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O FIRMIE

Spółka Sativa Poland powstała w 2018 roku wprowadzając do
sprzedaży nowatorskie produkty konopne. We współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi jako pierwsi przecieraliśmy trudne
szlaki zawiłości prawno-administracyjnych. Wymagało to m.in. opracowania i wdrożenia procedur zapewniających bezpieczeństwo, legalność oraz najwyższą jakość produktów. Z wypracowanych schematów
działań, ciągle je udoskonalając korzystamy po dzień dzisiejszy.
Głównym profilem firmy jest produkcja oraz dystrybucja artykułów konopnych. Współpracujemy i kontraktujemy produkcję z
najlepszymi hodowcami konopi włóknistych w Europie. Sativa Poland
jest wiodącym liderem w branży. Zaufały nam już dziesiątki tysięcy
klientów detalicznych oraz setki klientów biznesowych. Poza produktami spod znaku Sativa Poland we współpracy z innymi przedsiębiorstwami branży konopnej stworzyliśmy kilkadziesiąt marek konopnych
obecnych na krajowym jak i zagranicznym rynku.
Obecna pozycja firmy na rynku jest wynikiem przede wszystkim
wysokiej jakości i niezawodności produktów, wieloletniego doświadczenia oraz doskonałej obsługi Klientów. Nasze wyroby są poddawane
wielokrotnej kontroli na każdym etapie produkcji. Mając na uwadze
aspekty prawne i użytkowe badamy nasze produkty w wyspecjalizowanych laboratoriach badawczych (m.in. w akredytowanym laboratorium
kryminalistycznym), co potwierdzają aktualne certyfikaty. Ponosimy
całkowitą odpowiedzialność za naszą pracę i produkty oferowane
klientom. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Konopi oraz zarejestrowanym producentem wyrobów akcyzowych.
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MISJA
Misją firmy jest dostarczanie
produktów najwyższej jakości i na
dogodnych warunkach logistycznych,
a także bezkonkurencyjna obsługa
klienta. Staramy się zapewnić klientom
i partnerom biznesowym poczucie
komfortu, a poprzez profesjonalizm
i elastyczność naszych działań sprostać nawet najbardziej wygórowanym
oczekiwaniom.
GŁÓWNE CELE
• PEŁNE ZADOWOLENIE KLIENTÓW
Z USŁUG I WYROBÓW FIRMY
• UTRZYMANIE POZYCJI PEWNEGO
I SOLIDNEGO DOSTAWCY
• CIĄGŁE DOSKONALENIE
SYSTEMU ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
• UTRZYMANIE OBSŁUGI
KLIENTÓW NA NAJWYŻSZYM
POZIOMIE
• UMACNIANIE ZWIĄZKÓW Z
DOTYCHCZASOWYMI KLIENTAMI
I DOSTAWCAMI
SATIVA POLAND

10 FAKTÓW O CBD
1

CBD czyli - Kannabidiol jest...

...kluczowym składnikiem konopi, jednym z
ponad 60 organicznych związków chemicznych
z grupy kannabinoidów.
Kannabidiol, inaczej znany jako CBD oraz THC są
zwykle najpowszechniejszymi kannabinoidami w roślinach konopi, a zatem są najczęściej badane.
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Brak efektów odurzających

3

CBD w legalnych konopiach siewnych

CBD nie da Ci „haju”, tak jak robi to THC. W przeciwieństwie do swojego izomeru, tetrahydrokannabinolu (THC), nie ma działania psychoaktywnego.
CBD zawarte jest w różnych stężeniach w
roślinach legalnych gatunków konopi siewnych.
Istnieje lista certyfikowanych odmian UE, zawierająca
około 60 gatunków konopi siewnych, dopuszczonych
do obrotu na terenie UE. Głownym warunkiem kwalifikującym gatunek do konopi siewnych, jest maksymalna zawartość THC<0,2%
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Ma wartość medyczną

Badania naukowe pokazują, że CBD zapewnia
terapeutyczne korzyści lecznicze. Według przeglądu opublikowanego w 2013 roku w British Journal
of Clinical Pharmacology, łagodzi mdłości i wymioty,
działa jako przeciwutleniacz w celu zmniejszenia
wolnych rodników, które powodują w zaburzeniach
neurodegeneracyjnych, i działa jako środek przeciwzapalny w celu zmniejszenia obrzęku. CBD stymuluje
również apetyt i łagodzi ból.
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Oddziaływuje na Twój mózg

CBD pomaga również w problemach psychologicznych, między innymi działa jako środek
przeciwpsychotyczny w walce z psychozą. Ponadto
CBD pomaga w zmniejszeniu przewlekłych zaburzeń
lękowych i depresyjnych. Korzyści z CBD okazują się
pomocne dla pacjentów zmagających się z przejściowym lękiem i depresją będącymi skutkiem poważniejszych przypadłości.
SATIVA POLAND
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Pomaga w zwalczaniu rozprzestrzeniania się raka.
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Redukuje negatywne efekty THC

8

Nawet królowa Wiktoria korzystała z CBD.

9

Choroby neurodegeneracyjne

Produkty CBD mogą zmniejszać rozprzestrzenianie się niektórych typów komórek nowotworowych. National Cancer Institute recenzuje kilka
badań, które pokazują, że kannabidiol może mieć
działanie ochronne przeciwko rakowi. Przegląd ten
obejmuje badania nad korzyściami stosowania CBD
w przypadku różnych nowotworów, w tym raka sutka,
jelita grubego i płuc.
CBD przeciwdziała negatywnym skutkom
THC. Według badań opublikowanych w British
Journal of Psychiatry, CBD zapobiega zaburzeniom
pamięci wywołanym THC. CBD może także złagodzić
paranoję i inne negatywne skutki uboczne związane z
THC.
W XIX wieku w Anglii królowa Wiktoria używała
konopii bogatej w CBD, aby złagodzić bóle
menstruacyjne.
Stwierdzono, że CBD zapobiega toksycznym
wpływom glutaminianu neurotransmiterów
i rodnikowych form tlenu (ROS) w mózgu, zapobiegając
w ten sposób śmierci komórek mózgowych.
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Siła CBD

CBD ma aktywność przeciwutleniającą większą
niż witamina C (kwas askorbinowy) lub witamina
E (α-tokoferol).
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CBD
Według Project CBD, edukacyjnej organizacji
non-profit promującej i upowszechniającej
badania naukowe związane z CBD, badania wykazały,
że CBD ma następujące znaczące korzyści
terapeutyczne:
Przeciwzapalne
Przeciwbólowe
Przeciwlękowe
Anty-psychotyczne
Anty-spazmowe

