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De populariteit van hennep als een natuurlijke remedie is te danken
aan de vele verbindingen die in de plant worden aangetroffen,
waaronder een fytocannabinoïde die bekend staat als cannabidiol,
of CBD.

De laatste jaren is intensief onderzoek verricht om het potentieel
van CBD op het gebied van gezondheid te onderzoeken, en het
gebruik ervan is in een verbazingwekkend tempo toegenomen.
Momenteel zijn er bijna 1,6 miljoen mensen die hennep gebruiken in
het Verenigd Koninkrijk, en dit aantal blijft maar groeien.

Hier is onze uitgebreide beginnersgids over de
wereld van CBD. We leggen je uit wat het is,
waar het vandaan komt, waar het voor
gebruikt wordt en nog wat andere feiten die je
misschien niet kent.

Cannabis sativa (de plant die beter bekend staat als
hennep) wordt al eeuwenlang beschouwd als een
botanische krachtpatser vanwege zijn medicinale
eigenschappen. Hoewel de plant in het moderne
medicinale tijdperk enigszins is verwaarloosd, is er de
laatste jaren weer meer belangstelling voor de plant en
zijn therapeutische potentie.

WAT IS CBD
EIGENLIJK?
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https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2018.0006


CBD werkt door een wisselwerking met
het endocannabinoïde systeem (ECS),
een complex celsignaleringsnetwerk dat
overal in het lichaam te vinden is. Dit
systeem regelt vele vitale functies,
waaronder slaap, stemming, pijn, eetlust
en geheugen, en helpt het evenwicht in
het lichaam te bewaren. 

Wanneer CBD wordt geconsumeerd,
activeert het cannabinoïde receptoren
in de 
ECS en verhoogt de endocannabinoïde
concentraties. Dit helpt het ECS om het
lichaam in balans en gezond te houden. 

Door te begrijpen hoe CBD het lichaam
beïnvloedt, kunnen we beter begrijpen
hoe CBD kan helpen bij ontspanning.
Maar laten we, voordat we ingaan op de
mogelijke werkingsmechanismen, eerst
eens uitzoeken waar CBD vandaan komt.

CBD (afkorting van cannabidiol) is een niet
bedwelmende plantaardige verbinding die in relatieve
overvloed in hennep wordt aangetroffen. 
CBD is het belangrijkste actieve ingrediënt in op
hennep gebaseerde producten, 
waaronder oliën, tincturen, 
voedingswaren, geneesmiddelen 
en huidverzorgingsproducten.

Neurotransmitters

Cannabinoïde

Tetrahydrocannabino

l Cannabinoid

Receptors
 

Lipid
Precursors

WAT IS CBD?

Hoe werkt CBD in op
het mensel i jk l ichaam? 
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Deze receptoren bevinden
zich hoofdzakelijk in de

hersenen en in het
centrale en perifere

zenuwstelsel. 

Deze receptoren worden
voornamelijk aangetroffen

in de perifere organen,
vooral in cellen die

verband houden met het
immuunsysteem.



Destijds waren wetenschappers echter meer
geïnteresseerd in een andere fytocannabinoïde
in hennep waaronder THC, waarover we het later
in deze gids zullen hebben. In 1946 leidde 
Dr. Walter S. Loewe de eerste CBD-tests op
proefdieren, waarbij hij concludeerde dat CBD
hun mentale toestand niet veranderde.

Een latere wijziging van de landbouwwet in 2018 scheidde CBD en hennep volledig van geplande
drugs die verboden zijn door de Controlled Substances Act, wat betekende dat van hennep
afgeleide CBD niet meer kon worden behandeld als een illegale drugs. In datzelfde jaar keurde de
Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) het eerste orale CBD-medicijn, Epidiolex, goed
voor de behandeling van aanvallen bij epilepsiepatiënten van 2 jaar en ouder.

Tegen 2007 waren vergunningen voor hennepteelt verleend aan twee boeren in North Dakota, en in
2014 ondertekende de Amerikaanse president Barack Obama de 'landbouwwet', waarbij
onderzoeksinstellingen toestemming kregen om te beginnen met proefprogramma's voor
hennepteelt.

In datzelfde jaar ontdekte een onderzoeksteam
onder leiding van professor Raphael Mechoulam
(algemeen erkend als de grootvader van het
cannabisonderzoek) het endocannabinoïde
systeem (ECS) en de driedimensionale structuur
van CBD - twee ontdekkingen die CBD in de
schijnwerper zouden zetten en ons begrip van
cannabis zou veranderen.

Kort daarna brachten Britse apothekers de eerste CBD-olie voor therapeutisch gebruik op de
markt. Het onderzoek naar de potentiële gezondheidsvoordelen van CBD bleef wereldwijd aan
kracht winnen, aangemoedigd door belangrijk onderzoek in de jaren 1980 naar het potentieel van
CBD voor de behandeling van epilepsie.

De verbinding CBD werd voor het
eerst ontdekt in het jaar 1940

Hennep vindt zijn oorsprong in Centraal-Azië en is vermoedelijk rond 1200 v. Chr.
naar Europa gekomen, waarna het zich over de hele wereld verspreidde. Ook
toen al werd de plant vooral gebruikt voor zijn geneeskrachtige werking:
volksremedies en primitieve geneesmiddelen maakten gebruik van verschillende
delen van de hennepplant om complicaties bij bevallingen, stuiptrekkingen,
dysenterie, arthrose, reuma en zelfs slapeloosheid tegen te gaan.

