


Exec summary

Founders

Countries 

Novel food 

0.01% THC

Independent studies – collabs with universities (chat to Moyra)  

We are a global wellness brand focused on offering safe, 
effective and premium hemp-derived CBD products as well 
as additional supplements such as vitamins and minerals. 

The company’s primary goal is to create products that help 
people to lead happier and healthier lives.

Tietoa meistä

Naturecanin perustivat toukokuussa 2019 Myproteinin entinen 
toimitusjohtaja Andy Duckworth ja Paul Finnegan.

Naturecanin nykyinen asiakaskunta kattaa yli 60+ 
maata yli 30+ 

paikallisella verkkosivustolla

Novel Food Lisenssi

Naturecan on ylpeä voidessaan ilmoittaa, että 
olemme menestyksekkäästi edenneet julkiseen 

luetteloon, ja olemme askeleen lähempänä 
lisensointia, joka vahvistaa tuotteidemme 

turvallisuuden ja laadun.
.

0.01% THC:tä

Puhdistusprosessimme 
tarkoittaa, että Naturecanin 

CBD sisältää

10x vähemmän kuin 
lakisääteinen raja

Naturecan on tehnyt yhteistyötä Liverpool 
John Mooren yliopiston ja professori Closen 

johtaman CBD-tutkimusryhmän kanssa.

Moyra Cosgrove, Naturecanin ravitsemusosaston 
päällikkö, valmistelee parhaillaan ammattitutkintoa tässä 

ryhmässä, erityisesti CBD:n mahdollisesta käytöstä 
urheilijoille.



Luonnollinen
Kun lukuisissa tutkimuksissa CBD on listattu luonnolliseksi 
lääkkeeksi elämään ilman tulehduksia, ahdistusta, stressiä 
ja levottomuutta, tärkein päätös on nyt varmistaa, että 
valitset oikean CBD-öljyn brändiisi. Me Naturecanilla 
olemme ylpeitä siitä, että olemme mahdollisimman lähellä 
luontoa. 

Luonnollinen ja läpinäkyvä CBD-tisle, jonka tuottajamme IAH, joka 
sijaitsee Yhdysvaltain tiukimmin säännellyillä markkinoilla Oregonissa, on 
jalostanut Yhdysvalloissa kasvatetuista hamppuuutteista kahden 
prosessin avulla: THC:n poisto ja tislaus. Jalostuksen pysäyttäminen 
tislauksen tietyssä vaiheessa mahdollistaa sen, että öljymme säilyttää 
hampun muita fytokemikaaleja, mukaan lukien muita kannabinoideja. 
THC poistetaan puhdistusprosessin alkuvaiheessa kromatografian 
avulla, jolloin saadaan erittäin matalaat THC-arvot..



Puhtaus, laatu, turvallisuus
Tämä runsas sekoitus fytokemikaaleja (kannabinoideja, flavonoideja 
ja terpenoideja), jossa ei ole havaittavissa THC:tä, sisältää 92-95 % 
CBD:tä ja vähintään 5 % muita kannabinoideja, kuten CBG:tä, CBC:tä ja 
CBDA:ta, ja se on valmistettu käyttämällä patentoituja menetelmiä ja 
teknologiaa, jotka on kehitetty useiden vuosien tutkimustyön aikana. 
Tätä kutsutaan laajakirjoiseksi CBD:ksi.

Luonnolliset kannabinoidien lisäyhdisteet toimivat synergisesti 
auttaakseen ja parantaakseen sitä, mikä muuten rajoittaisi 
mahdollisia terveyshyötyjä. Tätä kutsutaan 'entourage-vaikutukseksi'.

Naturecan CBD-tisle::

92-95%  
CBD

CBG CBC CBDA TERPENES

CBD tisle:

Only CBD
Isolate



Perinteiset kromatografiatekniikat, kuten esimerkiksi 
(HPLC) ja flash-kromatografia, ovat käyttökelpoisia pienten 
puhdistettujen tuotemäärien uuttamiseen, mutta ne ovat kalliita (koska 
niissä käytetään piidioksidia) ja aikaa vieviä (koska prosessi on 
monimutkaisempi), eikä niitä siksi voida skaalata tehokkaasti 
lääkekäyttöön.