Ponadto istnieją dowody na to, że CBD może działać
jako środek neuroprotekcyjny - to znaczy zdolny do
hamowania uszkodzeń neurologicznych po udarach
i chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak
choroba Alzheimera i Parkinsona, i może odgrywać
rolę w neurogenezie, tworzeniu nowych komórek
mózgowych.
Wiele przeprowadzonych dotychczas badań wykazuje,
leżący w CBD i innych kannabinoidach, potencjał
w leczeniu szerokiego zakresu schorzeń, w tym m. in.:
Artretyzmu
Cukrzycy
Alkoholizmu
Stwardnienia rozsianego
Schizofreni
PTSD (Zespół stresu pourazowego)
Alzheimer’a
Nowotworów
Padaczki
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SATIVA POLAND

KWIATY KONOPI CBD

Dostępne opakowania:

0,3g

1g/2g

SATIVA POLAND

1g TACKA

4,20g

50g / 100g /500g /1kg
KATALOG PRODUKTÓW | GRUDZIEŃ 2022

7

AK-47

AK-47 to odmiana o niezwykle atrakcyjnym wyglądzie.
Średniej wielkości topy, cechują się oliwkowym zabarwieniem oraz zbitą strukturą. Ten susz CBD charakteryzuje się intensywnym, korzennym i delikatnie
cytrusowym aromatem. AK-47 to odmiana uprawiana
metodą indoor.
Aromat: intensywny, korzenny, delikatnie cytrusowy
CBD ~4,5%

Black Buddha

Black Buddha zawdzięcza swoją ciemną barwę całkowicie naturalnym składnikom występującym w kwiatach konopi siewnej. Odmiana Black Buddha wyróżnia
się nie tylko interesującym zabarwieniem, ale także
strukturą topów – są one duże i zwarte. Black Buddha
to susz uprawiany w szklarni (glasshouse).
Aromat: ziemisty, intensywny, autentyczny
CBD ~7,0%

Blackberry

Blackberry to odmiana kwiatów CBD uprawiana
metodą indoor. Sporej wielkości topy cechują się
zwięzłą strukturą i oliwkowym zabarwieniem.
To co wyróżnia ten susz to niezwykle charakterystyczny, intensywny aromat. Jest on słodki z bardzo
dobrze wyczuwalnymi nutami jagody.
Aromat: jagodowy, słodki, ziemisty
CBD ~4,3%
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SATIVA POLAND

Bubble Gum

Bubble Gum to zbite oraz gęste kwiaty pokryte licznymi trichomami. Niesamowity wygląd tego suszu jest
wynikiem stosowania uprawy w zamkniętym pomieszczeniu (indoor). Bubble Gum to idealna propozycja dla
fanów słodyczy! Te kwiaty konopi siewnych cechują się
słodkim oraz owocowym aromatem.
Aromat: intensywny, słodki, lekko owocowy
CBD ~5,4%

Citron

Citron to bardzo ciekawa odmiana suszu o jasnozielonym kolorze. Kwiaty charakteryzują się zwartą
i zbitą strukturą. Dzięki wyselekcjonowanej genetyce,
gatunek ten wyróżnia się atrakcyjnym wyglądem oraz
naturalnym, orzeźwiającym i cytrusowym aromatem.
Aromat: naturalny, orzeźwiający, cytrusowy
CBD ~6,6%

Euphoria
Euphoria to zbite, średniej wielkości kwiaty gęsto
pokryte trichomami. Wyróżniają się dużą ilością
czerwono-pomarańczowych włosków nadających
tej odmianę bardzo ciekawy wygląd. Zapach jest
niezwykle intrygujący: intensywny, a zarazem świeży
i orzeźwiający. Gatunek ten uprawiany jest metodą
indoor.
Aromat: intensywny, świeży, orzeźwiający
CBD ~5,0%

SATIVA POLAND
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Fruit Punch
Fruit Punch to średniej wielkości kwiaty konopi uprawiane w kontrolowanych warunkach metodą indoor.
Charakteryzują się zwartą strukturą topów o intensywnym zielonym kolorze z widocznymi pomarańczowymi włoskami. Dokładnie otrymowane kwiaty są gęsto
pokryte trichomami. To co z pewnością wyróżnia ten
gatunek to intensywny, świeży aromat z wyczuwalnymi
nutami owoców.
Aromat: świeży, owocowy
CBD ~6,3%

Gorilla Glue
Kwiaty konopi siewnych o dojrzałym, jasnozielonym
kolorze. Kwiaty bogato obsypane niewielkimi topkami.
Zapach jest charakterystyczny dla tej odmiany,
kwiaty cechują się mocnym aromatem skunky,
ziemistym z subtelnymi nutami czekolady.
Gorilla Glue to susz uprawiany metodą indoor. 
Aromat: ziemisty, mocno skunky, czekoladowy
CBD ~4,7%

Green Candy
Green Candy to odmiana o niezwykle świeżym i lekkim
wyglądzie. Topy cechują się jasnozielonym zabarwieniem oraz stosunkowo luźną strukturą. Brązowe słupki
dodają kwiatom kontrastu i uroczego wyglądu.
Ten susz CBD posiada ziemisty, a jednocześnie słodki
aromat z subtelnie wyczuwalnymi nutami charakterystycznymi dla odmiany Skunk. Green Candy to odmiana
uprawiana metodą indoor.
Aromat: ziemisty, słodki, lekko skunky
CBD ~5,1%
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Harlequin
Harlequin to susz uprawiany metodą indoor.
Cechuje się jasnozielonym kolorem, który nadaje
kwiatostanom niezwykle przyjemny, świeży wygląd.
Choć kwiaty nie są mocno zbite, to posiadają sporo
trichomów gromadzących cenne kannabinoidy oraz
terpeny. Harlequin to odmiana wyróżniająca się
bardzo bogatym, intrygującym i pełnym aromatem.
W suszu możemy wyczuć mocne owocowe
nuty zapachowe.
Aromat: intensywny, owocowy
CBD ~4,8%

Pineapple Express
Pineapple Express to kwiaty konopi siewnych
o dojrzałym zielonym kolorze i bogatej strukturze.
Duże topy z wieloma trichomami, odpowiadają za bardzo
przyjemny aromat tego suszu. Można go określić jako
naturalny z wyczuwalnym słodkim owocowym aromatem.
Aromat: naturalny, słodki, owocowy
CBD ~5,3%

Purple Haze
Purple Haze zawdzięcza swoją ciemną barwę całkowicie naturalnym składnikom występującym w kwiatach konopi siewnej. Odmiana ta wyróżnia się nie
tylko interesującym zabarwieniem purpury, ale także
strukturą topów – są one duże i rozłożyste. Purple Haze
uwodzi intensywnym, naturalnym zapachem.
Aromat: intensywny, naturalny, drzewny
CBD ~5,7%

