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Produktový list        Datum:  01-10-2021 

Verze:  1.0 
Relax 1500 mg / 15% CBD HEMP OIL / FULL SPECTRUM 
 
Položka číslo:  CAN0003 
EAN:   0764460169034 
 
Název výrobku:   Relax 1500 mg / 15% CBD HEMP OIL / FULL SPECTRUM 
Výrobek:   Olivový olej 83,65%, konopný extrakt 16,2% (Kanabidiol), terpeny 0,15% 
 
Popis 
Cannaxlife Relax  (1500mg) – 15% CBD HEMP OIL / FULL SPECTRUM je prémiový, 100% přírodní doplněk 
stravy (olej) na bázi olivového oleje a 16,2% organického plnospektrálního konopného extraktu. Olej 
obsahuje unikátní kombinaci kanabinoidů (CBD, CBG, CBC CBN, CBV a CBDA), přírodních terpenů, 
flavonoidů, fenolů, omega mastných kyselin, vitamínů a minerálů, které po vzájemné reakci maximalizují 
pozitivní účinky oleju na tělo i mysl. Seskupení všech látek – kanabinoidů, terpenů a dalších sloučenin v 
daném produktu, nabízí organismu širší a silnější výhody (efekt synergie/"doprovodný efekt"). 
Neobsahuje parabeny, umělá barviva, herbicidy, pesticidy, těžké kovy, konzervanty a GMO. 
 
Vlastnosti  
CBD olej Relax může pomoci najít tělu i mysli 
neskutečný pramen absolutního, hlubokého 
uvolnění a vnitřního zklidnění, podpořit duševní 
zdraví, dosáhnout harmonie a vyrovnanosti. 
 
15% CBD olej Relax je ideální volbou pro osoby 
pravidelně užívající CBD a preferující vyšší 
koncentrací pro dosažení stavu hluboké relaxace a 
optimalizace funkci celého nervového systému. 
Tento produkt je perfektní pro ty, kteří chtějí zbavit 
se strachu, obav, stresu a negativních emoci, 
změnit náladu a nabit pozitivní, přírodní energii, ale 
i zklidnit mysl a připravit ji ke spánku; pomáhá 
vyrovnávat krevní tlak a příznivě ovlivňuje práci 
srdce; napomáhá k lepšímu uvědomování si těla a 
pocitů, zlepšuje se díky ní i schopnost soustředění. 
  
Relax – při pravidelném užívání přirozenou cestou harmonizují mysl, podporují přirozenou 
obranyschopnost organismu, díky zvyšování hladiny serotoninu v krvi potlačuje úzkosti a deprese. 
 
Účinky 
* Uklidnění, uvolnění, soustředění a podpora spánku * Podpora energie, vytrvalosti a vitality  
* Prevence chronických a neurologických chorob * Prevence vysokého krevního tlaku 
* Redukce bolesti, regenerace a podpora imunity * Podpora duševního zdraví a libida 
* Prevence deprese, stresu, úzkostných poruch  * Snížení napětí v těle a únavy 
* Zlepšení duševní výkonností a vyrovnaností  * Antioxidační účinky 
* Podpora paměti a kognitivních funkcí   * Prevence cukrovky 
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Obecné informace 
 
Celkový obsah CBD v balení: 15% 
Obsah CBD v miligramech: 1500 mg 
Obsah CBD na kapku: 7,5 mg / kapka 
Objem lahvičky: 10 ml 
Nosič:   Olivový olej 
Složení: Olivový olej, plnospektrální konopný extrakt, terpeny 
Forma: Olej, přípravek ve formě kapek určený ke každodennímu použití 
Barva:    Zlatá/Žlutá 
Rostlinný / Vegan: Ano 
Organický: Ano 
Bezlepkový: Ano 
Halal لالح : Ano 
Bez GMO: Ano 
Informace o alergenech: Bez alergenů 
Dávkování: 3-4 kapky / 3x denně 
Příprava: Před použitím dobře protřepte 
Použití: Nakapejte si pod jazyk, držte pod jazykem pod dobu 60 sekund 
Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 - 25 °C 
Datum spotřeby: 6 měsíců po otevření 
Datum minimální trvanlivosti: 2 roky od data výroby 
 