Momenteel wordt CBD gebruikt in de farmacie, voor therapeutische
doeleinden en in cosmetica, en wordt het gebruik ervan
bestudeerd voor zijn potentieel voor gewichtsverlies.
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https://www.naturecan.nl/collections/cbd-oils
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5767492/
https://ministryofhemp.com/blog/cbd-history/


Hennep is de niet-bedwelmende vorm van cannabis, die
voornamelijk voor industriële en landbouwdoeleinden
wordt geteeld. Het is een classificatie van de Cannabis
sativa plant die rijk is aan CBD en slechts
sporenhoeveelheden van de bedwelmende
fytocannabinoïde tetrahydrocannabinol (THC), d.w.z.
minder dan 0,2%.

Anderzijds is marihuana een vorm van Cannabis sativa
die hoge concentraties THC bevat (tot 40%) en wordt
hoofdzakelijk gekweekt voor recreatieve en medische
doeleinden. Dus als het gaat om CBD olie, is het
belangrijk om te achterhalen uit welke plantensoort het
is verkregen.

Het lijkt erop dat veel mensen onzeker zijn over waar
CBD vandaan komt, en ze vragen zich vaak af of hennep
en marihuana dezelfde planten zijn. 

Technisch gezien is het antwoord op deze vraag "soms",
CBD olie kan namelijk zowel van hennep als van marihuana
gemaakt worden.

Hoewel beide afkomstig zijn van de cannabissoort
Cannabis sativa, verschillen hun chemische
eigenschappen aanzienlijk.

IS CBD OLIE GEMAAKT
VAN MARIHUANA?

6



EIGENSCHAPPEN

Gebruik is illegaal

Kan euforie opwekken

Bijwerkingen

Komt naar voren bij drugstesten

Ondersteunt de geestelijke gezondheid

Veilig in gebruik

Heeft bewezen medische toepassingen

CBD

Nee

Nee

Soms, maar zeer zeldzaam

Nee, indien het TCH Gehalte laag is <0.01% 

Ja

Ja

Ja

THC

Nee

Ja

Kan een high veroorzaken

Ja

In specifieke gevallen

Meer onderzoek nodig 

Ja

Tetrahydrocannabinol (THC)
is een van de meer dan 100
cannabinoïden die in de
cannabisplant voorkomen. In
tegenstelling tot CBD is THC
bedwelmend en
verantwoordelijk voor het
ontstaan van de 'high' die
vaak met cannabisgebruik
wordt geassocieerd.

CBD en THC zijn beide cannabinoïden die van nature voorkomen
in de Cannabis sativa plant. Hoewel beide verbindingen
verschillende medicinale toepassingen hebben, verschillen ze
op één belangrijk punt: THC is bedwelmend en CBD niet.

ALLE CBD-PRODUCTEN VAN NATURECAN
HEBBEN EEN NIET DETECTEERBAAR
THC-GEHALTE (<0,01%) .
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https://www.livescience.com/24553-what-is-thc.html


Dit is een veel voorkomende
vraag onder mensen die
nieuw zijn op het gebied van
CBD.

KAN JE HIGH
WORDEN VAN
CBD? 

HET ANTWOORD
IS NEE.
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Cannabidiol is 100% niet bedwelmend. 
Dit betekent dat het, in tegenstelling tot
THC, geen geestverruimende effecten
heeft. 

Dit wordt geïllustreerd door een onderzoek
uit 2016 waaruit bleek dat actieve THC
aanzienlijke fysieke en psychologische
effecten veroorzaakt, waaronder een
verhoogde hartslag en euforie, terwijl CBD
geen invloed had op de hartslag, bloeddruk
of cognitieve functie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5361620/


Nee. CBD veroorzaakt geen bedwelmende of
verslavende effecten.

In Nederland wordt elk van cannabis afgeleid
product dat minder dan 0,2% THC bevat,
beschouwd als veilig en legaal voor consumptie.

Volgens een rapport uit 2017 van de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) gaven de resultaten van een uitvoerig gecontroleerd
experimenteel onderzoek bij mensen aan dat CBD niet in verband
werd gebracht met misbruikpotentieel. Bovendien zou CBD zelfs
kunnen helpen bij de behandeling van drugsverslaving.

CBD-producten worden momenteel gereguleerd door de Food
Standards Agency van de Britse regering. Alleen CBD-
producten die door laboratoria van derde partijen zijn getest
op veiligheid en CBD- en THC-gehalte, komen in aanmerking
voor een vergunning. Momenteel kunnen alleen
ondernemingen die tegen 31/03/21 een aanvraag hebben
ingediend bij de regelgevers van de FSA (en in afwachting zijn
van een beslissing) legaal op de Britse markt verkopen.

Naturecan CBD is in elk stadium van de productie onafhankelijk
getest. Van de grondstof tot het afgewerkte eindproduct en
het is gecertificeerd als zijnde ondetecteerbaar voor THC-
gehalte, waardoor het voldoet aan de wettelijke eisen.

IS CBD VERSLAVEND?

IS CBD LEGAAL?
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https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf


Simpel gezegd wordt hennepolie dus altijd gewonnen uit de
hennepplant, terwijl CBD olie kan worden gewonnen uit andere
varianten van cannabis. Onthoud gewoon: hennepolie kan CBD
olie worden genoemd, maar CBD olie is niet altijd hennepolie.