SATIVA POLAND
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Purple Bomb
Purple Bomb to niezwykłe kontrastujące jasno-zielone
i fioletowe kwiaty. Charakteryzujące się dużymi topami
o przyjemnej i zwartej strukturze. Purple Bomb to
odmiana uprawiana metodą indoor, ceniona zarówno
za wysokiej jakości wygląd jak i zapach. Ten wyjątkowy
susz cechuje się słodko-pieprzowym aromatem.
Aromat: słodko-pieprzowy
CBD ~4,2%

Strawberry Haze

Strawberry Haze to kwiaty konopi włóknistych
o oliwkowej barwie. Niewielkie pąki zawierają duże
ilości kannabinoidów. Gatunek ten charakteryzuje
się intensywnym, słodko ziemistym i owocowym
aromatem. Strawberry Haze uprawiany jest metodą
szklarniową.
Aromat: słodki, owocowy, ziemisty
CBD ~5,4%

Super Lemon Haze

Super Lemon Haze charakteryzuje się dojrzało
zielonym kolorem oraz zwartą strukturą zbitych kwiatów.
Dzięki najnowszej, wyselekcjonowanej genetyce, gatunek
ten wyróżnia się atrakcyjnym wyglądem oraz intensywnym, cytrusowym aromatem.
Aromat: intensywny, cytrusowy
CBD ~5,1%
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Sweet Melon
Sweet Melon to kwiaty konopi siewnych o dojrzałym,
jasnozielonym kolorze i bogatej strukturze.
Średniej wielkości topy z wieloma trichomami, odpowiadają za bardzo przyjemny aromat suszu. Ich zapach
można określić jako słodki intensywny z wyczuwalnym
subtelnym, owocowym aromatem.
Aromat: słodki, owocowy
CBD ~4,4%

SATIVA POLAND
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KWIATY KONOPI CBG
CBGold

CBGold to najwyższej jakość susz CBG.
Są to kwiaty konopi włóknistych o pięknym wyglądzie.
Średniej wielkości topy zawierają bardzo wysokie
ilości kannabinoidów. Gatunek ten, charakteryzuje się
wyraźnym intensywnym naturalnym aromatem konopi.
Aromat: intensywny, naturalny
CBG ~9,0%

Silver CBG

Silver CBG to obok CBGold kolejny gatunek suszu CBG
klasy premium. Sporej wielkości topy charakteryzujące
się zwięzłą strukturą gromadzą duże ilości cennego
kannabigerolu. Kwiaty wyróżniają się żywym kolorem o
srebrzystym połysku. Z łatwością dostrzeżemy dużą ilość
pomarańczowych słupków, a w badaniu mikroskopowym
trichomów.
Aromat: drzewno-cytrusowy
CBG ~14,0%
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SATIVA POLAND

KWIATY KONOPI CBD

PREMIUM

AMNESIA

4 WYSELEKCJONOWANE PROFILE TERPENOWE
Terpeny to znajdujące się w roślinie konopi substancje odpowiedzialne
nie tylko za jej charakterystyczny aromat. Wykazano, że mogą one
oddziaływać na organizm zarówno bezpośrednio jak i wzmacniać
działanie terapeutyczne kannabidiolu (CBD) i innych kannabinoidów.
Warto wspomnieć, że nie wszystkie terpeny działają w ten sam sposób.
Niektóre mogą wywołać efekt uspokajający, natomiast inne zupełnie
odwrotnie, poprawiać nastrój i dodawać energii do działania.

RELAX | ~6,5% CBD

CRITICAL

CALM | ~5,0% CBD

ORANGE BUD

ENERGY | ~5,3% CBD

MAGNO KUSH

THERAPY | ~5,1% CBD

Dostępne opakowanie:

1g

SATIVA POLAND
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AMNESIA

RELAX ~6,5% CBD

AROMAT: ŚWIEŻY, OWOCOWY, INTENSYWNY

Wyselekcjonowany profil terpenowy (dominujący
β-Caryophyllene i β-Myrcene), które mogą powodować
poprawę nastroju, zmniejszenie bólu oraz łagodzenie
efektów stresu. Badania nad tym terpenem wykazują
potencjalne właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz przeciwgrzybiczne.
Amnesia to kwiaty konopi włóknistych o jasnozielonym
świeżym wyglądzie, pokryte obficie niewielkimi pąkami
kwiatostanów, zawierają duże ilości kanabinoidów.
Gatunek ten, charakteryzuje się świeżym owocowym
aromatem. Amnesia uprawiana jest metodą indoor.

16
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CRITICAL

CALM ~5,0% CBD

AROMAT: INTENSYWNY, Z NUTAMI CYTRYNY I DREWNA
SOSNOWEGO

Wyselekcjonowany profil terpenowy (dominujący
β-Myrcene), który może eliminować poczucie lęku oraz
dawać efekt wyciszenia. Badania nad tym terpenem
wykazują potencjalne właściwości antydepresyjne,
antybakteryjne, oraz przeciwbólowe.
Critical to charakterystyczna odmiana, o niezwykle
atrakcyjnym wyglądzie, ciemnozielone kwiaty są zbite,
posiadają sporo trichomów gromadzących cenne
kannabinoidy oraz terpeny. Odmiana wyróżniająca
się bardzo bogatym, pełnym oraz bardzo przyjemnym
aromatem natury i delikatną nutą cytryny i drewna
sosnowego. Critical to susz uprawiany metodą indoor.

SATIVA POLAND

MANGO KUSH

THERAPY ~5,1% CBD

ORANGE BUD

ENERGY ~5,3% CBD

AROMAT: AUTENTYCZNY, OWOCOWY, INTENSYWNY

AROMAT: SŁODKI, CYTRUSOWY

Wyselekcjonowany profil terpenowy (dominujący
β-Caryophyllene), który może działać przeciwbólowo,
przeciwbakteryjnie oraz chronić organizm przed
stanami zapalnymi. Badania nad tym terpenem wykazują potencjalne właściwości przeciwnowotworowe,
przeciwbólowe oraz antyoksydacyjne.

Wyselekcjonowany profil terpenowy (dominujący
α-Pinen i β-Pinen), który może wywoływać poprwę
koncentracji i uważności. Dodawać energii oraz
wzmacniać pamięć. Badania nad tymi terpenami wykazują potencjalne właściwości przeciwastmatyczne,
antyseptyczne oraz neuroprotekcyjne.

Mango Kush to kwiaty konopi siewnych o dojrzałym,
ciemno-zielonym kolorze. Sporej wielkości topy są
bogato obsypane trichomami, odpowiedzialnymi
za przyjemny aromat suszu. Zapach jest charakterystyczny dla odmiany mango - kwiaty cechują się
autentycznym, owocowym i intensywnym aromatem.

Orange Bud to kwiaty konopi siewnej o dojrzałym,
ciemnooliwkowym kolorze. Przyjemny zapach tej
odmiany jest charakterystyczny, cechuje się intensywnym aromatem z subtelnymi nutami słodkich
cytrusów. Orange Bud to susz uprawiany metodą
indoor.

