do potravy.

Složení: Maso (min. 25 %), rýžová mouka, konopná
mouka, ovesné vločky, pivovarské kvasnice, konopný olej, listy majoránky sušené, česnek sušený,
semeno kmínu.
Hmotnost: 100 g

Ekonomické
balení 20 l
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Konopné pokrutiny pro zvířata

Konopné otruby pro zvířata

Krmivo.

Doplněk krmiva.

Za studena lisované
Vysoký obsah bílkovin – až 55 %

Jsou určeny zejména pro zvířata s váhovým
deficitem, pro podporu 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 dávkujte 100–500 g pokrutin denně na každých
500 kg hmotnosti. Dávku je nutné přizpůsobit
věku a kondici zvířete.
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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 dávkujte 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.
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Zařaďte konopí do svého
sortimentu a začněte
podnikat zdravě.
Pojďte
do toho
s námi

PARTNERSKÝ PROGRAM
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.

20
%
provize

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.

VELKOOBCHODNÍ PROGRAM
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.

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

www.zelenazeme.cz
Zelená linka

+420 212 812 670

Fakturace a platby

Maloobchod a velkoobchod

Zelená Země s.r.o.

Informace

k produktům
		
k objednávkám
		

Pavel Čermák, +420 720 562 486
info@zelenazeme.cz
Zelená linka, +420 212 812 670
objednavky@zelenazeme.cz

Sklad a výdej zboží

Dáša Martínková, +420 733 643 588
sklad@zelenazeme.cz

Wuchterlova 523/5
160 00 Praha 6
Česká republika
IČ
DIČ

24728993
CZ24728993

Bankovní účet CZK
Bankovní účet EUR
IBAN
BIC

2400291459/2010
2500877828/2010

CZ2320100000002500877828
FIOBCZPPXXX

Sklad – provozovna
Zelená Země s.r.o.
Kosovská 10
586 01 Jihlava
Česká republika
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Velkoobchod

ČR
		
SR
		
EU
		
DE, AUT, CH
		

Pavel Čermák, +420 720 562 486
obchod@zelenazeme.cz
Michal Kozelka, +420 608 965 744
michal@zelenazeme.cz
Alexandra Ribola, +49 157 8274 4125
alexandra@cannadorra.com
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
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Lékař léčí, příroda uzdravuje.
Hippokratés

vaše přírodní medicína