* Certifikace systému managementu bezpečnosti potravin 22000 (FSSC 22000)  
* Bezkonkurenční švýcarská kvalita a know-how za dostupnou cenu 
* Produkty obsahují pouze aktivní látky a kanabinoidy  
* Testované nezávislými laboratořemi třetích stran  
* 100% přírodní složení / 100% organické složky 
* Plnospektrální extrakty z celé rostliny 
* Standardizace podle Novel Food 
* Halal certifikace 
* Zlatý standard 
 
Upozornění 
Pro lepší vstřebatelnost doporučujeme užívat spolu s jídlem nebo hned po jídle. Pro trvalejší účinek 
doporučujeme pravidelně užívat po dobu 2-3 měsíců. Doplněk stravy. Nepřekračujte doporučené 
dávkování. Není vhodné pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Není náhradou pestré stravy a zdravého 
životního stylu. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Tento produktový list byl sestaven společností Cannaxlife na základě informací poskytnutých 
výrobcem, a je určen výhradně pro informační a servisní účely. Pokud je poskytnuto nějaké vysvětlení, 
má obecný charakter a netýká se konkrétní situace nebo zdravotního stavu.  
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Marketingová sdělení  
 
Cannaxlife – příběh lásky a pomoci, který přináší potěšení, zklidnění, pohodu, štěstí a mír do 
každodenního života.  
 
Cannaxlife je evropská diverzifikovaná společnost, která vyvíjí prémiové organické konopné produkty, 
provozuje maloobchodní prodejny a nejmodernější zařízení pro pěstování a zpracování konopí. 
 
Cannaxlife si klade za cíl nastavit nové standardy pro sofistikovaný, moderní wellness zážitek. 
Zaměřujeme se na poskytování přirozených řešení v boji proti stresu každodenního života s počátečním 
zaměřením na poskytování nejlepších kombinaci kanabinoidů ve své třídě a jejich derivátových řešení 
prostřednictvím našich organických produktů, kterým můžete věřit. 
 
V tomto světě odtržení a stresu k opakované harmonizaci nedojde samo o sobě. Za pomoci našich 
produktů chceme znovu spojit v celek, obnovit a přinést emoce, které lidem pomáhají dosáhnout štěstí, 
rovnováhy, klidu, radosti, zábavy a take pomoci se zotavením z psychického stresu, fyzického zranění 
nebo posttraumatické stresové poruchy a opětovného zapojeni do ikonické nálady a navráceni do 
pozitivního myšlení. 
 
Inspirované vědou a vášní v Cannaxlife pomáháme našim zákazníkům znovu se spojit s živou a čistou 
přírodou tím, že uvádíme pouze ty nejkvalitnější a nejefektivnější produkty z různých kanabinoidů a jejich 
derivátů, a jenom se skvěle chutnajícími organickými a botanickými ingrediencemi. 
 
Cannaxlife perfektně představuje další segment rozvíjejícího se odvětví, který se zaměřuje na duševní 
zdraví a pohodu ve spojení s elegantním designem a výjimečnými produkty, které lze snadno kombinovat 
s luxusními kosmetickými wellness značkami a výrobky. 
 
Proč zvolit právě Cannaxlife  

– Certifikace systému managementu bezpečnosti potravin 22000 (FSSC 22000)  
– Bezkonkurenční švýcarská kvalita a know-how za dostupnou cenu 
– Produkty obsahují pouze aktivní látky a kanabinoidy  
– Testované nezávislými laboratořemi třetích stran  
– 100% přírodní složení / 100% organické složky 
– Plnospektrální extrakty z celé rostliny 
– Standardizace podle Novel Food 
– Halal certifikace 
– Zlatý standard 

 
Full-Spectrum 
Cannaxlife produkuje a dodává pouze plnohodnotné (full-spectrum) oleje, a jsou zcela bez THC. Unikátní 
filtrační proces odděluje THC od oleje a zajišťuje čistý, bezpečný a nezapomenutelný zážitek plný emocí. 
 
Olivový olej 
Řada doplňků stravy vyrobena na bázi olivového oleje, a je bohatým zdrojem přírodníh živin. Kromě 
zdraví prospěšných mastných kyselin, obsahuje také větší množství vitamínů A, E a K. Navíc je však olej 
doslova nabitý účinnými antioxidanty. Tyto antioxidanty patří mezi biologicky aktivní látky a pomáhají v 
prevenci a léčbě závažných onemocnění. Právě proto je náš olej tak výjimečný.  
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Aktivní kanabinoidy 
Všechny oleje Cannaxlife jsou plně aktivovány speciálním procesem zahřívání. Všechny neaktivní 
molekuly kyselin CBDA, CBGA, a CBNA jsou přeměněny na aktivní molekuly CBD, CBG a CBN pro 
maximální účinek. 
 