SATIVA POLAND
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KWIATY KONOPI CBD

OUTDOOR

Forest Kush

Forest Kush to odmiana konopi wzrastająca na wolnym powietrzu przy
udziale promieni słonecznych (tzw. outdoor). Kwiaty wyróżniają się intensywnym, przyjemnym dla oka kolorem zieleni. Na szczególną uwagę zasługuje
aromat tego suszu, który dzięki wysokiej zawartości pinenu przywodzi na
myśl zapach lasu iglastego.
Aromat: owoce leśne
CBD ~5,5%

Lemon Grass

LemonGrass to kwiaty konopi siewnych o dojrzałym zielonym kolorze
z widocznymi dodającymi uroku pomarańczowymi słupkami. Susz ten
pochodzi z roślin dojrzewających w promieniach słońca na wolnym powietrzu
(outdoor). Niewielkiej wielkości topy bogate w kannabinoidy w zapachu przypominają trawę cytrynową.
Aromat: trawa cytrynowa
CBD ~5,5%

Tropical

T ropical - to susz konopny pochodzący z roślin uprawianych na wolnym
powietrzu. Swoją nazwą zawdzięcza intensywnemu, słodkiemu aromatowi
przywodzącymi na myśl tropiki. Niewielkie topy charakteryzują się żywym,
zielonym kolorem. Kwiaty są gęsto pokryte gromadzącymi drogocenne
substancje trichomami.
Aromat: intensywny, słodki
CBD ~5,5%

Zkittlez

Zkittlez to wyjątkowy susz uprawiany metodą outdoor - czyli na wolnym
powietrzu. Cechuje się oliwkowym kolorem wpadającym w pomarańcz, który
nadaje kwiatostanom oryginalny wygląd. Dobrze otrymowane kwiaty posiadają zróżnicowaną wielkość oraz zwięzłą strukturę. Zkittlez to odmiana
o bardzo bogatym aromacie z wyczuwalnymi nutami owoców.
Aromat: owocowy
CBD ~5,5%
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SUSZ CBD Z EKSTRAKTEM
Ice Rocks
Ice Rocks to kwiaty konopi siewnych pokryte kryształami
CBD. Średniej wielkości topy z wieloma trichomami,
odpowiadają za bardzo przyjemny aromat suszu.
Ich zapach można określić jako intensywny i owocowy.
Susz z bardzo wysoką zawartością CBD.

~75%
CBD

Aromat: intensywny, owocowy
CBD ~75%

Moon Rocks

Moon Rocks to kwiaty konopi siewnych w ekstrakcie
z kiefem o specyficznym wyglądzie. Średniej wielkości
topy o twardej strukturze obtoczone są zawierającą
duże ilości pyłku konopnego powłoką. Ich zapach można
określić jako intensywny i naturalny. Susz z bardzo
wysoką zawartością CBD.

~63%
CBD

Aromat: intensywny, naturalny
CBD ~63%

Dostępne
opakowania:

1g

SATIVA POLAND
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KWIATY KONOPI - OPAKOWANIA

Opakowanie 0,3g

Okrągłe, przezroczyste opakowanie z PCV
o wysokości 1,6 cm i średnicy 3 cm, umieszczone na
sztywnym kartonie o wymiarach 5x12.cm, w wersji
kolorystycznej zależnej od gatunku.

Opakowanie 4,20g

Niewielki, szklany, hermetycznie zamykany słoiczek,
wykonany z grubego i wytrzymałego szkła
z metalowym zawiasem wieczka.
Wymiary: 7x8,5x7cm.

20
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Opakowanie 1g, 2g i 3,5g

DOYPACK - To kopertowe opakowanie powlekane od
wewnątrz tworzywem zapobiegającym wysychaniu
zawartości. Szczelnie zamykane strunowo i dodatkowo
zgrzewane.
Wymiary: 14x8,5cm

Opakowanie duże
50g, 100g, 200g, 1kg

Aluminiowe, hermetycznie zamykane poprzez
zgrzewanie opakowanie - doskonale chroni zawartość
przed promieniami UV i wysychaniem.
Wymiary: 29,5x36,5 cm, Ilość zależna od ilości
zamówionego towaru.
SATIVA POLAND

Opakowanie Box 1g
Kartonowe opakowanie rozkładane do formy tacki
służącej do rozdrabniania i mieszania naszych
produktów.

SATIVA POLAND
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PRE-ROLLS
CBD
PRODUKT ZIOŁOWY DO PALENIA
Kwiaty konopi owinięte najwyższej klasy papierem renomowanej marki RAW.
Każdy pre-rolls składa się w 100% z rozdrobnionych kwiatów konopi
włóknistych. Opakowanie zawiera ~0,5 g suszu pozbawionego
nasion, łodyg i liści. Pre-rolls umieszczony jest w szklanej
fiolce zamykanej naturalnym korkiem.

< 10%
CBD

THC < 0,2%

JEST TO W PEŁNI LEGALNY PRODUKT
DO PALENIA Z OPŁACONĄ AKCYZĄ.
KAŻDE OPAKOWANE ZABEZPIECZONE
JEST BANDEROLĄ.
Pre-rolls dostępne są
w 6 naturalnych aromatach:

AMAZING HAZE

INTENSYWNY,JAGODOWY

GREEN C.

ZIEMISTY, LEKKO SKUNKY

OG KUSH

INTENSYWNY, NATURALNY

TROPICANA

SŁODKI, CYTRUSOWY

BUBBELS

SŁODKI, OWOCOWY

HAWAI HAZE
OWOCOWY

22
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OLEJKI CBD

DAY&NIGHT
Najwyższej jakości olejki CBD zawierające naturalnie
występujące kannabinoidy, flawonoidy oraz terpenoidy
(m.in. CBD, CBDA, CBC, CBG, CBDV, BCP), w tym
500mg naturalnego CBD w olejku DAY oraz 1000mg
w olejku NIGHT. Olejki CBD DAY&NIGHT wytwarzane
są wyłącznie z konopi włóknistych uprawianych bez
użycia GMO oraz pestycydów. Produkt nie zawiera
glutenu oraz sztucznych konserwantów i barwników,
a przed dopuszczeniem do sprzedaży został poddany
certyfikowanej analizie laboratoryjnej.
Olejek CBD Day&Night jest produktem powstałym
na bazie ekstraktu z części zielonych konopi siewnej
pozyskanego za pomocą ekstrakcji CO2. Podstawę
olejku stanowi najwyższej jakości olej z nasion
konopi. Nasz produkt zawiera wyłącznie naturalnie
występujące w konopiach fitoskładniki: kannabinoidy,
flawonoidy i terpeny. Dzięki wykorzystaniu technologii
pozwalającej na selektywny dobór proporcji
fitoskładników uzyskaliśmy olejek o złocistej barwie
Day 500mg CBD dedykowany do wykorzystania
w ciągu dnia oraz olejek o ciemnym zabarwieniu
Night 1000mg CBD dedykowany do wykorzystania
w godzinach wieczornych.