De termen "CBD olie" en "Hennepolie" worden vaak door
elkaar gebruikt. Er is echter één groot verschil - hun
oorsprong van extractie.

CBD olie is afkomstig van hennep, maar is een brede term
die wordt gebruikt om elke olie te beschrijven die CBD
bevat. In bepaalde gevallen kunnen CBD oliën worden
verkregen uit andere stammen van de plant die een hoger
percentage THC bevatten.

Anderzijds is hennepolie (vaak hennepzaadolie genoemd)
een natuurlijk extract zaadolie) is een natuurlijk extract dat
uit hennepzaad wordt verkregen door koude persing. Het
bevat essentiële vetzuren en  andere voedingsstoffen.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN
CBD OLIE & HENNEP OLIE?
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https://www.naturecan.nl/collections/cbd-oils


Nu we de eigenschappen van CBD in detail hebben
besproken, komen we bij het belangrijke 
deel - de potentiële voordelen.

WAT ZIJN DE
POTENTIËLE
VOORDELEN
VAN CBD? 

1 1



Onderzoek wijst uit dat CBD mensen kan ondersteunen die lijden aan
stress en angst. In een onderzoek uit 2019 werden bijvoorbeeld de
angstniveaus gemeten van 57 mannen voor een publiek-sprekende
gebeurtenis, nadat ze CBD-olie (100mg, 300mg of 600mg) of een
placebo hadden gekregen. De resultaten lieten zien dat mannen die de
300mg dosis CBD kregen, minder symptomen van angst vertoonden dan
degenen die een placebo of de 100mg dosis kregen. 

(In deze studie werden zeer hoge doses CBD gebruikt en we raden niet
aan meer te nemen dan de door de FSA aanbevolen dagelijkse limiet van
70mg).

Sommige dierstudies hebben ook aangetoond dat CBD aanzienlijke 
anxiolytische (angstverlichtende) effecten kan hebben, als gevolg van
de manier waarop het samenwerkt met receptoren en chemische
stoffen in de hersenen.

12

INVLOED OP STRESS EN ANGST 

https://www.scielo.br/j/rbp/a/ksNG6tq9JC8pT8rdmCk7TTb/?lang=en


Verschillende studies, voornamelijk met dieren, hebben aangetoond
hoe CBD kan helpen bij het ondersteunen van gezondheidsproblemen
zoals chronische pijn en ontstekingen, door de endocannabinoïde-
receptoractiviteit te beïnvloeden en door een wisselwerking met
neurotransmitters.

Eén onderzoek bij dieren toonde bijvoorbeeld aan dat het aanbrengen
van CBD-crème op de gewrichten van ratten de potentie had om
zwelling te verminderen en de houding van de ledematen te verbeteren.
Een andere studie toonde aan dat CBD gebruikt bij ratten
metosteoartritis, door de gewrichtspijn op een dosis-afhankelijke
manier te blokkeren en osteoartritis, door de gewrichtspijn op een
dosis-afhankelijke manier te blokkeren en toekomstige zenuwschade
en gerelateerde pijn in artritische gewrichten te voorkomen.

 
EFFECTEN OP ONTSTEKINGEN EN
PIJN
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4851925/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5690292/


Studies hebben aangetoond dat CBD de slaap kan ondersteunen. Een van
de manieren waarop het dit doet, is door de hoeveelheid adenosine die
door het lichaam wordt geproduceerd, te beïnvloeden. 

Adenosine is een stof die het gevoel van vermoeidheid regelt: 
Een hoog adenosineniveau helpt ons in slaap te vallen, en een laag niveau
helpt ons wakker te blijven. CBD verhoogt het adenosineniveau niet, maar
helpt het te reguleren zodat het overeenkomt met het circadiane ritme van
het lichaam, wat een normaal slaappatroon ondersteunt. 

Bovendien hebben studies onderzocht hoe CBD samenwerkt met de GABA-
en serotoninereceptoren in de hersenen om ontspanning en slaap te
bevorderen. GABA is de belangrijkste remmende neurotransmitter in ons
lichaam. Dit helpt om overmatige hersenactiviteit te voorkomen en
ontspanning te bevorderen. Serotonine is een neurotransmitter die helpt
angst te verminderen en de stemming te verbeteren. Beide helpen om
beter te slapen.

INVLOED OP STEMMING EN SLAAP
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2769007/
https://www.naturecan.nl/blogs/news/kan-cbd-olie-slapen-verbeteren
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15575797/


Wil je CBD nemen maar weet je niet hoe? 
Hoewel er veel producten op de markt zijn, kan
het moeilijk zijn de juiste voor u te kiezen. Wij
zullen u begeleiden door de verschillende
manieren waarop u CBD in uw dagelijkse
routine kunt opnemen. Of u nu een langdurige
aandoening wilt behandelen of gewoon meer
wilt weten over de voordelen, wij staan voor u
klaar.

15

SOORTEN
CBD



De meest gebruikelijke vorm is
orale inname - bij voorkeur in
capsulevorm. De dosering is
eenvoudig en veel mensen zijn
gewend tabletten of capsules in
te nemen, zodat het vertrouwd
aanvoelt. 