Švýcarská kvalita 
Naše konopné oleje byly vyrobeny ve švýcarských laboratořích, a s bezkonkurenční přesností za pomoci 
nejmodernějších technologii superkritické CO₂ extrakce a filtrace, frakcionace a destilace, bez použití 
chemických rozpouštědel z těch nejlepších, vysoce kvalitních a certifikovaných odrůd technického 
konopí, vypěstovaných organicky v Evropě, Švýcarsku a USA. Doplňky stravy obsahují pouze aktivní látky 
z celé konopné rostliny, splňují přísné Evropské normy, a nikdy neobsahují žádná aditiva, syntetické 
chemikálie či jiné nečistoty. Extrakt je změkčen lisovaným za studena organickým olivovým olejem nebo 
bio-organickým MCT olejem, anebo lisovaným za studena bio-organickým olejem z konopných semínek, 
díky tomu jsou naše oleje krásné napohled, jsou nezapomenutelné a skvěle chutnají. 
 
Zlatý standard Cannaxlife 
Čistota olejů Cannaxlife je bezkonkurenční. Kontrola jakosti produktů si také zakládá na testování, a to 
nejen surovin, ale třeba i půdy, v níž se konopí pěstuje. S našimi oleji jsme potvrdili zlatý standard a 
maximalizovali jsme účinnost kanabinoidů. Díky patentované třístupňové metodě filtrace a purifikace, a 
také švýcarské přesností, naše oleje neobsahují žádná aditiva syntetické chemikálie, vosky, tuky, 
chlorofyl, těžké kovy, či jiné nečistoty. Přítomnost těchto látek se projeví tmavou barvou extraktu a 
hustou konzistencí. Pomocí inovačních procesů filtrací, nejmodernějšího vybavení a ověřenému know-
how eliminují veškeré nečistoty, ale důležité aktivní sloučeniny zůstávají nedotčené. Výsledek – 
nejměkčí, nejčistší, nejúčinnější, a nejkvalitnější zlatý olej od Cannaxlife. 
 
"Doprovodný efekt" 
Doprovodným efektem je nazýván jev, při němž se všechny látky obsažené v konopí navzájem ovlivňují, 
doplňují a zejména zvyšují potenciální účinky jednotlivých kanabinoidů, potažmo léčebného konopí či 
produktů z něj. Aby bylo dosaženo souhry mezi kanabinoidy, flavonoidy, terpeny a dalšími látkami z 
konopí, aplikované konopné produkty a přípravky musí být plnospektrálního charakteru. 
 
Konopné oleje s plným spektrem vs. izoláty 
Rozlišení těchto dvou forem aplikace je zásadní, jelikož oleje s plným spektrem jsou jedinými produkty, 
které využívají doprovodného efektu v plné míře. Seskupení všech látek - kanabinoidů, terpenů a dalších 
sloučenin v daném produktu, nabízí organismu širší a silnější výhody. 
 
Izoláty naproti tomu, představují naprosto čisté kanabinoidy, izolované od ostatních sloučenin. 
Například CBD izolát. Tyto produkty však postrádají jakoukoliv synergii a z ní plynoucí zdravotní výhody.  
 
Doprovodný efekt je klíčový pro, co možná nejlepší a nejefektivnější využití léčebného potenciálu, který 
v léčebném konopí dřímá. Je nezbytné, aby byly pohromadě veškeré složky nacházející se v konopné 
rostlině, jedině pak může být dosaženo zvýšení účinků. Doprovodný efekt je též nazýván jako “rostlinná 
synergie”. Tento koncept se v tradiční medicíně vyskytuje již po celá staletí. Pro maximalizaci 
doprovodného efektu, vyhledávejte a užívejte výhradně produkty s plným spektrem látek a pokud 
možno v nejvyšší dostupné kvalitě. Kanabinoidy mají velké množství společných vlastností, taktéž však 
každý disponuje jedinečnými účinky, které mohou přinést další zdravotní výhody, jak pro vaše tělo, tak 
mysl. 
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Komentáře: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


