


Exec summary

Founders

Countries 

Novel food 

0.01% THC

Independent studies – collabs with universities (chat to Moyra)  

Vi är ett globalt varumärke för välbefinnande som fokuserar 
på att erbjuda säkra, effektiva och förstklassiga 

CBD-produkter från hampa samt ytterligare kosttillskott som 
vitaminer och mineraler. Företagets främsta mål är att skapa 

produkter som hjälper människor att leva lyckligare och 
hälsosammare liv.

Om Naturecan

Naturecan grundades i maj 2019 av Andy Duckworth, tidigare 
vd för Myprotein, och Paul Finnegan.

Naturecans nuvarande kundbas sträcker sig över 60+ 
länder i 30+ 

lokaliserade webbplatser

Novel Food License

Naturecan är stolta över att kunna meddela att vi 
framgångsrikt har gått vidare till den offentliga listan, 

vilket validerar säkerheten och kvaliteten på våra 
produkter.

.

0.01% THC

Vår reningsprocess innebär 
att Naturecans THC är icke 

spårbar vid

10 gånger mindre än 
den lagliga gränsen

Naturecan har samarbetat med Liverpool John 
Moore's University och CBD Research-teamet 

som leds av professor Close.

Moyra Cosgrove, nutritionschef på Naturecan, arbetar 
mot sin professionella doktorsexamen i detta team, 

särskilt om potentiell användning av CBD hos idrottare.



Vad är CBD?

MCBD (eller cannabidiol) är en av cirka 140 kända 
cannabinoider som finns i Cannabis sativa-växten och 
är den aktiva ingrediensen i hampabaserade produkter, 
inklusive CBD-oljor, kapslar, ätbara produkter och 
hudvårdsprodukter.

Till skillnad från THC (tetrahydrocannabinol, den 
kontrollerade cannabinoiden) är CBD 
icke-intoxicerande, vilket innebär att den inte gör dig 
"hög" eller orsakar beroende.

Alla Naturecans CBD-produkter renas för att säkerställa 
att de innehåller icke-detekterbara nivåer av THC (0,01 
%), vilket gör dem helt säkra och lagliga för konsumtion.

Forskningen om CBD:s terapeutiska potential är 
fortfarande begränsad, men tidiga studier tyder på att 
det kan hjälpa människor med en rad olika 
hälsoproblem, inklusive inflammation, smärta, ångest, 
depression, hudproblem och sömnproblem.



Naturlig CBD Olja 
Med många studier som visar att CBD är ett naturligt 
botemedel för ett liv utan inflammation, ångest, 
stress och rastlöshet är det viktigaste beslutet nu att 
se till att du väljer rätt CBD-olja för ditt varumärke. På 
Naturecan är vi stolta över att vara så nära naturen som 
möjligt. 

Vårt naturliga och transparenta CBD-destillat från vår 
producent IAH, som är baserad på den mest strikt 
reglerade amerikanska marknaden i Oregon, raffineras 
från amerikanskt odlade hampenextrakt genom två 
processer: THC-avlägsnande och destillation. Genom 
att stoppa raffineringen vid en viss punkt i 
destillationen kan vår olja behålla ytterligare 
fytokemikalier från hampan, inklusive andra 
cannabinoider. THC avlägsnas tidigt i reningsprocessen 
genom kromatografi, vilket resulterar i extremt låga 
THC-värden.



Renhet, kvalitet, säkerhet
Denna rika blandning av fytokemikalier (cannabinoider, 
flavonoider och terpenoider) med icke-detekterbar THC, som 
innehåller mellan 92-95 % CBD och minst 5 % andra 
cannabinoider som CBG, CBC och CBDA, tillverkas med hjälp av 
egenutvecklad metodik och teknik som utvecklats under 
många års forskning. Detta är känt som CBD med brett 
spektrum.

De ytterligare naturliga cannabinoidföreningarna arbetar 
synergistiskt för att hjälpa och förbättra vad som annars 
skulle vara en begränsning av potentiella hälsofördelar. Detta 
kallas för "entourageeffekten".