De juiste dosering is een belangrijke
factor bij het gebruik van CBD. Het
stelt u ook in staat om nauwkeurig
te beoordelen hoeveel CBD u
dagelijks inneemt. Iedereen heeft
andere behoeften en reageert
anders op CBD. Daarom is het
belangrijk dat u met een kleine
dosering begint en deze dan
langzaam verhoogt. De
gemakkelijkste manier om dit te
doen is met behulp van capsules.

Maar onthoud dat het 45 minuten
kan duren voordat CBD volledig in
het lichaam is opgenomen, dus
neem nooit meer dan de
aanbevolen hoeveelheid. Als je voor
de eerste keer CBD neemt, moet je
zeker eerst capsules proberen. 

Hoe neemt u CBD capsules in? 
Gewoon de capsule innemen en met
wat water doorslikken. Begin met
een CBD-capsule van 10 mg - dit is
een goede hoeveelheid CBD om mee
te beginnen. Dit zal het voor u ook
gemakkelijker maken om het effect
op uw gezondheid te begrijpen en te
beoordelen. De capsules zijn ook
verkrijgbaar in vegan vorm - ideaal
voor mensen die een plantaardig
dieet volgen, aangezien veel
capsules ingrediënten van dieren
kunnen bevatten.

CBD OLIE
CAPSULES

16



Bent u al bekend met CBD? 
Of heb je een sterkere dosis nodig dan
de capsules bieden? Dan moet je
overstappen op CBD-olie. Doe gewoon
een paar druppels onder uw tong en
houd ze daar ongeveer een minuut. Op
deze manier komt de CBD snel en
effectief in je bloedbaan terecht en
biedt het een goedkopere oplossing
voor dagelijks gebruik. Het is belangrijk
om op de hoeveelheid te letten. Met
een pipetdispenser (die bij de olie
wordt geleverd) is het gemakkelijk om
meer (en veel meer!) te nemen dan je
eigenlijk nodig hebt.

Onze CBD olie is verkrijgbaar in
verschillende concentraties. Kies
uw CBD-sterkte dus met wijsheid,
rekening houdend met de
hoeveelheid CBD en de reden
waarom u het neemt. De
hoeveelheid CBD die nodig is voor
een rustgevende slaap is
bijvoorbeeld veel lager dan de
hoeveelheid die nodig is voor
pijnbestrijding. Daarom is het altijd
raadzaam te beginnen met een lage
dosering en deze vervolgens te
verhogen tot de hoeveelheid die bij
uw behoeften past. Neem uw tijd en
u zult weten wanneer u het optimale
comfortpunt hebt bereikt.

Welke CBD-olie is perfect voor
beginners? De 5% CBD olie is de
perfecte olie voor CBD beginners
om de voordelen van CBD te testen.
Of geeft u de voorkeur aan een
hoger effect en krijgt u meer voor
uw geld? Dan is de 40% CBD olie
precies goed voor jou. Het biedt de
hoogste concentratie CBD per
druppel en is de betere optie voor
degenen die regelmatig grotere
hoeveelheden consumeren.

CBD OLIE

Begin laag, doe het rustig aan

17

https://www.naturecan.nl/collections/cbd-oils/products/naturecan-5-cbd-oil
https://www.naturecan.nl/collections/cbd-oils/products/naturecan-40-cbd-oil


Oliën en capsules werken na
inname op het hele lichaam.
Wanneer het echter gaat om pijn
in een gewricht of ledemaat,
moet de aandacht worden
gericht op het eigenlijke
probleem - of dat nu een pijnlijk
gewricht is of spierpijn. Met
gerichte producten kunt u het
CBD-effect precies krijgen waar
u het het meest nodig hebt.

Maar over welke producten
hebben we het? Het zijn crèmes,
balsems en oliën die
rechtstreeks op de huid worden
aangebracht en meestal
verkrijgbaar zijn in verschillende
geuren en sterktes voor
verschillende toepassingen. U
kunt het product kiezen dat het
best bij uw behoeften past
zonder dat u zich zorgen hoeft te
maken over overdosering.

TIP :  Onze  ervaring  is
dat  er  niets  boven
een  verwarmende
CBD-chi l i  of  een
verkoelende
mentholbalsem  gaat
om  pi jn l i jke  spieren
na  het  sporten  of
intensieve
bewegingen  te
verzachten .

CBD CREMES
& BALSEMS

18



Maar wat als je terloops
CBD in je dieet wilt
opnemen? 

Snacks zijn een geweldige
(en smakelijke) manier om
je lichaam kennis te laten
maken met CBD. Plus, je zal
je innerlijke zoetekauw
bevredigen.

Als je een snack kunt noemen, is
het waarschijnlijk al doordrenkt met
CBD. Chocolade, pindakaas, koekjes
en brownies - enkele van uw
favoriete snacks die niet alleen uw
trek stillen, maar dit ook
combineren met uw dagelijkse CBD-
dosering. Als je echter een
bepaalde CBD-dosering probeert te
bereiken, moet je altijd even kijken
naar de voedingsinformatie van de
snack. Veel van hen hebben vaak
niet de dosering die je nodig hebt.

Als je een snack wilt die vol zit met
voldoende CBD, dan zijn CBD
gummibeertjes de duidelijke
winnaar. Ze zijn een populair
alternatief voor capsules en
verkrijgbaar in verschillende
sterktes en smaken.

