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Wapiti CBD-olie 5 en 10 procent zijn samengesteld 
uit 100% natuurlijke CBD pasta, opgelost 
in hennepzaadolie. Dankzij een unieke 
extractiemethode is de zuivere olie hoog 
geconcentreerd. Zo behoudt Wapiti CBD olie haar 
natuurlijke entourage en combineert dit met een 
hoog gehalte aan cannabidïol. De natuurlijke 
bronnen zijn speciaal daarvoor geteelde 
vezelhennepplanten. Deze planten groeien zonder 
het gebruik van pesticiden, kunstmest of andere 
chemische middelen. De droge oogstmethode 
staat garant voor een schimmel- en bacterievrije 
vezelhennep die dankzij superkritische koude 
CO2 extractie resulteert in een uitermate schone 
olie. De CBD-Olie van Wapiti is vrij van residu en 
onzuiverheden.

Inhoud
10 ml / 30 ml ℮
Bewaren bij kamertemperatuur.

Houdbaarheid
Zie onderzijde verpakking

Ingrediënten 5%
Henneppasta
Hennepzaadolie
CBD 3,8%    }  tezamen 5%
CBDa 1,2%

Inhoud 5%
Flesje 10ml / 30ml:  ca. 465 mg / 1.395 mg CBD
Per druppel: ca.  1,95  mg CBD

Ingrediënten 10%
Henneppasta
Hennepzaadolie
CBD 9,3%    }  tezamen 10% CBD
CBDa 0,7%

Inhoud 10%
Flesje 10ml:  ca. 1.000 mg CBD
Per druppel: ca.  4,17  mg CBD

Wapiti producten zijn glutenvrij.  
Wapiti CBD-olie 5 en 10 procent bevatten  
geen kleur- & conserveringsmiddelen. 

Voedingssupplement
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en  
een gezonde levensstijl zijn belangrijk.  
Dit voedingssupplement is geen vervanging  
van een gevarieerde voeding.

Let op
De olie is zeer lastig uit kleding te verwijderen

Waarschuwing
Niet gebruiken tijdens zwangerschap of 
borstvoeding. Bij gebruik van coumarine-derivaten 
(anti-stolling) gebruik uitsluitend na goedkeuring 
van arts, apotheker of trombosedienst.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Wapiti CBD-Olie 5 / 10%
CBD (CANNABIDÏOL) IS EEN NATUURLIJK 
BESTANDDEEL VAN VEZELHENNEP.

Gebruiksaanwijzing
Neem driemaal daags een druppel. Dit kan puur, gemengd in een beetje vloeistof of onder de tong houden  
en daarna ingenomen worden. Indien gewenst kan de dosering na enige dagen opgehoogd worden.  
Hanteer voor ophoging het volgende regime:

 • Startdosering; 3 maal daags 1 druppel
    - Indien dit volstaat; dit handhaven of eventueel afbouwen naar 2 maal daags 1 druppel
 • Indien dit niet volstaat; na 3 dagen ophogen met 1 druppel naar 3 maal daags 2 druppel
 • Deze verhoging herhalen indien nodig totdat men op het gewenste niveau zit
 • Deze dosering handhaven
 • Na 6 tot 8 weken trachten iets te minderen tot onderzijde van gewenst niveau.



WAPITI ANTIMETIL
Lichte maag.
WAPITI BOS & DUIN
Huidolie. 
WAPITI CBD OLIE 5%
Puur van Nederlandse bodem. 
WAPITI CBD OLIE 10%
CBD olie met zeer hoog CBD-gehalte. 
WAPITI DARMFUNCTIE COMPLEX
Voor een natuurlijke stoelgang.
Bevordert de inwendige reiniging.

WAPITI DARMMILD
Dagelijks een regelmatige stoelgang.
WAPITI EUCALYPTUSOLIE
Zzzoemm vrij.
WAPITI GLOBIFER FORTE
Voor een natuurlijke ondersteuning  
bij ijzertekort en anemie.
WAPITI GLOBIFER PLUS
Voor een natuurlijke ondersteuning  
bij ijzertekort en anemie, bij een kinderwens, 
zwangerschap en borstvoeding.
WAPITI KNOFLOOK 2000
Hooggeconcentreerde knoflook.  
Houdt jong en vitaliseert. Reukloos.
WAPITI KRUIDENSIROOP
Voor een goede verzorging van  
keel en luchtwegen.
WAPITI MOSSEL CURCUMINE
Behoud van sterke botten en ondersteunt  
de gezondheid van gewrichten.
WAPITI MOSSEL EXTRACT
Behoud van sterke botten en  
goed werkende spieren.
WAPITI MULTI VITAMIN
Voor meer energie en weerstand.

WAPITI SPECIAAL MULTIVITAMINE
Na een Gastric Bypass.
WAPITI NACHTRUST FORTE
Voor een goede en gezonde nachtrust.
WAPITI PROBIOTICUM
Probioticum op basis van  
Saccharomyces boulardii gist.
WAPITI PROSTAAT PLUS
Verzorgt een vergrote prostaat.
WAPITI THIJM HANDGEL
Droge handreiniging met thijmolie.
WAPITI VITAMINE C PLUS
Voor een gereguleerde dosering van vitamine C. 
Hooggeconcentreerde formule met  
1.000 mg Vitamine C.

Wapiti producten zijn glutenvrij.

Wapiti natuurproducten 
worden gekenmerkt door hun 
gestandaardiseerde samenstelling  
en voldoen aan hoge kwaliteitseisen.  
Het assortiment Wapiti natuurproducten 
bestaat uit de volgende specialiteiten:

 www.wapitinatuur.nl

Emonta B.V.  
Postbus 197  
9200 AD Drachten NL
Tel. 0512 - 5180 85  
www.emonta.nl