Naturecan CBD-destillat:

92-95%  
CBD

CBG CBC CBDA TERPENER

CBD-destillat:

Endast CBD
Isolat



Medan traditionella kromatografitekniker, som t.ex. 
högpresterande vätskekromatografi (HPLC) och flashkromatografi, är 
användbara för att extrahera små mängder renad produkt, men de är 
kostsamma (på grund av användningen av kiseldioxid) och tidskrävande 
(på grund av den mer komplexa processen) och kan därför inte skalas 
upp på ett effektivt sätt för medicinskt bruk.

Dessutom använder de större mängder lösningsmedel, t.ex. butan och 
etanol, som kan kontaminera det extraherade CBD-destillatet.

CPC erbjuder därför en effektiv och ändamålsenlig lösning för 
produktion av CBD-olja med brett spektrum och utan THC. Den erbjuder 
också en grönare och mer hållbar kromatografilösning som minimerar 
miljöpåverkan.

När du använder någon av Naturecans CBD-produkter kan du vara 100 % 
säker på CBD-oljans höga renhet och 100 % säker på att oljan har odlats 
och producerats i USA, det mest tekniskt avancerade 
cannabinoidhjärtat i världen.

Varför är vår 
olja annorlunda?
På Naturecan använder vi ett avancerat reningssystem, 
utvecklat av RotaChrom, som kallas Centrifugal Partition 
Chromatography (CPC) för att säkerställa att vi kan 
leverera 100 % amerikansk odlad CBD-olja av högsta renhet 
och därmed kvalitet.



IAH-destillatet är också den renaste och säkraste oljan på 

grund av de stora investeringarna i utvinningsutrustning och i 

att göra

analys i fem steg av produktionsprocessen för bulkolja på en 

bred uppsättning av olika typer av oljor. 

av parametrar.

På Naturecan använder vi ett avancerat reningssystem, 

utvecklat av RotaChrom, som kallas Centrifugal 

Partitionskromatografi (CPC) för att säkerställa att vi kan 

leverera 100 % amerikansk odlad CBD-olja av högsta kvalitet. 

renhet och därmed kvalitet.

Kliniskt
Bevisat att
vara Säker

Första testet - En inspektör från 
jordbruksdepartementet i Oregon testar 
hampaplantan för CBD-halt, låg THC-halt 
och bekämpningsmedel.

Andra testet - IAH Oregon testar 
hampabiomassan eller råoljeintaget före 
köpet, med hjälp av ett oberoende 
tredjepartslaboratorium, för styrka och 
bekämpningsmedel.

Tredje testet - IAH testar den utvalda 
råvaran efter avlägsnande av THC för att 
bekräfta att den avlägsnats, återigen med 
hjälp av ett oberoende laboratorium.

Fjärde testet - IAH testar THC-nivåerna i den 
färdiga destillatoljan för att bekräfta att THC 
har avlägsnats helt och hållet, återigen med 
hjälp av ett oberoende laboratorium.

Femte testet - Naturecan testar 
självständigt destillatoljan från IAH med 
avseende på bekämpningsmedel, 
mikrobiologiska ämnen, tungmetaller och 
styrka av cannabinoider, inklusive 
THC-nivåer.
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Vår Testprocess 



Odling

Samling av hampafrön

Plantering

Skörda

Torkning

Mekanisk separation

Kontroll av inkommande biomassa

Produktion Slutprodukt

Utvinning*

Avlägsnande av THC 
genom kromatografi

Destillation för att 
ytterligare öka renheten

Inkommande kontroll

Blandning

Fyllning

Förpackning

Kvalitet

Kräver kvalitetskontroll 
för att gå vidare till 

nästa steg.

Förpackning och 
lagring

*Extraktion av biomassa med CO2/Ethanol (USP) Extraktion enligt GMP/GLP.

Hur vår CBD Olja görs 



Kvalitetsgaranti 
På grund av den unika extraktionsprocessen kommer 

CBD-destillatet att vara:

Detta ger en mycket ren sensorisk profil (smak) 
utan eftersmak av hampa.

