CANNAVI by Nutrivi: kompletna linia olejów CBD+
Na początek garść statystyk...
Aktualnie konopie siewne Cannabis sativa przeżywają biznesowy renesans. Wartość europejskiego rynku CBD
w 2020 r. wynosiła 359 mln dolarów, jak wynika z szacunków Brightfield Group, firmy zajmującej się zachowaniami
konsumenckimi i badaniem rynku CBD i przemysłu konopi. Zgodnie z prognozami do 2025 r. ta kwota ma wzrosnąć do
3,1 mld dol.
Z kolei badanie konsumenckie przeprowadzone w minionym roku przez New Frontier Data wykazało, że 56 proc.
ankietowanych Europejczyków słyszało o CBD (dla porównania wskazanie to dla respondentów z USA wynosi 86 proc).
Natomiast 16 proc. Europejczyków zadeklarowało, że stosowało CBD.
Wśród najpopularniejszych powodów stosowania CBD znalazły się:
•
•
•
•

leczenie bólu (40 proc.),
relaksacja (34 proc.),
łagodzenie stresu (31 proc.),
redukcja lęku (26 proc.).

Oleje CBD są coraz bardziej pożądanym przez rynek produktem. Najchętniej stosowanymi produktami zawierającymi je
są preparaty medycyny naturalnej.

Zagrożenia wynikające z dynamiki rynkowej
Szybko rozwijający się rynek niesie ze sobą wiele zagrożeń dla konsumentów. Moda na CBD spowodowała
powstanie wielu nowych firm. Nie każda z nich ma na względzie dobro konsumenta. Część produktów na rynku
europejskim jest zupełnie pozbawiona właściwości terapeutycznych. Wynika to z niewłaściwego przeprowadzenia procesu
technologicznego lub braku kontroli laboratoryjnej nad procesem produkcji.
Znalezienie pełnowartościowych olejów nie należy do łatwych zadań. Dzieje się tak m.in. dlatego, że regulacje
prawne nie wymuszają potwierdzenia badaniami profilu kannabinoidowego produktu.
Typową rynkową praktyką jest zawyżanie stężenia CBD w oferowanych produktach. Niektórzy producenci
deklarują, że ich oleje CBD są dokładnie przebadane, jednak nie udostępniają analiz oznaczenia kannabinoidów w składzie.
Szukając oleju CBD, warto sprawdzić również, gdzie i jak uprawiane są konopie. Znaczenie ma wszystko - od
jakości gleby po poziom nasłonecznienia na danym terenie

Filozofia marki CANNAVI
Kupując oleje CANNAVI by Nutrivi masz pewność, że otrzymujesz jakość, która została potwierdzona niezależnymi,
rygorystycznymi badaniami laboratoryjnymi, uwierzytelniającymi obecność i stężenie CBD, kannabinoidów
i terpenów w składzie.
Każdą partię produktu badamy na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Pradze (placówka ta posiada najdokładniejsze
wzorce oznaczania kannabinoidów) oraz w Laboratorium Analiz Chemicznych mieszczącym się w Parku
Naukowo-Technologicznym w Gdyni.
Badania każdej partii produktów są ogólnodostępne - przekierowujemy
do nich poprzez QR kod zamieszczony na opakowaniach olejów.

Filozofia marki CANNAVI cd.
Pola uprawne konopi siewnych, z których pozyskujemy surowiec do olejów CANNAVI by Nutrivi znajdują się na
terenie UE (w Czechach) - tam, gdzie możemy samodzielnie sprawdzić, w jakich warunkach są uprawiane.
Surowiec, z którego powstaje CANNAVI by Nutrivi jest oznaczony certyfikatem BIO.
BIO

CANNAVI by Nutrivi CBD+ FULL SPECTRUM

NEW

20%

5%

10%

CANNAVI by Nutrivi FULL SPECTRUM PREMIUM to linia olejów CBD+ klasy premium.
Unikalna, kriohybrydowa metoda produkcji zapewnia najwyższą jakość uzyskanego ekstraktu, a więc pełne spektrum
terpenów i mniejszościowych kannabinoidów. Taka forma ekstrakcji pozwala otrzymać w niskiej temperaturze surowy
wyciąg z konopi włóknistych. Ma on idealny profil chemiczny: zawiera nie tylko kannabinoidy, ale również flawonoidy
i terpeny. Występują w nim korzystne dla organizmu formy polarne i niepolarne kannabinoidów, które rozpuszczają się
nie tylko w tłuszczach, ale również w wodzie (w przeciwieństwie do ekstrakcji CO2, gdzie nie ma form polarnych). Oleje
z pełnym spektrum kannabinoidów można nazwać esencją z konopi, ponieważ zawierają wszystkie naturalnie występujące
w roślinie składniki. Produkty CANNAVI by Nutrivi FULL SPECTRUM gwarantują występowanie entourage effect (synergii
działania wszystkich substancji aktywnych zawartych w konopi).