Lisäksi niissä käytetään suurempia määriä liuottimia, kuten butaania ja 
etanolia, jotka voivat saastuttaa uutetun CBD-tisleen.

Näin ollen CPC tarjoaa tehokkaan ja toimivan ratkaisun laajakirjoisen, 
THC:tä sisältämättömän CBD-öljyn tuotantoon. Se tarjoaa myös 
vihreämmän ja kestävämmän kromatografiaratkaisun, joka minimoi 
ympäristövaikutukset.

Kun käytät mitä tahansa Naturecan CBD-tuotetta, voit olla 
100-prosenttisen varma CBD-öljyn korkeasta puhtaudesta ja 
100-prosenttisen varma siitä, että öljy on kasvatettu ja tuotettu 
Yhdysvalloissa, joka on maailman teknisesti kehittynein kannabinoidien 
sydänmaa.

Miksi meidän 
Öljy on erilainen?
Naturecanilla käytämme RotaChromin kehittynyttä 
puhdistusjärjestelmää nimeltä Centrifugal Partition 
Chromatography (CPC) varmistaaksemme, että voimme 
toimittaa 100-prosenttisesti Yhdysvalloissa kasvatettua 
CBD-öljyä, joka on erittäin puhdasta ja siten laadukasta.



IAH-tisle on myös puhtain ja turvallisin 
öljy, koska uuttolaitteisiin on tehty 
valtavia investointeja ja koska öljyn 
uuttaminen on ollut erittäin vaikeaa.
analyysejä öljyn tuotantoprosessin 5 
vaiheessa laajalla joukolla. 
parametreja.

Naturecanissa käytämme RotaChromin 
kehittämää edistyksellistä 
puhdistusjärjestelmää, jota kutsutaan 
nimellä Centrifugal 
Partitiokromatografia (CPC) 
varmistaaksemme, että voimme 
toimittaa 100-prosenttisesti 
Yhdysvalloissa kasvatettua CBD-öljyä, 
jonka laatu on korkein mahdollinen. 
puhtautta ja siten laatua.

Kliinisesti
todistetusti
turvallinen

Ensimmäinen testi - Oregonin 
maatalousministeriön tarkastaja testaa 
hamppukasvin CBD-pitoisuuden, alhaisen 
THC-pitoisuuden ja torjunta-aineiden osalta.

Toinen testi - IAH Oregon testaa 
hamppubiomassan tai raakaöljyn saanti ennen 
ostamista, käyttämällä riippumatonta 
kolmannen osapuolen testauslaboratoriota, 
tehon ja torjunta-aineiden osalta.

Kolmas testi - IAH testaa valitun raakaöljyn THC:n 
poistamisen jälkeen varmistaakseen sen 
poistamisen jälleen riippumattomassa 
laboratoriossa.

Neljäs testi - IAH testaa valmiin tisleöljyn 
THC-pitoisuuden varmistaakseen uudelleen 
THC:n täydellisen poiston, jälleen 
riippumattoman laboratorion avulla.

Viides testi - Naturecan testaa itsenäisesti 
IAH:n tisleöljyn torjunta-aineiden, 
mikrobiologisten aineiden, raskasmetallien ja 
kannabinoidien tehon, mukaan lukien 
THC-tasot, osalta.
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Viljely

Hamppusiemen keräys

Kylväminen

Sadonkorjuu

Kuivaus

Mekaaninen erottelu

Saapuvan biomassan 
valvonta

Tuotanto Lopputuote

Uuttaminen*

THC:n poisto 
kromatografian avulla

Tislaus puhtauden
Lisäämiseksi
entisestään

Saapuva valvonta

Sekoittaminen

Täyttö

Pakkaaminen

Laatu

Edellyttää 
laatutarkastusta 

seuraavaan vaiheeseen 
siirtymistä varten.

Pakkaaminen ja 
varastointi

*Biomassan uuttaminen CO2/Etanoli (USP) -uutolla GMP/GLP:n mukaisesti

Viljelystä lopputuotteeseen



Novel Food -lisenssi

Yhdistyneen kuningaskunnan elintarvikevirasto (FSA) julkaisi 31. 
maaliskuuta 2022 luettelon CBD-tuotteista, jotka ovat edenneet 
uuselintarvikeasetuksen seuraavaan vaiheeseen. Naturecan on 
ylpeä voidessaan ilmoittaa, että olemme onnistuneesti 
edenneet julkiseen luetteloon, ja olemme askeleen lähempänä 
lisensointia, validoimalla tuotteidemme turvallisuuden ja laadun.

