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Nu har du muligheden for at anvende hampolie. 
Ren CBD olie, fra firmaet Kannaway. 
Baseret på viden vi har haft i hundrede af år, om 
hamp og den positive virkning den har på det 
Endocannabinoide system, ECS som vi mennesker 
er udstyret med, har du nu mulighed for at 
genopdage virkningen af denne fuldspektrede CBD 
olie fra Kannaway.  (ECS beskrives senere i denne 
artikel) 
Pure Gold er 100 ren – altså fri for THC. (CO2 
ekstraktion) 
Der findes to Cannabisplanter: Sativa og Indica. 
Sativa er den plante, som er brugt ved udvindelse af 
CBD olien Pure Gold som er 100% THC fri i denne 
form. CBD cannabinoiden har ingen euforiserende 
effekt. CBD olie er den olie der har de fleste 
medicinske effekter.    
Indica er den plante man udvinder Marihuana af, og 
denne plante indeholder THC, som kan give 
afhængighed. THC står for Tetrahydrocannabinol og 
er det psykoaktive stof i planten. 
En hampplante indeholder ca. 500 komponenter som 
gavner os. 140 af disse komponenter er 
cannabinoider. De andre kan være, for at nævne 
nogle (fedt, klorofyl osv.)   
Kroppens Endocannabinoide system (ECS) består af 
CB1 og CB2 receptorer: (receptor = modtager) 
CB1 består af: hjernen, nervesystemet, perifere 
organer og vævet 
CB2 består af: immunsystemet, appetit og 
smertebehandling. 
Receptorerne stimuleres af cannabinoiderne. 
Det Endocannabinoide system er en form for 
renselsesproces i vores celler, det er den proces som 
sørger for, at nyt materiale bringes ind i cellen, og 
det forbrugte materiale forsvinder ud af cellen igen. 
Balance!!! 
CBD har, fra gammel tid, været et kærneprodukt i 
kosten, selv modermælken indeholder CBD. Dog 
har erosion, udmagring og forurening af landbrug 
kloden rundt gjort, at jordsmonnet nu er fattigt på 
CBD, samtidig som lægemiddelindustrien fravalgte 
at CBD i medicin fra slutningen af 1940. Hvorfor 
kan vi jo kun gætte om. 
Det Endocannabinoide system har også effekt på: 

• hormonproduktionen 
• stimulering af knoglevækst 
• regulerer hårvækst 
• sørger for sund hud 

• beskytter nerverne mod degenerering 
• detoxer lever og regenerer leverceller 
• positiv effekt på fordøjelsen 
• tarmperistaltik 
• vækstregulering 
• læk tarm 
• Vagusnerven (highway to health) 

 
CBD olien indeholder: 

• alle essentielle aminosyrer 
• proteiner 
• vitaminer 
• mineraler 
• micronæringsstoffer 
• flavonoider (plantepigmenter, godt 

for hjertekarsygdomme og kræft) 
• terpener (kulstofforbindelser) 
• er et kraftigt antioksidant 

 
CBD olie er med til at vedligeholde 
Homeostasen, som er en konstant 
opretholdelse af en organismes indre miljø, 
på trods af ændringer som kommer udefra. 
F.eks. en konstant PH-værdi i blodet, 
signaler, transport af ioner og stoffer ind og 
ud af cellerne. 
 
CBD olie medvirker til balance i kroppen og 
beskytter den mod mikroorganismer, svamp, 
virus osv.   
 
Udover ovennævnte har CDB olien også 
effekt på diverse sygdomme som: 

• Parkinson 
• Sportsskader, hoved og muskler 
• Kræft 
• Slidgigt 
• Gigt 
• Alzheimers 
• Demens 
• Angst 
• Depression 
• ADHD og andre diagnoser 
  

Udover olien Pure gold, indeholder 
Kannaway’s produktrække også: 

• HEMP VAP – som er en form for 
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e-cigaret, som indeholder ren CDB 
olie 

• Serie med æteriske olier 
• Salve – til muskler, udslæt, eksem, 

sår osv. 
• Hudplejeserie (Cannabis Beauty) 

 
Vil du høre mere om produkterne eller 
forretningsmodellen bagved – inviterer vi til  
produkt præsentation og eller en 
gennemgang af forretningsmodellen, som 
ligger bag ved. 
 
Vi kan kontaktes på nedenstående e-mail 
eller mobilnumre. 