CBD SNACKS 
EN GUMMIES
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https://www.naturecan.nl/search?q=CHOCOLADE
https://www.naturecan.nl/search?q=notenpasta
https://www.naturecan.nl/search?q=koekjes
https://www.naturecan.nl/products/cbd-brownie?_pos=4&_sid=fd214706f&_ss=r


CBD (cannabidiol) is een veilige, niet bedwelmende verbinding die
voorkomt in cannabis. Het wordt een steeds populairder
supplement voor mensen, maar hoe zit het met CBD voor dieren?
Hoewel onderzoek naar CBD voor huisdieren nog in de
kinderschoenen staat, wijst het eerste bewijs erop dat de
verbinding veilig en effectief is bij het verminderen van
ontstekingen en pijn als gevolg van artritis en andere chronische
aandoeningen bij dieren. Het kan ook helpen bij het verminderen
van angst bij zowel katten als honden.

Deskundigen denken dat CBD waarschijnlijk invloed heeft op
honden, katten, paarden,  konijnen en andere zoogdieren op
dezelfde manier als mensen. De reden hiervoor is dat, voor zover we
weten, alle dieren een endocannabinoïde systeem (ECS) hebben.
Dit complexe systeem regelt vele vitale lichaamsprocessen en
houdt het lichaam in een evenwichtige toestand. Van CBD is
aangetoond dat het de functie van het ECS zowel bij mensen als bij
dieren, waardoor het bijdraagt aan de algehele gezondheid en het
welzijn.

CBD VOOR DIEREN

21



De FSA beveelt een maximale
totale dagelijkse dosis CBD van
70mg aan. Dit is inclusief
eventuele aanvullende
producten, dus zorg ervoor dat u
binnen deze dosering blijft. Terwijl
u deze richtlijnen volgt, kunt u uw
dagelijkse dosering beheren op
basis van wat voor u het beste
werkt, en verschillende CBD-
producten combineren 
indien gewenst.

De dosering varieert van persoon
tot persoon en is afhankelijk van
een aantal factoren zoals gewicht,
lengte en de redenen voor inname.
Als u CBD-olie wilt nemen, raden wij
u aan eerst 1-2 druppels te nemen
om te zien hoe uw lichaam reageert
voordat u de dosis verhoogt.

WAT IS DE MAXIMALE
AANBEVOLEN CBD 
DOSERING?

VIND DE JUISTE
DOSERING MET ONZE
CBD CALCULATOR

WAT IS MIJN JUISTE 
CBD DOSERING? 
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Bewaar uw producten in
een donkere kamer of
kast, zonder overmatig
licht.

zorg ervoor dat uw
CBD-producten volledig
afgesloten zijn wanneer
ze niet gebruikt
worden, om overtollige
zuurstof en andere
verontreinigende
stoffen buiten te
houden.

Bewaar uw producten
bij of onder
kamertemperatuur
(ongeveer 20°C), uit de
buurt van mogelijke
warmtebronnen.
Bewaren in de koelkast
kan een veilige
methode zijn, maar door
de lage temperaturen
kan de olie gaan
schiften, dus de fles
goed schudden voor
gebruik. Voor langdurige
opslag kunt u de
producten in de vriezer
leggen.

When it comes to storing your CBD products, it is important to 
protect them from any excess light, air and heat. Doing so will 
preserve their quality and potency for as long as possible.

LICHT: ZUURSTOF: HITTE:

HOE MOET IK CBD BEWAREN? 
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Bewaar uw producten in hun oorspronkelijke
verpakking. CBD-olie, bijvoorbeeld, wordt meestal
verkocht in luchtdichte, donkere glazen flessen die
speciaal zijn ontworpen om overtollig licht en lucht
buiten te houden.
Bewaar vloeibare en crème-CBD-producten rechtop.
Gebruik elke keer dat u CBD-olie inneemt een schone
pipet of een schoon gebruiksvoorwerp om het
product te beschermen tegen verontreiniging.

CBD-producten hebben gewoonlijk een houdbaarheid
van één tot twee jaar, waarna ze beginnen te
ontbinden en hun werking verliezen.
De houdbaarheid van CBD-producten hangt af van
een aantal factoren, waaronder de kwaliteit, de
ingrediënten, het extractieproces, de verpakking en
de opslag.
Een onaangename geur, een onsmakelijke smaak en
een verandering in kleur en consistentie kunnen
tekenen zijn dat uw product over de datum is.

Meer tips voor effectieve opslag:

 

Wat is de houdbaarheid van CBD-producten?



CBD-olie moet ook vermeden worden tijdens zwangerschap en
borstvoeding om mogelijke risico's voor de ontwikkeling van de
baby te vermijden.

Bovendien, als u voorgeschreven medicijnen gebruikt, raadpleeg
dan uw arts te raadplegen alvorens CBD te gebruiken.

Zoals aan het begin van onze gids
vermeld, heeft CBD op iedereen
een ander effect. Hoewel er 
geen ernstige bijwerkingen zijn
gerapporteerd van CBD
consumptie, is het aanbevolen
dat u begint met het consumeren
van lage doses en langzaam de
hoeveelheid verhoogt als u geen
bijwerkingen ervaart.

CBD-olie kan ook de leverenzymen doen stijgen, dus als u lijdt aan
een leverziekte of een langdurige leveraandoening hebt, moet u
CBD-producten alleen gebruiken onder de deskundige zorg en
begeleiding van uw arts.