Tämä mahdollistaa Naturecan CBD-tuotteiden myynnin 
jatkamisen Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla niiden 
tuotteiden osalta, jotka on julkaistu luettelossa:

https://data.food.gov.uk/cbd-products/products-list

Naturecan on ylpeä siitä, että se on ACI:n jäsen, CBD-alan elin, 
joka on sitoutunut edistämään turvallisia, laillisia ja hyvin 
säänneltyjä CBD-markkinoita Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa. Perustajamme Paul Finnegan ja Andy 
Duckworth sekä ravitsemusjohtajamme Moyra Cosgrove 
tekevät tiivistä yhteistyötä ACI:n sääntely- ja 
vaatimustenmukaisuudesta vastaavan johtajan, tohtori 
Parveen Bhatarahin ja hänen tiiminsä kanssa.

MITÄ TÄMÄ HAKEMUS SISÄLTÄÄ?
Yhdistyneen kuningaskunnan elintarvikestandardiviraston (Food Standards 
Agency) uutuuselintarvikehakemusasiakirjat edellyttävät, että Naturecanin 
CBD-tisleelle tehdään toksikologinen testaus, joka on hyvin samanlainen kuin 
lääketuotteilla, joten mitään ei jätetä sattuman varaan tuoteturvallisuuden 
osalta.

Uuselintarvikesovellukset edellyttävät myös ADME-tutkimuksia (imeytyminen, 
jakautuminen, aineenvaihdunta ja erittyminen), jotta voidaan osoittaa, miten 
elimistö käsittelee CBD:tä kulutuksen jälkeen. Naturecan tekee kaikille 
CBD-tuotteille säilyvyystestejä, joten voit luottaa tuotteidemme viimeisten 
käyttöpäivien voimassaoloon.

MITÄ TUOTTEITA TESTATAAN?
Asiakirja-aineisto sisältää Naturecan Broad-Spectrum CBD-tisleen ja 
runsaasti muita Naturecan CBD-lopputuotteita - tinktuureista ja kapseleista 
pähkinävoiteisiin ja kekseihin - joten riippumatta siitä, minkä tuotteen 
asiakkaamme valitsee Naturecan-valikoimasta, he voivat olla varmoja sen 
turvallisuudesta ja laadusta.

MIKÄ ON UUSELINTARVIKE?
Uuselintarvikkeet ovat elintarvikkeita, joita ihmiset eivät ole käyttäneet 
laajalti Suomessa tai Euroopan unionissa (EU) ennen toukokuuta 1997. Tämä 
tarkoittaa, että elintarvikkeilla ei ole "kulutushistoriaa". Esimerkkejä 
uuselintarvikkeista ovat: uudet elintarvikkeet, esimerkiksi kolesterolia 
alentavissa levitteissä käytettävät fytosterolit ja fytostanolit.

https://data.food.gov.uk/cbd-products/products-list


Asiakas
edellä

Ainutlaatuisen uuttoprosessin ansiosta CBD-tisle sisältää:

Tuloksena on erittäin puhdas aistittava profiili 
(maku) ilman hamppumaista jälkimakua.

Erittäin vähän 
epäpuhtauksia ja 
raskasmetalleja

Erittäin alhaisen 
torjunta-

ainepitoisuuden

Erittäin kirkkaan 
CBD-tisleen 'Laatu, 
jonka voit nähdä’

Vegaaninen GMO-Vapaa THC-Vapaa Täysin 
jäljitettävissä 

siemenistä 
öljyyn

Kliinisesti 
todettu 

turvalliseksi

Välipalat

Voiteet

Geelikapselit

Nesteet

Kapselit

Karkit

0% 0.2%

*0.0186% - 10x alle laillisen rajan

Laillinen raja

THC-vertailutaulukko:



•

•

•

Tuotevalikoima
Öljyt Kapselit ja tabletit Voiteet ja ihonhoito Karkit Lisäravinteet Eläimille