Mycket låg halt av 
föroreningar och 

tungmetaller

Mycket låga halter av 
bekämpningsmedel

Extremt klart 
CBD-distillat "kvalitet 

som du kan se

Vegansk GMO Fri THC FRI Helt spårbar 
från fröet 
till oljan

Kliniskt bevisat 
att det är säkert

Ätbara 
livsmedel

Kosmetika

Mjukgels

Flytande
Formuleringar

Kapslar

Gummies

0% 0.2%

*0,0186% - 10 gånger mindre än den lagliga 
gränsen

Legal Limit

Jämförelsetabell för THC:



Produktportfölj
Oljor på flaska Kapslar och tabeletter Hudvård och skönhet Gummies Kosttillskott Vapes Djur 

Enstaka 
cannabinoider 
tillgängliga (CBD, 
CBG eller CBN) eller 
kombinationsoljor.

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

Veganska vätskefyllda 
kapslar:
• Veganska 

vätskefyllda kapslar:
• Gurkmeja
• 5-HTP
• Astaxanthin
• Vitamin D3

Softgel kapslar:
• 10mg
• 25mg
• 10mg m/ Vitamin C

• Läkemedelsbalsam  
• Serum
• Fuktkräm 
• Mask(er)
• Olja för 

ansikte/kropp
• Hand- och 

kroppslotion
• Läppbalsam  
• Massageolja
• Krämer för 

medicinska 
produkter

• CBD Gummies 
(sockerbelagda)

• CBD Gummies 
(utan 
sockeröverdrag)  

• Veganska CBD 
Gummies

• CBD Sour Gummies
• Fruktgummis

• Clear Whey
• Protein  
• Kreatin
• Vit B12  
• EAA
• Multivitamin  
• ZMA
• Aktiv kurkumin
• Vegansk Omega 3
• Vitamin D3
• C-vitamin  
• Torskleverolja
• Hydrolyserat 

kollagen och många 
fler

• CBD e-vätskor med 
flera olika smaker:

• Mentol
• Jordgubb
• Druva
• Hallon 
• Citrusfrukter

CBD e-vätskor för 
hundar, katter och 
hästar

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

CBD godis för 
hundar. 

Alla CBD-produkter är fria från THC, 0.01% 

Livsmedel

• CBD kakor och 
brownies  

• CBD-choklad
• CBD-nötsmör
• CBD-proteinkulor
• CBD-infunderat 

vassleprotein



CBD OLJA PÅ FLASKA

✓  Vegansk & helt fri från THC 

✓  Finns i 6 olika styrkor, från 5% till 40% 

✓  240 droppar per 10ml flaska

✓  Labbrapporter tillgängliga för varje produkt

✓  Absorberas snabbt i kroppen (30+ min)

✓  Tillverkad från ekologisk hampa

✓  Snabb leverans till svenska kunder 

Produkt 
Info 

KIKA IN VÅR OLJA 

https://www.naturecan.se/collections/cbd-olja


CBD GUMMIES

✓  Vegansk & helt fri från THC 
✓  Finns i 6 olika sorter, se alla nedan 
✓  Kommer i både 10mg CBD per gummie & 25mg. 
✓ Testad i 7 steg för att garatera renaste CBDn 
✓  Tillverkad från ekologisk hampa
✓  Snabb leverans till svenska kunder

Produkt
info 

KIKA IN VÅRA GUMMIES

Olika gummies 
✓  Socker lager på topp
✓  Utan socker på topp
✓  Sockerfria 
✓  Veganska
✓  Sura
✓  Fruktiga

https://www.naturecan.se/collections/cbd-gummies


Kapslar & Tabletter

✓  100 % lagligt och säkert, veganvänligt
✓  Clean Label-kapslar som härrör från 
furuträd
✓  Produkter som är  Fria från gelatin
✓  3:e parts batch-testat och spårat 
tillbaka till fältet.
✓  Syrebeständiga kapslar som släpper 
CBD direkt i tarmen för optimal 
absorption från marknadsledaren Lonza.