Misselijkheid 
Droge mond 
Lichthoofdigheid en 
slaperigheid 
Lage bloeddruk 
Veranderingen in eetlust 
Stemmingswisselingen 
Angst 
Duizeligheid 
Diarree

Enkele ongewone
potentiële bijwerkingen van
CBD zijn:

MOGELIJKE CBD
BIJWERKINGEN  
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Naturecan's CBD is
uitsluitend afkomstig van de
hennepplant. We gebruiken
nooit isolaten of kunstmatig
synthetisch materiaal. We
gebruiken alleen natuurlijke,
plantaardige CBD.

Naturecan hecht veel waarde aan
één ding en aan één ding alleen:
uw gezondheid. Daarom zorgen wij
ervoor dat al onze oliën niet-
detecteerbare niveaus van THC
bevatten, waardoor ze volledig
veilig zijn voor gebruik.

Wij kunnen de zuiverheid van onze
olie garanderen dankzij onze
strenge testprotocollen. Deze
zorgen ervoor dat we precies
weten wat er in onze producten
gaat in elke fase van het
productieproces.

Naturecan biedt een van 
een van 's werelds grootste
assortimenten CBD-producten, van oliën,
balsems en capsules tot snacks,
huidverzorging, en meer.

Kwaliteit is de sleutel van ons
product. Al onze producten
ondergaan een rigoureus
testproces van ten minste zes
fasen om hun kwaliteit en
veiligheid te waarborgen.

Onze producent was de eerste CBD-
extracteur in Californië met een licentie.
Het zijn wetenschappelijk geleide
veteranen van de cannabis-,
farmaceutische en tech-industrie, en
beschikken over multi-miljoen pond
faciliteiten aan de westkust van de VS.

Pure Olie

Natuurlijke CBD op
plantaardige basis

Wereldwijd leidend assortiment

Breed productassortiment

100% in de VS
geteelde hennep

Getest door laboratoria van derden

WAAROM
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Onze CBD-olie is een breedspectrumdistillaat met niet-detecteerbare
THC-gehaltes (0,01%). Het is uitsluitend afkomstig van gecertificeerde
organische, in de VS geteelde hennepplanten. We gebruiken nooit
isolaten of kunstmatig synthetisch materiaal - alleen natuurlijke,
plantaardige CBD.

Naturecan biedt een uitgebreid en exclusief
assortiment van CBD-producten en supplementen
van hoge kwaliteit. Met websites in meer dan 30
landen wereldwijd, gebruiken we ons wereldwijde
bereik om de potentiële voordelen van CBD aan
een groeiend klantenbestand te leveren.

Alle Naturecan-producten worden gemaakt met behulp van
toonaangevende technologie en worden onderworpen aan
strenge testpraktijken met derden om de productkwaliteit,
de veiligheid van de klant en de transparantie van de
toeleveringsketen te waarborgen.
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Onze producent was de eerste CBD-extracteur in
Californië met een licentie. Als wetenschapsgedreven
veteranen van de cannabis-, farmaceutische en tech-
industrie, beschikken zij over multi-miljoen pond
faciliteiten langs de westkust van de VS en zijn zij
toegewijd aan het blootleggen van alle potentiële
medicinale toepassingen van hennep.

Onze olie is een breed-spectrum distillaat
geraffineerd uit extracten van de hennepplant,
Cannabis sativa. Het wordt geproduceerd in
Oregon, VS, volgens een zeer hoge specificatie,
met een hoog CBD-gehalte en een ultralaag THC-
gehalte. Dit distillaat wordt gebruikt om al onze
producten te maken.

WAAROM IS ONZE OLIE
TOONAANGEVEND?
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Biologisch geteelde hennep wordt geoogst
van plantages in Oregon, VS, en verwerkt met
behulp van de nieuwste productietechnologie
om een zeer zuiver CBD-distillaat met een
breed spectrum te produceren.

Wij voeren de ruwe olie-extracten door drie
hoofdprocessen om een zuiver eindproduct
te creëren:

Onze extractiemethode is state of the art, dus u kunt er
zeker van zijn dat onze oliën van de hoogste kwaliteit zijn.

Laten we eens kijken naar de vier stappen die nodig
zijn om van ruwe hennep een CBD-product te maken

(De olie van Naturecan is
afkomstig van industriële
hennep die is gecertificeerd
door het ministerie van
Landbouw van Oregon) 

CBD EXTRACTIE &
RAFFINAGE PROCESSEN 

1 .  OOGST

2. VERWERKINGS- EN
EXTRACTIEMETHODES

- CO2-EXTRACTIE

- CHROMATOGRAFISCHE SCHEIDING 

- DISTILLATIE
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In stap twee gebruiken we een geavanceerd zuiveringssysteem,
ontwikkeld door RotaChrom, Centrifugale Partitie Chromatografie
(CPC) genaamd, om de gewenste verbindingen (zoals CBD en
andere cannabinoïden) te scheiden van onzuiverheden 
en zoveel mogelijk THC te verwijderen. Dit levert een
geconcentreerde output op met niet detecteerbare THC-niveaus
(0,01%).

Vergeleken met conventionele chromatografiemethoden, 
biedt CPC een efficiënte, kosteneffectieve en gemakkelijk
schaalbare oplossing voor de productie van breed-spectrum,
ultra-lage-THC CBD-olie. Het genereert ook hogere opbrengsten
en gebruikt kleinere hoeveelheden oplosmiddel, waardoor het
duurzamer en milieuvriendelijker is.