Saatavana yksittäisinä 
kannabinoideina (CBD, 
CBG tai CBN) tai
yhdistelmäöljyinä:

• 5%
• 10%
• 15%
• 20%
• 30%
• 40%

Vegaaniset 
nestetäytteiset kapselit:
• Kurkuma
• 5-HTP
• Astaksantiini
• D3-vitamiini

Geelikapselit:
• 10mg
• 25mg
• 10mg w/ Vitamin C

• Lihasvoide  
• Seerumi
• Kosteusvoide 
• Naamio(t)
• Kasvojen/vartalon öljy
• Käsi-/vartalovoide
• Huulirasva  
• Hierontaöljy

• CBD-Karkit 
(sokeroitu)

• CBD-Karkit 
(sokeroimaton)  

• Vegaaniset 
CBD-Karkit

• CBD-Karkit (kirpeät)
• Hedelmäkarkit

• Kirkas heraproteiini  
• Kreatiini
• B12-vitamiini
• EAA:t
• Monivitamiini  
• ZMA
• Aktiivinen kurkumiini
• Vegaaninen Omega 3
• D3-vitamiini
• C-vitamiini  
• Turskanmaksaöljy
• Hydrolysoitu 

kollageeni ja paljon 
muuta

CBD-öljy koirille, 
kissoille ja hevosille

• 2.5%
• 5%
• 10%
• 15%
• 20%
• 30%
• 40%

CBD-herkkuja koirille ja 
kipugeeliä koirille sekä 
hevosille.

Kaikki CBD-tuotteet täysin THC-vapaita

Välipalat

• CBD-Keksit ja 
Browniet 

• CBD-suklaa
• CBD-pähkinävoi
• CBD:tä sisältävä 

heraproteiini



CBD-Öljy
• Läpinäkyvä laatu jonka voi nähdä

• Laaja-alainen kannabidioliöljy (CBD), joka tarjoaa 
“entourage-effektin”

• Yhdistettynä orgaaniseen MCT-öljyyn optimaalista imeytymistä 
varten

• THC-Vapaa

• Loistava aistinvarainen profiili

• Monia vahvuuksia tarjolla: 5% - 10% - 15% - 20% - 30% - 40%

• Saatavana 10ml & 30ml pulloissa

Tuotteen 

yhteenveto

KLIKKAA LUKEAKSESI LISÄÄ

https://www.naturecan.fi/collections/cbd-oljy


CBG-Öljy
• Läpinäkyvä laatu jonka voit nähdä

• CBG (CBD) -öljy, joka tarjoaa 'äiti-kannabidiolia'

• Yhdistettynä orgaaniseen MCT-öljyyn optimaalista 
imeytymistä varten

• THC-vapaa

• Loistava aistinvarainen profiili

• Saatavana myös yhdessä CBD:n kanssa synergistisen 
vaikutuksen aikaansaamiseksi

• Saatavana useita vahvuuksia: CBD/CBG 5%/5% ja 10%/10%.

• Saatavana 10ml & 30ml pulloissa

Tuotteen

yhteenveto

KLIKKAA LUKEAKSESI LISÄÄ

https://www.naturecan.fi/collections/cbg-oljy


CBD-Karkit
Karkit ovat kätevä ja maukas tapa saada 
Naturecanin kannabidioli osaksi päivittäistä rutiinia, 
niille, jotka haluavat nopeasti vaikuttavan CBD-öljyn muodon, 
meidän CBD-karkit ovat vakuuttava ratkaisu; luonnollisesti 
esiintyvillä fytokannabinoideilla, terpeeneillä ja flavonoideilla.

• Myös vegaaniset vaihtoehdot
• Annosteltu CBD-määrä, kuluttajat tietävät tarkalleen, kuinka 

paljon he ottavat joka kerta
• Helppokäyttöinen
• Maku ei ole "hamppumainen", mikä johtuu korkealaatuisesta 

puhtaasta öljystä, joka on lisätty kuhunkin tuotteeseen
• Mukava suutuntuma
• Saatavana useita vahvuuksia ( 10 mg ja 25 mg )
• Valmistettu luonnollisista väreistä ja aromeista

Tuotteen

yhteenveto 

KLIKKAA LUKEAKSESI LISÄÄ

Valikoima:
o Sokerilla
o Sokerittomat
o Vegaaniset
o Kirpeät
o Hedelmä

https://www.naturecan.fi/collections/cbd-karkit


CBD-Kapselit
Naturecanin CBD-öljykapselit on valmistettu 
puhtaasta laajakirjoisesta CBD-tisleestä, joka sisältää 
runsaasti kannabinoideja, jotka yhdessä tehostavat 
öljyn tehoa - ilmiö tunnetaan nimellä 
"entourage-effekti".