Zawartość CBD:
DAY GOLD CBD OIL 500 mg
NIGHT DARK CBD OIL 1000 mg

Opakowania
o pojemności
10 ml

Aby zmaksymalizować korzyści płynące z olejków CBD
warto sięgnąć po zestaw Day&Night.

SATIVA POLAND
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KAPSUŁKI ZIOŁOWE

DAY&NIGHT
KAPSUŁKI

DAY

to specjalnie dobrana kompozycja składników, które
działają pobudzająco, poprawiają zdolność skupienia
i koncentracji. Stosują ją osoby, które oczekują
naturalnego wsparcia przy wzmożonym wysiłku
zarówno fizycznym jak i umysłowym.
DOBRY NASTRÓJ
KONCENTRACJA
ENERGIA
1 kapsułka zawiera:
250 mg Cannabis sativa
40 mg Coffeinum

Zawartość:
Opakowanie 45 kapsułek
5mg CBD / 1 kaps.
(225mg CBD)
Dodatki:
Melisa, Kozłek lekarski (NIGHT)
Kofeina (DAY)

4 kapsułki zawierają:
1000 mg Cannabis sativa
160mg Coffeinum

KAPSUŁKI

NIGHT
to specjalnie dobrana kompozycja ziół o
uspokajającym działaniu. Zawarte w kapsułkach obok
Konopi siewnej Kozłek lekarski i Melisa zmniejszają
bezsenność i stany lękowe, a także redukują uczucie
niepokoju i napięcie nerwowe. Po melisę sięgają też
osoby borykające się z bólami głowy, menstruacyjnymi
i odczuwające przewlekłe zmęczenie.
RELAKS
ODPRĘŻENIE
USPOKOJENIE
1 kapsułka zawiera:
250 mg Cannabis sativa
20 mg Radix valerianae
20 mg Melissae folium
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4 kapsułki zawierają:
1000 mg Cannabis sativa
80 mg Radix valerianae
80 mg Melissae folium

KATALOG PRODUKTÓW | GRUDZIEŃ 2022

SATIVA POLAND

KRYSZTAŁY CBD
Izolowane kryształy CBD o czystość powyżej 99,5%.
Ekstrahowane przy użyciu wyłącznie czystych technologii
CO2 w ściśle kontrolowanym procesie. Produkcja
odbywa się przy zachowaniu najwyższych standardów certyfikaty GMP i HACCP. Kryształy pochodzą
w całości z zatwierdzonych w Europie przemysłowych
odmian konopi. Produkt nie zawiera GMO, pestycydów,
rozpuszczalników. Kryształy CBD mają szerokie
spektrum zastosowań, które dla konsumentów obejmuje
m.in. możliwość wymieszania go ze swoim ulubionym
e-liquidem, mieszania z olejem nośnym lub pieczenia.
CBD to związek naturalny znajdujący się
w konopiach przemysłowych i ekstrahowany
z konkretnych ich szczepów. W przeciwieństwie do THC,
nie ma efektów psychoaktywnych ani halucynogennych.
Kryształy CBD firmy Sativa Poland są najczystszym
wyciągiem CBD, który możesz znaleźć na rynku.

~99,5%
CBD

Zawartości:
CBD ~99,5%
THC < 0,2%

Dostępne opakowania:

1g
SATIVA POLAND
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HERBATKI

KONOPNO-OWOCOWE

Z LIŚĆMI KONOPI FELINA

Nasze herbatki zostały stworzone na bazie konopi siewnej Felina. Rośliny
te pochodzą wyłącznie z europejskich upraw, na których nie stosuje się
sztucznych nawozów i oprysków chemicznych.
W momencie odpowiedniej dojrzałości, podczas słonecznej pogody,
konopie są ścinane, a następnie suszone w naturalnych warunkach. Susz
przeznaczony do zaparzania wypełniony jest składnikami odżywczymi, a
w połączeniu z
 owocami, herbatka konopna działa pozytywnie na nasze
„centrum dowodzenia”, czyli układ nerwowy i mózg, a przez to na cały
organizm.

SMAKI: 

OWOCE LEŚNE
MALINA Z LIPĄ
MIĘTA Z JABŁKIEM
WIŚNIOWY SAD
ANANAS-MELON
POMELO-TRUSKAWKA
FIGA Z POMARAŃCZĄ
RÓŻANY OGRÓD

26
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OLEJKI CBD (DLA ZWIERZĄT)

Wzbogacone o olej z łososia bogaty w kwasy OMEGA-3 niezbędne do utrzymania prawidłowej kondycji pupila.

Sativa Poland
Olejki dla zwierząt marki Sativa Poland jest produktem
powstałym na bazie oleju z łososia oraz konopi
standaryzowanym na 250 mg lub 500 mg zawartości
naturalnie występujących fitokannabinoidów
obecnych w konopiach siewnych. Są one źródłem
witamin i niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych Omega-3 i Omega-6 o optymalnie
dobranym stosunku.
Olejek przeznaczony dla zwierząt został
wyprodukowany w najwyższych standardach jakości
w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności
HCCP. Przy jego produkcji zastosowano surowce klasy
Human Grade.

Zawartość CBD:
Opakowanie 10ml
250 mg / 2,5%
500 mg / 5%

SATIVA POLAND
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EKSPOZYTORY
DO SKLEPÓW

ODPOWIEDNIA PREZENTACJA PRODUKTU ZNACZĄCO WPŁYWA
NA SPRZEDAŻ ORAZ KOMFORT ZAKUPÓW PAŃSTWA KLIENTÓW
Oferujemy specjalne ekspozytory
umożliwiające w doskonały sposób
zaprezentować produkty marki
Sativa Poland

28
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DYSTRYBUCJA
KOSMETYKI
ŻYWNOŚĆ
PRODUKTY DLA ZWIERZĄT
OLEJKI CBD
PLASTRY CBD
KAPSUŁKI KONOPNE

SATIVA POLAND
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KOSMETYKI KONOPNE

ALPA

Kosmetyki ALPA z serii konopnej to maści, balsamy, szampony
i odżywki do włosów czeskiej produkcji. Produkty te zostały
wzbogacone o wyciąg z nasion konopi który ma działanie
regenerujące, odżywia skórę i utrzymuje ją miękką, gładką i jędrną,
działa przeciwzapalnie i regeneracyjnie.
ALPA FRANCOVKA to znany od wielu lat na całym świecie, alkoholowy
roztwór z naturalnych roślinnych, olejków eterycznych, niektórych
zawartych w nich substancji (mentol, linalol, olejek neroli itp.), a także
innych substancji aromatycznych. Konopny odpowiednik popularnego
Amolu.
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KOSMETYKI BIO MADENT
Bio madent to niezwykłe połączenie właściwości polskich konopi
siewnych z ochronnymi, kojącymi, czyszczącymi i odświeżającymi
cechami innych roślin oraz naturalnych składników aktywnych.
Produkty zapewniają skuteczne oczyszczanie i pielęgnację zębów
i dziąseł, usuwają płytkę nazębną i zapobiegają osadzaniu się
kamienia. Zapewniają świeży oddech i ochronę dziąseł.

