
De producten van Hemplife 
zijn verkrijgbaar in de betere 

gezondheidswinkels en webshops.

Over Hemplife
 
Geboren uit een passie voor hennep maar ontwikkeld 
vanuit wetenschappelijk inzicht en volgens ISO normen 
9000 en 22000 geproduceerd. Hemplife is ons merk 
waarmee wij aangeven: wij staan voor een leven vol 
hennep. Hemplife staat voor betrouwbaarheid, veilig-
heid en duurzaamheid. De betaalbare oerkracht recht-
streeks uit de natuur. De producten van Hemplife hebben 
geen enkele psychoactieve werking op het lichaam.

Oer Hollands

Trots op het feit dat hennep gewoon in onze spreekwoor-
delijke achtertuin groeit, kiezen we voor een oer Hollands 
product en natuurlijke grondstoffen. Daarmee bouwen 
wij samen letterlijk en figuurlijk aan een duurzame 
toekomst met een plant vol historie. De kwaliteit van 
onze Hemplife producten is voor, tijdens en na de
productie nauwlettend in de gaten gehouden. Zo weten 
wij zeker dat u alleen de zuiverste CBD producten krijgt, 
samengesteld op Nederlandse bodem.

Hemplife CBD & CBG producten

 CBD olie 5 % 10 ml ~500 mg CBD/CBDA
 CBD olie 10 % 10 ml ~1000 mg CBD/CBDA
 CBD olie 20 % 10 ml ~2000 mg CBD/CBDA
 CBD Nacht  20 ml ~200 mg CBD/CBDA
 CBG olie 5%  10 ml ~500 mg CBG/CBGA

Hollandse 
hennepextracten 

met CBD & CBG

www.hemplife.nl 

Gecertificeerde retailer

Hemplife producten voldoen aan  
de volgende richtlijnen

MPC-richtlijn, EG-Öko verordnung, HACCP, 
ISO 9000, ISO 22000, 
GMP productiemethoden, Öhmi laboratory, 
ISO/IEC 17025:2005, Nova HACCP, 
Eurofins ISO/IEC 17025:2005.

Voor meer informatie 

www.hemplife.nl/kwaliteitwww.hemplife.nl



CBD olie
Deze CBD olie van Nederlandse bodem is verkrijgbaar in 
drie krachtige varianten en bevat alle belangrijke bestand-
delen van de hennepplant. De CBD olie van Hemplife heeft 
een nootachtige smaak en bevat naast CBD ook tal van 
andere cannabinoïden, flavonoïden en terpenen.

De kracht van CBD wordt gecombineerd met koudgepers-
te hennepzaadolie vol onverzadigde vetzuren, vitamines 
en mineralen. Doseren is eenvoudig door het (UV-besten-
dige) pipetflesje.

CBD Nacht
Een goede nachtrust is erg belangrijk. 
Kies daarom voor CBD Nacht van Hemplife. 
CBD Nacht heeft als basis zuiver bronwater 
verrijkt met natuurlijk hennep extract vol CBD. 
Daarnaast bevat CBD Nacht ook MCT olie en 
een verantwoorde hoeveelheid melatonine. 
Met 200 mg CBD en 15 mg melatonine per 
flesje komt u de komende 50 nachten wel door.

Waarom CBD Nacht
Unieke Hemplife+ formule
Heerlijk ontspannend
Ideaal voor onregelmatige werktijden
Prettige smaak
Gaat lang mee

CBD Nacht heeft geen enkele psychoactieve 
werking op het lichaam; u wordt op een 
natuurlijk wijze slaperig. Neem een half uur 
voordat u wilt gaan slapen 9 druppels CBD 
Nacht in. U kunt direct in de mond druppelen 
maar dankzij de wateroplosbare formule is het 
ook mogelijk om in een glas water of vruchten-
sap te druppelen. CBD Nacht zit in een handig 
(UV-bestendig) pipetflesje zodat doseren heel 
eenvoudig is.

CBG olie
De CBG olie 5% van Hemplife is een veelzijdig 
Full-Spectrum supplement op basis van 
gezonde hennepzaadolie en hennepextract. 
CBG is die belangrijke “andere” cannabinoïde; 
de natuurlijke voorloper van CBD. 

In tegenstelling tot CBD, is CBG (Cannabigerol) 
nog niet bij iedereen bekend. Het is een uniek 
product dat duurzaam en volledig koud 
geproduceerd is. Daarom zitten er naast CBG 
en CBGA ook allerlei andere cannabinoïden en 
terpenen in deze olie. Gecombineerd 500 mg 
aan volledig natuurlijke stoffen. 

Deze CBG olie is gemaakt op basis van natuur-
lijke hennepzaadolie vol met onverzadigde vet-
zuren, vitamines en mineralen. De CBG olie zit 
in een handig pipetflesje (UV-bestendig) zodat 
doseren heel eenvoudig is.

5% CBD olie
10 ml

~ 2 mg CBD per druppel 
~ 500 mg CBD/CBDA

20% CBD olie
10 ml

~ 8 mg CBD per druppel
~ 2000 mg CBD/CBDA

10% CBD olie
10 ml

~ 4 mg CBD per druppel
~ 1000 mg CBD/CBDA

Inhoud verpakking 
CBD Nacht 20 ml 
± 450 druppels
CBD ~200 mg
Melatonine ~15 mg
Percentage CBD 1%
MCT olie
Zuiver bronwater

Inhoud verpakking 
CBD olie 10 ml, ± 225 druppels

Hennepextract, Hennepzaadolie
Handig doseren dankzij  

het pipetflesje

Inhoud verpakking 
10 ml CBG olie
± 225 druppels
CBG ~500 mg
Percentage 
CBG/CBGA 5%
Hennepzaadolie
Handig doseren  
dankzij het pipetflesje

www.hemplife.nl