• 100% laillinen ja turvallinen, vegaaniystävällinen
• Clean Label -kapselit ovat peräisin männyn puusta
• Gelatiinivapaa
• Kolmannen osapuolen laboratoriotestattu
• Haponkestävät kapselit, jotka vapauttavat CBD:tä 

suoraan suolistoon optimaalista imeytymistä varten

Tuotteen

yhteenveto

Valikoima:
o Nopeasti imeytyvät Micellar CBD-kapselit
o Vegaaniset CBD-kapselit 
o CBD-pehmytkapseli C-vitamiinilla
o CBD-öljykapselit

KLIKKAA LUKEAKSESI LISÄÄ

https://www.naturecan.fi/collections/cbd-kapselit


Ihonhoito
TCBD-öljyn ihoa ravitsevien ominaisuuksien voima 
yhdistettynä täysin luonnollisiina ainesosiin.

Tuotteen

yhteenveto

Tuotteemme ovat:
✓ 100% LUONNOLLISIA
✓ THC-VAPAITA
✓ 100% VEGAANISIA
✓ LABORATORIOTESTATTUJA
✓ VAPAITA PARABEENEISTA
✓ EI ELÄINTESTATTUJA

Valikoima:
o CBD Aknetyynyt

o CBD Hierontaöljy

o CBD Clay Kasvonaamio

o CBD Päivä- & Yövoide

o CBD Huulivoide

o CBD Restore Käsivoide

o CBD kasvovoide

KLIKKAA LUKEAKSESI LISÄÄ

https://www.naturecan.fi/collections/cbd-kauneus


Ensiluokkaista 
kosmetiikkaa

Tuotteen

yhteenveto

Hydra Burst CBD päivävoide Q10:llä
o CBD:llä ja antioksidanteilla rikastettu nuorentava 

päivävoide vähentää ikääntymisen varhaisia merkkejä

Nutri-Glow CBD kasvoöljy Marulalla
o Ruusulla ja Marulalla rikastettu säteilevyyttä lisäävä 

kasvoöljy, joka tekee ihosta kiinteän ja kimmoisan

Intensiivisesti ravitseva CBD-yövoide retinolilla
o Kehittynyt CBD:llä ja retinolilla rikastettu yön yli vaikuttava 

koostumus, joka takaa hyvin levänneen ja nuorekkaan ihon

Kasvomaski (sheet mask)
o Rikastettu ravitsevalla fytokompleksilla, jossa yhdistyvät 

orgaaniset siemenet, hamppuöljy ja laajakirjoinen CBD, vie 
rentoutuminen seuraavalle tasolle 
CBD-kasvonaamioidemme avulla. Täydellinen valinta, kun 
haluat antaa hieman enemmän aikaa itsellesi



CBD-Voide

Tuotteen

yhteenveto

CBD-voiteet ovat tooppisia tuotteita, joihin on lisätty 
CBD-öljyä. Niitä voidaan käyttää ongelmakohtiin, kuten 
kipeisiin niveliin tai lihaksiin, ja ne pitävät CBD:n 
mahdolliset hyödyt paikallistettuna sinne, missä niitä 
eniten tarvitaan. CBD-voiteet sisältävät usein 
luonnollisesti rauhoittavia ainesosia, kuten rasvaöljyjä, 
vahoja ja voita.

Valikoima:
o CBD Arnica voide noitapähkinällä
o CBD Chilli heat – Lihasvoide
o CBD Cooling Menthol – Lihasvoide
o CBD Nivelvoide
o CBD PMS-voide

KLIKKAA LUKEAKSESI LISÄÄ

https://www.naturecan.fi/collections/cbd-voide


Lääkinnälliset
voiteet

Tuotteen

yhteenveto

CBD Aknevoide
o Lääkinnällinen voide, joka on erityisesti kehitetty auttamaan akne 

vulgaris -akneen liittyvää kutinaa ja polttavaa tunnetta.