NATURALNA PIELĘGNACJA DZIĄSEŁ I ZĘBÓW

SATIVA POLAND

KATALOG PRODUKTÓW | GRUDZIEŃ 2022

31

KOSMETYKI INDIA
India Cosmetics jest polskim liderem w zakresie
uprawy i przetwórstwa konopi włóknistej, z której
produkuje rozmaite artykuły kosmetyczne
i spożywcze. Sprzedawany ekstrakt CBD jest jednym
z nielicznych, który został przebadany przez niezależny
Zakład Analiz i Toksykologii Żywności co gwarantuje
skład oraz bezpieczeństwo oferowanego olejku.

wykrytych w konopiach CBD posiada najsilniejsze
właściwości zdrowotne. Olej CBD z konopi siewnych
nie jest psychoaktywny i może być stosowany jako
wszechstronny środek terapeutyczny bez obaw
o zmiany świadomości. Kannabidiol(CBD) w przeciwieństwie do THC nie powoduje skutków ubocznych,
nie odurza i nie uzależnia.

CBD to legalna i najważniejsza substancja aktywna
medycznej marihuany oraz konopi, o bardzo szerokim
spektrum działania. Spośród kilkuset substancji

32

KATALOG PRODUKTÓW | GRUDZIEŃ 2022

SATIVA POLAND

OLEJKI Z CBD

INDIA

EKSTRAKT Z KONOPI SIEWNYCH

India Cosmetics jest polskim liderem w zakresie uprawy i przetwórstwa
konopi włóknistej, z której produkuje rozmaite artykuły kosmetyczne
i spożywcze. Sprzedawany ekstrakt CBD jest jednym z nielicznych,
który został przebadany przez niezależny Zakład Analiz i Toksykologii
Żywności co gwarantuje skład oraz bezpieczeństwo oferowanego olejku.
CBD to legalna i obok THC najważniejsza substancja aktywna konopi,
o bardzo szerokim spektrum działania. Spośród kilkuset substancji
wykrytych w konopiach CBD posiada najsilniejsze właściwości
zdrowotne. Olej CBD z konopi siewnych nie jest psychoaktywny i może
być stosowany jako wszechstronny środek terapeutyczny bez obaw
o zmiany świadomości. Kannabidiol(CBD) w przeciwieństwie do THC
nie powoduje skutków ubocznych, nie odurza i nie uzależnia.

Zawartość CBD:
500 mg, 1000 mg,
2000 mg, 3000 mg

SATIVA POLAND

Opakowania
o pojemności
10 ml
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KOSMETYKI NUTKA
NUTKA to naturalne fitokosmetyki tworzone z pasją,
doświadczeniem i przekonaniem, że piękno i bogactwo
natury jest największą inspiracją i radością życia.
Poszukujemy i znajdujemy innowacyjne oraz skuteczne
rozwiązania dla najlepszego efektu kosmetycznego,
a tym samym komfortu, bezpieczeństwa i dobrego
samopoczucia każdego z nas.
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KOSMETYKI PHARMAZIS
Pharmazis to dermokosmetyki, w których łączymy siłę pielęgnacyjną
świata roślin, delikatność emolientów, kompleksów aktywnych
i witamin oraz apteczną precyzję w odpowiedzi na potrzeby
problematycznej skóry.
Pharmazis konopie polskie to maści i kosmetyki, tworzone w
oparciu o dobroczynną moc konopi siewnych, które od wieków
stosowano w celu utrzymania dobrej kondycji skóry. Łagodzenie
podrażnień, działanie antybakteryjne i przeciwświądowe to obok
silnych właściwości odżywczych i regeneracyjnych główne atuty tej
cennej rośliny. Pharmazis konopie polskie to selektywne kosmetyki
apteczne, w których wykorzystujemy ekstrakt z KONOPI działający
nawilżająco i kondycjonująco.

SATIVA POLAND
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KOSMETYKI

TROMPETOL

Najwyższej jakości kosmetyki czeskiej firmy CANNACURA. Wieloletnie
doświadczenie i badania pozwoliły stworzyć jedyne w swoim rodzaju
konopne kosmetyki z unikalnym fitokompleksem (CannabiComplex+)
pozyskiwanym z całej rośliny (pierwsze kosmetyki trafiły na rynek już
w 2004 r.) Seria Trompetol cieszy się wielką popularnością: w sklepach
konopnych, zielarsko-medycznych, aptekach, klinikach dermatologicznych,
salonach kosmetycznych, gabinetach masażu i rehabilitacji itp.

WIERZYMY W MOC KONOPI
I JEJ LECZNICZYWPŁYW
NA ORGANIZM CZŁOWIEKA
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KOSMETYKI I SUPLEMENTY

HEMPKING

Kosmetyki CBD Hempking doskonale sprawdzają się
podczas codziennej pielęgnacji skóry. Nadają się do
każdego rodzaju skóry, w szczególności do skóry suchej
i wrażliwej, a także dotkniętej takimi problemami jak
egzema, łuszczyca czy AZS.
Kosmetyki są oparte na naturalnych składnikach,
niepodlegających żadnym modyfikacjom genetycznym,
o nieskazitelnej czystości biologicznej.
Kannabinoid CBD pozyskujemy wyłącznie ze
sprawdzonych upraw, na których nie są stosowane żadne
środki chemiczne.
Każdy produkt jest przebadany pod kątem
dermatologicznym, o czym świadczą nasze atesty
i certyfikaty.

SATIVA POLAND
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ŻYWNOŚĆ KONOPNA

EUPHORIA

CHCEMY POZWOLIĆ LUDZIOM
ZASMAKOWAĆ WOLNOŚCI!
Produkty EUPHORIA z konopi są najlepiej sprzedającymi się produktami
na wysoce konkurencyjnych rynkach w Czechach i Holandii. Produkty
eksportowane do ponad 10 krajów UE takich jak: Holandia, Niemcy,
Włochy, Hiszpania, Belgia, Polska itp.
Pod Marką EUPHORIA stworzono
wiele udanych produktów w
branży spożywczej. Specjalizujemy
się w niezwykłych produktach
spożywczych z konopi.
Oszałamiające wzornictwo,
konkurencyjne ceny, najwyższa
jakość i szalone pomysły,
dzięki ciężkiej pracy sprawiły
zadowolenie u wielu klientów
w europie.
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ŻELKI KONOPNO-OWOCOWE

SWEET CBD

Żelki zawierające CBD (kannabidiol) to bardzo wygodna forma
suplementowania CBD – są smaczne i łatwe do dozowania w
odpowiedniej dawce. Świetnie sprawdzą się dla osób, które nie
lubią specyficznego smaku konopi lub z innych względów nie
chcą korzystać z alternatyw, takich jak olejki CBD. Owocowe żelki
CBD to połączenie działania konopi z przyjemnym, owocowym
smakiem żelek. Te żelki to idealna opcja dla osób, które lubią
różnorodność.