In de eerste fase wordt kooldioxide onder druk door de hennepplant geleid om de
gewenste CBD-verbindingen en andere fytochemicaliën te extraheren. Hierdoor
ontstaat een CBD-concentraat (of ruwe olie) dat schoon, van hoge kwaliteit en veilig
te consumeren is.

Zodra het extractieproces voltooid is, combineren we ons CBD-distillaat met biologische MCT-
draagolie (geëxtraheerd uit kokosnoot). We gebruiken MCT-olie omdat het de biologische
beschikbaarheid van CBD (de hoeveelheid CBD die in de bloedbaan terechtkomt) 
verbetert en een milde smaak heeft.

In de derde en laatste fase wordt het concentraat verder geraffineerd door distillatie. Dit proces
zorgt ervoor dat de olie de minder belangrijke cannabinoïden en andere fytochemische stoffen van
hennep (die de werkzaamheid ervan kunnen versterken door het entourage-effect) behoudt,
terwijl verbindingen zoals lipiden, wassen, flavonoïden en chlorofyl worden verwijderd, die niet
bijdragen tot de kwaliteit of de werkzaamheid van het eindproduct en de smaak, consistentie en
zuiverheid ervan negatief kunnen beïnvloeden.

De gedistilleerde olie bevat 90-95% CBD en ten minste 5% andere, minder belangrijke cannabinoïden
van hoge kwaliteit, zoals CBG, CBC en CBDA. Zoals hierboven vermeld, is deze rijke mix van extra
fytochemicaliën (waaronder cannabinoïden, flavonoïden en terpenoïden) helpt om olie te maken
van de hoogste zuiverheid en kwaliteit, met niet-detecteerbare niveaus van THC.

Toevoeging van draagolie

EXTRACTIE 

DISTILLATIE

CHROMATOGRAFISCHE
SCHEIDING 
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Kwaliteit staat centraal in ons bedrijf.
Daarom voeren we een zes-punten
testproces uit voor alle Naturecan-
producten. Onze CBD voldoet volledig
aan de staatswet en overtreft de
normen voor zowel kwaliteit als
veiligheid in een van 's werelds meest 
streng gereguleerde markten.

Wij bieden een breed en exclusief assortiment CBD-
producten, waaronder CBD-oliën, capsules, koekjes,
brownies, gummies, notenboter, fitness producten en een
opkomende lijn voor schoonheidshuidverzorging, samen met
een collectie niet-CBD-supplementen. 

De CBD-producten van Naturecan zijn een veilige en
gemakkelijke manier om uw welzijn te ondersteunen. 

Naturecan hecht
waarde aan één ding
en één ding al leen:  
uw gezondheid .
Ontdek onze
producten en ontdek
het  vol ledige
potentieel  van CBD.
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4. EIND PRODUCT

3. TESTPROCES -
KWALITEIT



Kwaliteit staat centraal in ons bedrijf. Elk van onze CBD-producten ondergaat een
testproces van ten minste zes stappen door een derde partij, en al onze hennep
wordt gekweekt onder streng gecontroleerde en bewaakte omstandigheden om
de gecertificeerde kwaliteit te bevestigen.

We zijn ook toegewijd aan volledige transparantie in onze toeleveringsketen. 
Daarom hebben al onze producten een Certificaat van Analyse (CoA).

Oogst Verwerking
& extractie

Testproces - 
Kwaliteit

Eind product

NATUURCAN KWALITEITSINSPECTIE

HENNEP NAAR CBD PROCES
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 "De CBD Snacks zijn een van die kleine dingen die je een
heerlijke lekkernij geven na een dag hard werken. Zeker
een van mijn favoriete producten ooit! Ik was niet alleen
onder de indruk van de kwaliteit van het product, maar
ook van de persoonlijke aandacht voor mijn bestelling en
natuurlijk de snelle levering. Ik kan het iedereen aanraden
die eens iets anders en heel bijzonders wil proberen."

"De klantenservice is uitzonderlijk. De kleine
attenties in het gepersonaliseerde boekje dat bij
elke bestelling wordt geleverd, is echt geweldig! De
kwaliteit van het product is fantastisch en door al
deze factoren zou ik nergens anders CBD producten
kopen. Ik kan Naturecan echt aanbevelen."

In dit gedeelte kunt u lezen wat
klanten van over de hele wereld
zeggen over Naturecan-producten
en waarom ze er zo van houden!

IVA, NATURECAN KLANT (BULGARIA)

GRAHAM, NATURECAN KLANT (UK)
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ERVARINGEN

We rank 4.6 stars
on Trustpilot



 "Ik kampte met migraine en hoofdpijn en moest vier
keer per week medicijnen slikken tegen deze
hoofdpijn. Ik ben echt blij dat ik Naturecan
gevonden heb. Ik kan me niet eens meer herinneren
wanneer ik voor het laatst migraine had. Mijn
krampen en stemmingswisselingen voor mijn
menstruatie zijn ook verbeterd. Ik ben Naturecan
voor altijd dankbaar."