Produkt 
Info

Olika kapslar i vårt sortiment 
o Snabbt absorberande NovaSol CBD 

kapslar
o Veganska CBD kapslar
o CBD Softgels med C-vitamin
o CBD-olja Softgels

KIKA IN VÅRA KAPSLAR

https://www.naturecan.se/collections/cbd-kapslar


Hudvård & Skönhet

Kraften hos CBD-oljans vårdande egenskaper för 
huden i kombination med gratis (kravkompatibla) 
helt naturliga ingredienser, som stödjer:

Produkt 
Info 

Våra produkter är alla:
✓ 100 % NATURLIG
✓ THC-FRI
✓ 100 % VEGAN
✓ LABBTESTAT
✓ PARABENFRI
✓ INGA DJURFÖRSÖK

Produkter i vårt sortiment 

o CBD Akne pads 

o CBD Massage olja 

o CBD Clay Mask

o  CBD återfuktande kräm 

o CBD Läppbalsam

o CBD Restore Hand kräm 

o CBD Hydrate Kräm  

KIKA IN VÅR HUDVÅRD 

https://www.naturecan.se/collections/cbd-kram


Premium 
Kosmetika 

Produkt
Info 

o Hydra Burst CBD dagkräm med Q10
En föryngrande dagkräm berikad med CBD och 
antioxidanter för att minska tidiga ålderstecken.

o Nutri-Glow CBD ansiktsolja med marula
En strålningshöjande ansiktsolja berikad med ros 
och marula för fast, smidig hud och en daggig hy.

o Intensivt vårdande CBD Nattkräm med retinol
En avancerad formulering för natten berikad med 
CBD och retinol för en utvilad och ungdomlig hy.

o Face Sheet Mask
Berikad med ett närande fytokomplex som 
kombinerar ekologiskt frö, hampaolja och 
bredspektrum CBD, ta avkoppling till nästa nivå med 
våra CBD Face Masks. Det perfekta valet för att njuta 
av lite mer "mig"-tid.



CBD Krämer
Produkt 
Info

CBD Balms är aktuella produkter som 
innehåller CBD-olja. De kan användas för att 
rikta in sig på problemområden, t.ex. ömma 
leder eller muskler, och hålla CBD:s 
potentiella fördelar lokaliserade till den 
punkt där de behövs mest. CBD-balsam 
innehåller ofta naturligt lugnande 
ingredienser, till exempel feta oljor, vaxer 
och smör.

Vårt sortiment av CBD Krämer
o CBD Arnica Kräm med trollhassel
o CBD Chilli heat - Muskelkräm 
o CBD Muskelkräm - kylande mentol
o CBD ledsalva
o CBD PMS stödsalva

KIKA IN VÅRA CBD KRÄMER

https://www.naturecan.se/collections/cbd-kram


Medicinska
Krämer

Produkt 
Info 

CBD Akne Kräm
o En medicinteknisk produkt som har utvecklats 

speciellt för att hjälpa till med klåda och 
brännande känsla i samband med akne vulgaris.

CBD Psoriasis Kräm
o En medicinsk produkt med kolloidalt havregryn 

som bildar en fysisk barriär på irriterad och 
kliande hud på grund av psoriasis.

CBD Eksem Kräm
o En medicinteknisk produkt som har utvecklats 

speciellt för att stödja återhämtningen av 
irriterad och torr hud på grund av eksem.

KIKA IN VÅRA CBD KRÄMER

https://www.naturecan.se/collections/cbd-kram


Edibles
Product 

Summary 

CBD-proteinkakor/brownies
● Infunderat med högkvalitativ cannabidiol (CBD)
● Proteinrika, fyllda med dekadent mörk choklad och 

knapriga chips.
● Smaker: Smaker: Double Chocolate Cookie, Chocolate 

Orange Cookie, Double Chocolate Brownie, Salted 
Caramel Brownie och Matcha Cookie.

CBD choklad
● En chokladfix som passar din livsstil
● Infunderad med högkvalitativ cannabidiol (CBD)
● Tillverkad med krämigt kakaosmör och söt vanilj
● Smaker: Mörk, mjölk och vit

CBD-nötsmör
● Infunderad med högkvalitativ cannabidiol (CBD) 

proteinpackade mellanmål perfekta för alla tider på 
dagen, för hälsosamma frukostar till godis efter 
träning.

● Smaker: Smaker: Honey Sea Salt, Triple Nut, Crunchy 
och Choc & Cocoa Nibs.

KIKA IN VÅRT LIVSMEDEL

https://www.naturecan.se/collections/cbd-livsmedel


CBD Olja
För Djur 

Product 

Summary 

Vår 40 % CBD-olja kombinerar endast 
kvalitetscannabidiol (CBD) med hampfröolja 
och naturlig kryddmynta och är ett rent 
och bekvämt sätt att förbättra 
livskvaliteten för din fyrbenta vän.