NOWA SMACZNA FORMA
PRZYJMOWANIA CBD

Wieloowocowe żelki są bezpieczne dla osób
młodszych i sportowców – nie zawierają THC,
czyli substancji psychoaktywnej. Mogą jednak
zawierać niektóre alergeny, w tym gluten, więc nie
będą wskazane dla osób chorujących na celiakię.

SATIVA POLAND
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OLEJKI CBD

CannabiGold
Olejki marki CannabiGold to produkty najwyższej
jakości z gwarantowanym stężeniem CBD.
Olejki, są w całości wyprodukowane w Polsce pod
ścisłą kontrolą firmy HemPoland. Kupując olejki
konopne z serii CannabiGold otrzymujesz unikalny,
złoty ekstrakt CO2 z konopi włóknistych z naturalnie
występującymi kannabinoidami, z gwarantowanym
stężeniem CBD oraz obecnością innych naturalnie
występujących kannabinoidów, terpenoidów i
flawonoidów.
Zawarty w oleju z konopi CBD to powszechnie znany
kannabinoid, mający niezwykle szerokie właściwości.
Dobroczynny i terapeutyczny wpływ olejków
konopnych sprawia, że produkty zawierające CBD,
stają się coraz popularniejsze i łatwiej dostępne.
Dlaczego? Olejek CBD nie oddziałuje psychoaktywnie,
dlatego też jego posiadanie jest całkowicie legalne
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OLEJKI CBD

CannabiGold
Terpenes+
Linia Terpenes+ to kompozycja CBD i aromatycznych
terpenów, która nadaje olejkom nowy, łagodny smak.
CannabiGold Terpenes+ to wyjątkowe połączenie
najwyższej jakości oleju z nasion konopi, najczystszego
CBD i wyselekcjonowanej gamy terpenów, opracowane
w naszych laboratoriach. Każda buteleczka zawiera
gwarantowane minimum 500mg, 1000 mg bądź
1500mg CBD. Wysoka zawartość CBD w tym
produkcie jest przeznaczona dla osób świadomych
jego działania.

Zawartość CBD:
500 mg
1000 mg
1500 mg
3000 mg

Zawartość CBD:
500 mg
1000 mg
1500 mg

Opakowania
o pojemności
12 ml

Opakowania
o pojemności
12 ml
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OLEJKI CBD

CannabiGold
FORMULA
Żyjemy szybciej, robimy wszystko lepiej i chcemy
więcej, dlatego nasz organizm, jak nigdy dotąd,
potrzebuje wyjątkowego wsparcia. W suplementach
diety Formula CannabiGold starannie połączono
wyselekcjonowane ekstrakty ziół i owoców, witaminy
oraz olej z nasion konopi siewnych. Dzięki nim
sprostasz wyzwaniom codzienności.

Opakowania o pojemności: 30 ml
Zawartość CBD: 250 mg, 2500 mg
SATIVA POLAND

Opakowania o pojemności: 30 ml
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Kapsułki z CBD

Kapsułki wegańskie z CBD

Zawartość CBD:
10 mg w jednej kapsułce

Zawartość CBD:
10 mg w jednej kapsułce

Poznaj najnowszą ofertę kapsułek z ekstraktem
z konopi z naturalnym CBD

W oleju tłoczonym na zimno z nasion konopi

CannabiGold
Smart

CannabiGold Smart firmy HemPoland zawierają
najwyższej jakości złoty olejek z ekstraktem CO2
z konopi włóknistych z naturalnie występującymi
fitokannabinoidami. Ekstrakt z konopi włóknistych
zawiera pełne spektrum naturalnie występujących
kannabinoidów, terpenoidów i flawonoidów
(m.in. CBD, CBDA, CBC, CBG, CBDV, BCP).

CannabiGold
Terpenes+

Każda kapsułka CannabiGold Terpenes + zawiera
wyjątkowe połączenie najwyższej jakości oleju z nasion
konopi, najczystszego CBD i wyselekcjonowaną gamą
terpenów, opracowane w naszych laboratoriach.

Kapsułki które znajdziesz w naszym sklepie są w całości produkowane w Polsce, a ich produkcja pozostaje pod ścisłą kontrolą
firmy HemPoland. Kapsułki CannabiGold są suplementem diety, który jest przeznaczony dla osób niestosujących olejków
CannabiGold ze wzglądu na smak oleju konopnego. Najważniejszą zaletą kapsułek żelatynowych jest ich hermetyczność, która
daje gwarancję 100% ochrony substancji zawartych w ich wnętrzu przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
Drugą ważną zaletą kapsułek miękkich jest umożliwienie precyzyjnego doustnego dawkowania. Miękka, złota kapsułka daje
się z łatwością przełknąć. Osoby wrażliwe powinny zapić ją niewielką ilością wody. Wygodne dawkowanie i transport produktu,
zapewniają komfort i swobodę spożycia w każdej sytuacji.
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PLASTRY CBD

PuroCuro

Nie lubisz smaku konwencjonalnego oleju CBD?
Nie możesz znaleźć optymalnej dawki podczas
przyjmowania kapsułek CBD?
Czy chciałbyś spróbować innego wariantu?
Plastry CBD mogą być używane do ochrony i pielęgnacji. Plastry
CBD zawierają skoncentrowane ekstrakty, które są powoli
wchłaniane przez skórę, korzystając z ciepła ciała. Plastry
PuroCuro CBD mogą być dla Ciebie idealną alternatywą dla
olejków CBD, kapsułek CBD oraz waporyzacji. Plastry CBD
FORMULA nie zawierają THC, wykonano je prawie w 100% z
ekstraktu konopnego z CBD pozyskanego metodą ekstrakcji na
zimno i uzyskanego za pomocą naturalnego rozpuszczalnika.
Plastry HEMP/CBD FORMULA mają bardzo szerokie spektrum
fitochemiczne oprócz CBD, zawierają również aktywne
kannabinoidy takie jak CBN, CBC, CBCD, CBG, (nie zawierają THC).
Jedną z wielkich zalet plastrów jest to, że są całkowicie bezwonne
i bez smaku.
Plastry z CBD są nowością na rynku i oferują kilka zalet:
■
■
■
■
■
■

Brak nieprzyjemnego smaku oleju CBD
Równomierna dostawa substancji przez okres 8-12 godzin
Wysoka biodostępność 90-95%
Niezwykle efektywne
Przystępna cena
Łatwy w użyciu

CBD FORMULA 32 plastry

HEMP/CBD FORMULA 30 plastry

32 mg CBD / plaster
1024 mg CBD / opakowanie

25 mg CBD / plaster
750 mg CBD / opakowanie

64 mg CBD / plaster
2048 mg CBD / opakowanie

50 mg CBD / plaster
1500 mg CBD / opakowanie

UWAGI NA TEMAT PLASTRÓW CBD
Plaster cbd nie jest lekiem! Nie możemy udzielać porad medycznych dotyczących sposobu stosowania plastra.
Zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie własnych badań. Ten produkt jest przeznaczony do ochrony i pielęgnacji
i nie zastępuje zdrowego trybu życia. Plaster zapewnia szybkie efekty, łatwą aplikację i jest obiecującą alternatywą
dla innych konwencjonalnych produktów CBD.

