
CBD Olie

Til 

Sportsfolk

CBD Olie

for bedre

søvn

15% CBD 

olie

fri for

THC

Konsentreret

CBD/CBDa

pasta

Den nye CBD Nat Olie er en 5% CBD olie

med tilsat melatonin. Perfekt til bedre

og dybere søvn. Vi har nøje afmålt, så 1

dråbe har 1mg melatonin for nem

dosering. Sammen med CBDs

beroligende og afslappende effekt kan

du ikke gå galt. Sov godt !!

Vores atlet olier er specielt skabt med

fokus på muskel restaurering og anti-

inflammation efter en intens træning.

Bærerolien er MCT-olie kendt for sine

fordele i sportsverdenen. Den kommer i

2 styrker afhængigt af hvor ofte du

træner.

En olie skabt til mennesker, der

regelmæssigt går igennem narkotika

test på deres arbejde eller i deres

sportsklub. Denne olie er lavet med

CBD Isolater og økologisk olivenolie og

er 100% THC fri. Ikke flere positive

tests!

Høj konsentreret CBD / CBDa pasta er

et meget potent CBD produkt, der

normalt anvendes ved ekstrem smerte

eller for kræftpatienter, der går

gennem kemo eller stråling behandling.

Den kommer i en doserings sprøjte, og

kun en lille mængde anvendes dagligt.

15% olie:   80€           

60% pasta:   349€   

5% olie med Melatonin:   42€

7% olie:   49€            18% olie:   95€

Vi har 

som passer lige til dig!
produkter

+45 22 21 10 08

E-juice

Helende 

CBD 

Salve

CBD 

Massage 

Olie

Bland denne neutrale CBD e-juice med
din foretrukne smag for at få alle
fordelene af CBD's helende effekter i
løbet af din dag, uden at skulle
planlægge dit indtag. Vi har 2 styrker til
rådighed.

Denne balsam er en fantastisk hjælp til

lokal smerte, den kan med fordel

anvendes på eksem eller psoriasis, samt

afhjælpe din gigt smerter. Den er lavet

på en bivoks base og med koncentreret

fuld spektrum CBD olie.

Vore CBD massage olie taler for sig selv.

Fås i en 300ml nem dispenser flaske

med blød mandel olie tilsat 500mg fuld

spektrum CBD olie. Kan bruges til

enhver form for massage – speciel god

til sports massager.

100mg:  30€         150mg:   35€         500mg:  69€     

120mg CBD   25€             300mg CBD   35€

40  €

49 €

CBD 

Pulver

Kapsler

Vores revolutionerende patenterede

CBD-pulver, der er vandopløseligt, fuldt

spektrum og har 5 gange bedre

biotilgængelighed. Åbn kapslen, og put

den i din smoothie, din kaffe over sin

salat, eller bare slug kapselen hel.

Vi har 

som passer lige til dig!
produkter

+45 22 21 10 08



CBD 
Smerte 
Plastre 

CBD 
maske 

Denne CBD ansigtsmaske lavet med
Bentonit ler har mange gode fordele. På
grund af dens mange ingredienser er
den meget fugtgivende, anti-rynkende,
anti-acne og hjælper aktivering af din
huds egen evne til at producere
kollagen. Lad den sidde og gøre sit
arbejde, mens du slapper af. Du bliver
ikke skuffet.

Vi er stolte over at endelig kunne
tilbyde CBD smerte plaster. Premium
kvalitet på et plaster med 8mg CBD i
hver, der virker på det smertefulde
område i 24 timer. Kroppens varme
aktiverer den langsomme frigivelse af
CBD og går direkte ind i blodbanerne.

30 plastre :  45€      

Pose med ca. 10 masker:     €39€   

CBD 
Slik 

CBD slik har altid været populært. Vores
slikkepinde i forskellige smage varianter
er en nem måde at tage din daglige
dosis af CBD, på en behagelig måde. Vi
fortsætter med at tilføje slik til vores
sortiment, så læs venligst vores
hjemmeside for mere information.

1 slikkepind:   4.50€     

Vi har 

som passer lige til dig!
produkter

+45 22 21 10 08

Vi har 

som passer lige til dig!
produkter

CBD til 
Dyr

3% - 5%  
& 

10%
CBD Olie

15% 
25% 
40%
CBD 
Olie

Denne olie er bedst egnet til kæledyr.
Den hjælper vores firbenede venner
med at bekæmpe angst, fobier og giver
generel livskvalitet. Se dem få deres
gnist tilbage! Vi har 3 forskellige styrker
olier

3%, 5% og 10% CBD olie er god til
generel vedligeholdelse af kroppen og
kan forbedre din søvn. Den er kendt for
at hjælpe med problemer som gigt,
forhøjet blodtryk, ischias, sportsskader,
cøliaki-symptomer og anden generel
inflammation.

Dette produkt har hjulpet mange med
deres angst og depression. Den har vist
positive resultater i forbindelse med
Huntingtons Sygdom- og IBS-patienter
og fremskynder knoglevækst ved
knoglebrud eller hos osteoporose
patienter.

De høje % bruges til at hjælpe post-
kemo og strålingspatienter genoprette
balancen. De er kendte for at effektivt
lindre smerter relateret til Gigt,
Fibromyalgi, Multiple Sclerosis, Crohn’s
Sygdom og kunne hjælpe nogen med
Diabetes II.

3% oil  20€     - 5% oil  35€  - 10% oil   65€        

2.5% Olie   20€    ● 5% Olie  40€    ● 10% Olie    70€

CBG/CBD Mix    87€     ● 15% CBG  119€

15% oil:   85€   ● 25% oil:  ● 149€   ● 40% Olie 189€ 

CBG 
Olie

+45 22 21 10 08

Vælg en af vores kombipakker og spar 
penge. Gå til www.therealcbd.com og 
find den mulighed, der passer bedst til 
dig!