 "Ik had al lange tijd moeite om in slaap te vallen na een
nacht werken. Ik hoorde via mijn zwager over CBD en dacht
dat ik het eens zou proberen. Het duurde even voordat ik
het verschil merkte, maar nadat ik het een aantal avonden
had gebruikt, viel ik sneller in slaap. Nu weet ik dat als ik 's
avonds thuiskom, ik een paar druppels kan nemen druppels
kan nemen en in slaap vallen zonder een uur of langer te
wachten moe te worden. Bovendien heeft het al veel
geholpen tegen krampen tijdens mijn menstruatie,
hoofdpijn en stress. Het is zo fijn om te weten dat je iets in
huis hebt dat natuurlijk is en ongemakken vermindert. Ik
ben vooral fan van de CBD capsules en de druppels, maar
ook zeer tevreden met de gummies, de koekjes en de
handcrème!"

 "Ik gebruik NatureCan's CBD olie nu bijna 
een jaar nu en het heeft geholpen met zo veel dingen,
waaronder angst, spierpijn en het grootste voordeel dat ik
heb gemerkt is menstruatiepijn. Ik neem zelden medicijnen,
maar aan het begin van het jaar nam ik tot 5 pijnstillers per
dag tijdens mijn menstruatie, het nemen van de CBD-olie
heeft echt geholpen om de pijn te verminderen!"

SANNE, NATURECAN KLANT (HOLLAND)

MEGAN, NATURECAN KLANT (UK)

AMAL, NATURECAN KLANT (JAPAN) 
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Elk product 
afgeleid van hennep
met minder dan 0,2%
THC wordt beschouwd
als veilig en legaal
voor consumptie in 
Nederland.

Tal van studies suggereren dat CBD 
effectief kan zijn bij de behandeling van een reeks
medische aandoeningen, waaronder angst,
ontstekingen, slapeloosheid en chronische pijn.

Nee. CBD veroorzaakt geen bedwelmende of verslavende effecten.

 
CBD (of cannabidiol) is een niet bedwelmende verbinding die in relatief grote hoeveelheden
voorkomt in de hennepplant (cannabis sativa). die in relatief grote hoeveelheden voorkomt in
de hennepplant (Cannabis sativa). Het is de belangrijkste actieve ingrediënt in producten op
basis van hennep, waaronder oliën, capsules, eetbare producten en huidverzorgingsproducten,
eetbare producten en huidverzorgingsproducten. 

Cannabidiol is 100% niet-
intoxiserend en heeft geen
bewustzijnsveranderende
effecten.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) "wordt
CBD over het algemeen goed verdragen met een goed
veiligheidsprofiel ... Er is geen bewijs van recreatief gebruik
van CBD, of problemen in verband met de volksgezondheid".
Bovendien is CBD geen bedwelmende stof en veroorzaakt
het niet de 'high' die gewoonlijk met cannabis wordt
geassocieerd. Een andere belangrijke cannabinoïde,
tetrahydrocannabinol (THC) is verantwoordelijk voor die
'high' en al onze producten zijn getest volgens de hoogste
standaard om ervoor te zorgen dat ze niet-detecteerbare
niveaus van THC bevatten.

VEELGESTELDE VRAGEN

IS CBD
LEGAAL? 

WAT IS CBD OLIE?

IS CBD VERSLAVEND? 

WAT ZIJN DE 
MOGELIJKE VOORDELEN
VAN CBD? 

IS CBD VEILIG? 

MAAKT CBD
JE HIGH? 
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CBD is een natuurlijke verbinding
die op iedereen een ander effect
heeft. Hoewel er geen ernstige
bijwerkingen van CBD-consumptie
zijn gemeld, wordt aanbevolen om
te beginnen met het consumeren
van lage doses en de hoeveelheid
geleidelijk te verhogen als u geen
bijwerkingen ondervindt.

Enkele ongewone bijwerkingen
van CBD zijn een droge mond,
verlaagde bloeddruk en licht
gevoel in het hoofd. Als u andere
medicijnen gebruikt in combinatie
met CBD, raadpleeg dan uw arts
om te bevestigen of dit nadelige
bijwerkingen kan veroorzaken.

De dosering verschilt per persoon, afhankelijk van een reeks factoren waaronder gewicht,
lengte, leeftijd en de redenen voor het nemen van CBD. Als u CBD-olie neemt, raden wij u
aan eerst 1-2 druppels te nemen om te zien hoe uw lichaam reageert voordat u uw
hoeveelheid verhoogt.

De FSA beveelt een maximale totale dagelijkse dosis CBD van 70mg aan. Dit is inclusief
eventuele aanvullende producten, dus zorg ervoor dat u deze hoeveelheid nooit
overschrijdt. Terwijl u deze richtlijnen volgt, kunt u uw dagelijkse dosering beheren op basis
van wat voor u het beste werkt, en verschillende CBD-producten combineren indien
gewenst.

Volledig-spectrum CBD-producten
bevatten een mengsel van natuurlijk
voorkomende plantenextracten
(zoals terpenen en andere
cannabinoïden) enTHC . Hoewel CBD-
producten met een breed spectrum
ook veel plantaardige bestanddelen
bevatten, zijn ze ofwel volledig vrij
van THC of bevatten ze . niet-
detecteerbare niveaus van THC. Alle
CBD-producten van Naturecan
bevatten niet-detecteerbare
niveaus (<0,01%) van THC.

WAT IS HET
VERSCHIL TUSSEN
BREED-SPECTRUM
EN VOL-SPECTRUM
CBD?

VEELGESTELDE VRAGEN

GEEFT CBD
BIJWERKINGEN?

WAT IS DE JUISTE DOSERING VOOR MIJ?
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