SATIVA POLAND
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KOMBINAT KONOPNY
Konopie w kapsułkach

Najwyższej jakości susz ze starannie wyselekcjonowanych konopi. Poddanie surowca autorskiemu procesowi dekarboksylacji w niskich temperaturach z dodatkiem oliwy, która zwiększa
wchłanialność i pozwala zachować bogactwo, jakim natura obdarzyła konopie, jednocześnie
umożliwia „aktywację” zawartych w nich związków, tak by stały się dostępne dla organizmu
człowieka. Konopie w naszych kapsułkach zawierają pełne spektrum naturalnie występujących
fitokannabinoidów, w tym min. 6 mg CBD na kapsułkę.

Zioła na dobry nastrój

to starannie dobrana kompozycja ziół, które wpływają na uspokojenie,
pomagają utrzymać pozytywny nastrój i równowagę emocjonalną.
Kapsułki zawdzięczają swoje unikalne właściwości synergii trzech ziół
– melisy lekarskiej, kozłka lekarskiego i właśnie konopi siewnych.

Zioła na koncetrację

to wyjątkowa kompozycja składników, które poprawiają skupienie
i koncentrację. Konopie włókniste (Cannabis sativa) poddajemy
specjalnej procedurze. Dekarboksylacja przekształca kannabinoidy
w ich aktywne formy, dzięki czemu można korzystać z pełni ich
potencjału.

Cukier CBD

Cukier CBD to doskonały, uniwersalny produkt,
który może posłużyć Ci zarówno do stworzenia pysznych
domowych wypieków, jak i do zwykłego słodzenia kawy czy
herbaty. Możesz go z powodzeniem używać do wszystkich
tych rzeczy, do których używasz zwykłego cukru.

Oleje CBD

Olej otrzymywany w procesie maceracji dekarboksylowanego suszu konopnego, zawiera pełne spektrum
naturalnie występujących kannabinoidów w aktywnych formach. Produkt został przygotowany w oparciu
o wieloletnie konopne doświadczenie, korzystając z
surowców wytworzonych wyłącznie pod pełną kontrolą
Kombinatu Konopnego.

Herbatka konopna

Specjalnie wyselekcjonowane kwiatostany konopi
zamknięte w okrągłe saszetki, gotowe do zaparzania
dla wszystkich miłośników konopnych smaków.

44

KATALOG PRODUKTÓW | GRUDZIEŃ 2022

SATIVA POLAND

OLEJKI CBD (DLA ZWIERZĄT)

CANNABISPET

Prowadzone od lat badania wykazują, że CBD działa nie tylko na ludzi. Doskonale
sprawdza się u zwierząt (w tym psy i koty). Dzięki CBD można poprawić sprawność
i jakość życia czworonogów. Preparat dzięki któremu Twój podopieczny zachowa
zdrowie na dłużej. Wykorzystanie naturalnych składników w produkcie wpłynie
pozytywnie na organizm zwierzęcia, poprawiając stan jego skóry, wzroku czy też układu
odpornościowego. Zawarty w nim olejek CBD, który jest pozyskiwany z konopi, poprawi
sprawność i jakość życia czworonoga. Ostatnie przeprowadzone nad nim badania,
dowodzą jego pozytywnych efektów nie tylko na ludziach i nie stwierdzają skutków
ubocznych.

Zawartość CBD:
Opakowanie 10ml
250 mg / 2,5%
500 mg / 5%

SATIVA POLAND

Wzbogacone o olej z łososia bogaty w kwasy OMEGA-3
niezbędne do utrzymania prawidłowej kondycji pupila.
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KOSMETYKI DLA PSÓW

FEDI

KROPLE I OBROŻE

PIELĘGNACYJNO-OCHRONNE
Produkt pielęgnacyjno-ochronny w formie kropli
do stosowania na skórę psów i kotów.
Zawarte w preparacie substancje posiadają
bardzo dobre właściwości łagodzące i nawilżające.
Tworzą powłokę ochronną zabezpieczającą
mechanicznie przed niekorzystnymi czynnikami
zewnętrznymi oraz przed ektopasożytami,
poprawiają wygląd, wygładzają, zapobiegają
plątaniu i elektryzowaniu się sierści.

SZAMPONY

PIELĘGNACYJNO-OCHRONNE
- PH zbliżone do psiej skóry, aby nie podrażniać
delikatnej skóry Waszych pupili
- łagodne środki powierzchniowo - czynne (pozbawione
SLES), ale niezwykle skutecznie oczyszczą psią sierść
z zanieczyszczeń, tworząc delikatną pianę, łatwą do
spłukania
- naturalny olejek z drzewa herbacianego nadaje
łagodny zapach, odświeża i utrzymuje higienę sierści psa
- dodatki kondycjonujące ułatwiają rozczesywanie
i poprawiają połysk sierści
- ekstrakt z konopi działa łagodząco na skórę
i poprawia kondycję sierści
- ekstrakt z rumianku oraz olej makadamia pozwalają odzyskać
sierści zdrowy wygląd i jedwabisty połysk.
- ekstrakt z aloesu przywraca sierści naturalny połysk i witalność
- ekstrakt z nagietka łagodzi podrażnienia
- ekstrakt z orzecha włoskiego podkreśla naturalny kolor
- D – panthenol zapobiega rozdwajaniu końcówek i łagodzi podrażnienia
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CHĘTNIE ODPOWIEMY
NA WSZELKIE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI
INFOLINIA: +48 12 444 54 33
E-MAIL: BIURO@SATIVA-POLAND.PL

Sativa Poland Sp. z o. o.

Rynek 7, 32-050 Skawina
NIP - 9442259372 | EU VAT - PL9442259372
INFOLINIA: +48 12 444 54 33 | E-MAIL: biuro@sativa-poland.pl
www.sativa-poland.pl | www.sklepsativa.pl | Zamówienia hurtowe: www.cbdb2b.pl