Viktigaste förmånerna: 
✓ Icke-toxisk CBD-olja som är säker för 
husdjur
✓ Tillverkad med 100 % naturliga 
ingredienser
✓ Garanterat noll THC
✓ 100 % vegansk - framställd av 
certifierad hampa
✓ Testad av tredjepartslaboratorium

KIKA IN VÅRA CBD DJUR PRODUKTER

https://www.naturecan.se/collections/cbd-djur


CBD Djur 
Godis & Gels 

ProduKt 
Info 

Key Benefits:
✓ Icke-toxisk CBD-olja som är säker för 
husdjur
✓ Formulerad av experter på sällskapsdjur
✓ 5 mg CBD per godis
✓ 100 % vegansk och THC-fri
✓ Helt naturliga, ekologiskt odlade 
ingredienser

KIKA IN VÅRA PRODUKTER

Våra CBD djurprodukter:
o CBD smärtlindring gel 
o CBD hundgodis för lugn
o CBD hundgodis för ledvärk
o CBD-hundgodis för huden

https://www.naturecan.se/collections/cbd-djur


Vapes

Produkt 
Info

Våra CBD-vätskor kombinerar CBD-isolat med 
propylenglykol (PG), glycerin (VG) och 
högkvalitativa aromer och erbjuder ett 
uppfriskande sätt att få din dagliga dos av CBD.

Vaping är ett mycket effektivt sätt att absorbera 
CBD i kroppen. CBD vapes har en högre 
biotillgänglighet än andra administreringsvägar, 
såsom kapslar och ätbara livsmedel, vilket 
innebär att mer CBD kommer in i blodomloppet 
och att dess effekter kan märkas tidigare.

Tack vare omfattande laboratorietester från 
tredje part kan vi också garantera att våra 
veganvänliga CBD-vapejuicer innehåller 0% 
nikotin och icke-detekterbara nivåer av THC, så 
du kan vara säker på deras säkerhet och 
kvalitet.

KIKA IN VÅRT VAPE SORTIMENT

https://www.naturecan.se/collections/cbd-vape


Wholesale Case Studies

Naturecan dominerar som en online-leverantör som säljer direkt till kunderna i 61 länder, men 
sedan lanseringen har vi expanderat till e-handelsplattformar för tredje part, 

prenumerationstjänster och stormarknader i hela landet.

Casino Group IPSY Amazon

40 produkter live50 000 veganska handkrämer levereras65,000 units in 412 stores



Casino Group
Naturecan har ingått ett partnerskap för att förse 412 
av kedjans Casino-butiker med CBD-gummis, kapslar 
och balsam för topisk användning som ska lanseras i 
januari 2022.

Under fjärde kvartalet 2021 producerade vi mer än 65 
000 enheter av lager för injektion i en av Casinos 
distributionscentraler i södra Frankrike och vidare 
distribution till detaljhandelsbutiker.

Casino Group är en historisk aktör inom detaljhandeln 
på massmarknaden i Frankrike, med ett nätverk av 
stormarknader, hypermarknader och närbutiker. Vid 
sidan av sitt eget nätverk äger Casino Group också 
andra varumärken som Monoprix, Franprix, Spar och 
Vival.

Case
Studies



Ipsy Sampling-kampanj
Naturecan levererade 50 000 provstorlekar av 
veganska CBD-handkrämer som skulle ingå i deras 
Glam Bag från november 2021, för distribution i hela 
det inhemska nätverket i USA.

IPSY är en prenumerationstjänst för skönhet som 
levererar provset med personliga produkter, 
baserat på konsumenternas skönhetspreferenser.

Case
Studies



Amazon
I juli 2021 blev Naturecan kontaktad för att 
delta i lanseringen av CBD-produkter på 
Amazon UK. Sedan lanseringen har vi 
distribuerat över 40 olika produkter från vårt 
högkvalitativa sortiment till Amazons nätverk 
och betjänat kunderna genom Amazon 
FBA-modellen. 

Bland de produkter som kan köpas via 
Amazon finns tinkturer, gummis, kapslar, 
ätbara drycker och vitaminer.

Case
Studies



För mer information kontakta 
therese.nordstrom@naturecan.com