CBD Psoriasis-voide
o Kolloidista kaurahiutaletta sisältävä lääkinnällinen voide, joka on 

tehty muodostamaan fyysinen este psoriaasin aiheuttamalle 
ärsyttävälle ja kutiavalle iholle

CBD Ekseemavoide
o Lääkinnällinen voide, joka on erityisesti kehitetty tukemaan 

ekseeman aiheuttaman ärtyneen ja kuivan ihon toipumista



NovaSOL® CBD
NovaSOL® CBD on erittäin nopea, sillä se tuottaa 16 kertaa 
enemmän CBD:tä ensimmäisen tunnin aikana (AUC (nmol/Lh)) 
kuin tavallinen CBD, mikä antaa kuluttajille nopeamman 
vaikutuksen

NovaSOL® CBD on erittäin tehokas, sillä se tuottaa 88 % 
enemmän CBD:tä 24 tunnin aikana (AUC (nmol/Lh)) kuin tavallinen 
CBD, mikä antaa kuluttajille enemmän vastinetta rahalle.

NovaSOL® CBD tarjoaa seuraavat edut:

• Kapseloituu helposti vegaanisiin CBD-nesteellä täytettyihin kapseleihin

• Nestemäiset, vedettömät ainesosakolloidit

• Luonnon kaltainen mikkelirakenne

• Kristallinkirkas vesi- ja rasvaliukoisuus

• Vahva kliinisesti todistettu biologinen hyötyosuus, jonka on osoittanut 

tunnettu kliininen tutkimusorganisaatio (Charles River Laboratories)

• Patenttisuojattu

• Tehostaa CBD:n tehoa

• Ei kemiallisia muutoksia

• Korkea mekaaninen, lämpö- ja pH-stabiilisuus

“NovaSOL® CBD on erittäin 
nopea, tuottaen 16 kertaa 
enemmän CBD:tä 
ensimmäisen tunnin aikana”



CBD-Välipalat
Tuotteen

yhteenveto 

CBD Proteiinikeksit/browniet
o Sisältää korkealaatuista kannabidiolia (CBD)
o Runsaasti proteiinia, joka on ladattu dekadentilla tummalla suklaalla
o Makuja: Tuplasuklaakeksi, Suklaa-appelsiinikeksi, Tuplasuklaa-brownie, 

Suolakaramelli-brownie ja Matcha-keksi

 CBD-Suklaa
o Suklaa, joka sopii elämäntyyliisi
o Sisältää korkealaatuista kannabidiolia (CBD)
o Valmistettu kermaisen kaakaovoin ja makean vaniljan kanssa
o Makuja: Tumma, maito ja valkoinen suklaa

CBD-Maapähkinävoi
o sisältää korkealaatuista kannabidiolia (CBD), proteiinipitoinen välipala, joka 

sopii mihin tahansa aikaan päivästä, terveellisestä aamiaisesta treenin 
jälkeiseen herkutteluun.

o  Maku: Hunajainen merisuola, Triple Nut, Crunchy ja Choc & Cocoa Nibs

CBD Heraproteiini
o 20 g korkealaatuista proteiinia annosta kohti
o Auttaa rakentamaan ja ylläpitämään lihaksia
o 25mg laajakirjoista CBD:tä annosta kohti / Vähäsokerinen/100% 

luonnollisia makuja & Kasvissyöjäystävällinen.

KLIKKAA LUKEAKSESI LISÄÄ

https://www.naturecan.fi/collections/cbd-oljy-valipalat


CBD eläimille
Tuotteen

yhteenveto

Yhdistämällä ainoastaan laadukasta kannabidiolia 
(CBD) hampunsiemenöljyyn ja luonnolliseen 
piparminttuaromiin 40 %:n CBD-öljymme tarjoaa 
puhtaan ja kätevän tavan parantaa nelijalkaisen 
ystäväsi elämänlaatua.