CBG
Efekt Entourage, czyli tzw. efekt otoczenia
lub efekt tła - co to jest?

CBD

Rośliny konopi zawierają różne kannabinoidy, flawonoidy
i terpeny, które wzajemnie potęgują i uzupełniają swoje
działanie. Harmonijnie współgrają ze sobą, zwiększając
potencjał zapewniający dobre samopoczucie.

TERPENY
Z KONOPII

CBDV
CBN

OLEJ
KONOPNY

CANNAVI by Nutrivi CBD+ FULL SPECTRUM cd.
Oleje CBD+ CANNAVI by Nutrivi FULL SPECTRUM są dostępne w stężeniach 5%, 10% i 20%
CANNAVI by Nutrivi FULL SPECTRUM to produkty dla świadomego konsumenta, wymagającego najwyższej możliwej
jakości, potrzebującego intensywnego wsparcia. Gdybyśmy chcieli porównać je do marek samochodowych, byłyby RollsRoyce’m wśród olejów z CBD.
Co wyróżnia oleje CANNAVI by Nutrivi CBD+ FULL SPECTRUM?
•
•
•

najwyższy możliwy poziom efektywności, klasa premium
pełne spektrum CBD, kannabinoidów mniejszościowych i terpenów
dla osób potrzebujących intensywnego wsparcia i pełnego efektu tła

CANNAVI by Nutrivi CBD+ BROAD SPECTRUM

5%

10%

ALL NEW

20%

A co z klientami, którzy chcą w pełni wykorzystać relaksujący, a nie terapeutyczny potencjał CBD? Dla nich przygotowaliśmy
oleje broad spectrum (szerokie spektrum kannabinoidów) w przystępnej cenie.
Oleje broad spectrum dostępne na rynku to produkty, z których podczas technik destylacji i izolacji usuwa się śladowe
ilości THC, jak również – w zależności od metody ekstrakcji – flawonoidy czy terpeny, pozostawiając szerokie (‘broad’)
spektrum towarzyszących CBD kannabinoidów. Oleje o szerokim spectrum pojawiły się na rynku całkiem niedawno, a ich
utworzenie było możliwe dzięki postępowi w technologii.
Marka Nutrivi i tu postawiła na unikatowe rozwiązanie. W oleju CBD+ BROAD SPECTRUM zamieściliśmy wyizolowaną,
czystą molekułę CBD (99%) wzbogaconą dodatkiem naturalnego ekstraktu full spectrum i terpenami, dodanymi do izolatu
w ilości występującej naturalnie.
Wyjątkowe jest tu połączenie izolatu CBD z naturalnym ekstraktem najwyższej jakości. Dzięki temu nasz olej zachowuje
w składzie nie tylko szerokie spektrum kannabinoidów, ale również cenne terpeny. Taka fuzja zapewnia poziom
efektywności wyższy od izolatów i olejów typu broad spectrum dostępnych na rynku.
Nośnikiem kannabinoidów i terpenów jest olej konopny BIO o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych
omega-3 i omega-6 w idealnej proporcji: 1:3
Oleje CBD+ CANNAVI by Nutrivi BROAD SPECTRUM są dostępne w stężeniach 5%, 10% i 20%
Co wyróżnia oleje CANNAVI by Nutrivi CBD+ BROAD SPECTRUM?
•
•
•

poziom efektywności wyższy od izolatów, destylatów CBD oraz broad spectrum dostępnych na rynku
idealny stosunek ceny do jakości
najwyżej jakości produkty do codziennego stosowania

Czym różnią się oleje FULL SPECTRUM
od olei BROAD SPECTRUM?
OLEJE CANNAVI PREMIUM
CBD+ FULL SPECTRUM

OLEJE CANNAVI
CBD+ BROAD SPECTRUM

Pełne, proporcjonalne spektrum
kannabinoidów, w tym flawonoidy
i terpeny

Szerokie spektrum kannabinoidów,
w tym flawonoidy i terpeny

Najwyższy możliwy poziom
efektywności

Poziom efektywności wyższy
od broad spectrum, izolatów CBD
i syntetycznego CBD

Produkty klasy premium

Najwyższej jakości produkty
do codziennego stosowania

Pozwalają w pełni wykorzystać
potencjał konopi, dzięki
bezpośredniemu efektowi tła
(entourage effect). Zawartość
prozdrowotnych związków oraz
ich proporcje umożliwiają ich
wzajemne oddziaływanie na siebie

Pozwalają w pełni wykorzystać
potencjał CBD i terpenów

CANNAVI by Nutrivi kontra oleje z CBD dostępne na rynku
Pełne spektrum
kannabinoidów
i terpenów
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