Tärkeimmät edut:
• Myrkytön, lemmikkieläimille turvallinen CBD-öljy

• Valmistettu 100 % luonnollisista ainesosista

• Nolla THC:tä taattu

• 100 % vegaani - peräisin sertifioidusta hampusta

• Kolmannen osapuolen laboratoriossa testattu

Jotta voisit ostaa lemmikkieläimellesi oikean CBD-öljyn, 
tässä on kerrottu, miten annamme painon kullekin 
koiran standardikoolle ja mitä öljyä suosittelemme:

• Pieni lemmikki/kissa: 2,5 % CBD-öljy 
• Keskikokoinen koira: 10kg-25kg - 3% CBD-öljy
• Suuri koira: 25kg+ - 10% CBD-öljy
• Hevoset: 40 % CBD-öljy
•

KLIKKAA LUKEAKSESI LISÄÄ

https://www.naturecan.fi/collections/cbd-elaimille


CBD Eläimille:
Herkut & Geelit

Tuotteen

yhteenveto

Tärkeimmät edut:
• Myrkytön, lemmikkieläimille turvallinen CBD-öljy
• Lemmikkieläinten asiantuntijoiden kehittämä
• 5 mg CBD:tä per herkku
• 100 % vegaaninen ja THC-vapaa
• Täysin luonnolliset, luonnonmukaisesti 

kasvatetut ainesosat.

Valikoima:
o CBD kivunlievitysgeeli
o CBD koiran herkut rauhoittumiseen
o CBD koiran herkut nivelkipuihin
o CBD koiran herkut iholle
o CBD koiran herkut
o Cheddar Juustoherkkuja koiralle
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Tukkukaupan tapausesimerkkejä

Naturecan toimii nykyään 61 maassa suoraan asiakkaille suunnattuna verkkopalvelun tarjoajana, mutta 
lanseerauksen jälkeen olemme laajentaneet toimintaamme kolmansien osapuolten 
verkkokauppa-alustoille, tilauspalveluihin ja koko maan kattaviin supermarketteihin.

Casino Group IPSY Amazon

40 tuotetta myynnissä50 000 vegaanista käsivoidetta toimitettu65 000 yksikköä 412 myymälässä



Casino Group
Naturecan toimittaa yhteistyössä 412:lle ketjun 
Casino-supermarket-myymälälle CBD-Karkkeja, 
Kapseleita ja Voiteita.

Vuoden 2021 neljännen vuosineljänneksen aikana 
tuotimme yli 65 000 varastoyksikköä, jotka toimitettiin 
yhteen Etelä-Ranskassa sijaitsevaan Casinon 
jakelukeskukseen ja edelleen vähittäismyyntipisteisiin.

Casino Group on historiallinen toimija Ranskan vähittäiskaupan 
massamarkkinoilla, ja sillä on supermarkettien, hypermarkettien ja 
päivittäistavaramyymälöiden verkosto. Oman verkostonsa lisäksi Casino 
Group omistaa myös muita tuotemerkkejä, kuten Monoprix, Franprix, 
Spar ja Vival.

Tapaus-
tutkimus



Ipsyn näytekampanja
Naturecan toimitti 50 000 näytekokoista vegaanista 
CBD-käsivoidetta marraskuun 2021 Glam Bag 
-laukkuunsa jaettavaksi koko Yhdysvaltojen 
sisäisessä verkostossa.

IPSY on kauneudenhoitoalan tilauspalvelu, joka toimittaa näytesarjoja 
yksilöllisistä tuotteista, jotka perustuvat kuluttajien 
kauneusmieltymyksiin.

Tapaus-
tutkimus



Amazon
Heinäkuussa 2021 Naturecania lähestyttiin osallistumaan 
CBD-tuotteiden lanseeraamiseen Amazon UK:ssa vain 
kutsuvierasjoukkoon. Lanseerauksen jälkeen olemme jakaneet yli 
40 erilaista tuotetta korkealaatuisesta valikoimastamme 
Amazonin täyttöverkkoon ja palvelleet asiakkaita Amazonin 
FBA-mallin kautta.

Amazonin kautta ostettaviin tuotteisiin kuuluvat 
tinktuurat, kumit, kapselit, syötävät tuotteet ja 
vitamiinit.

Tapaus-
tutkimus



Lisätietoja saat osoitteesta:

wholesale@naturecan.com
support-fi@naturecan.com


