CBD Olie
CBD-olie (Raw) (5%) 500 mg - 10 ml Dutch Hemp

https://wietolie.nl/product/cbd-olie-raw-dutch-hemp-5-10-ml/
CBD Olie (5%) 400 mg - 10 ml

Cibdol

https://www.cibdol.com/nl/
https://www.cibdol.com/nl/normaal
https://www.hennepolie.nl/cibdol-cbd-olie-10ml/
CBD Olie Puur BIO (5%) 468 mg - 10 ml

MediHemp

https://www.hennepolie.nl/bio-cbd-olie-5-10ml-medihemp/
https://www.biovoorjou.nl/biologische-cbd-olie-5-10-ml-medihemp.html
https://www.dutch-headshop.nl/cbd-olie-biologisch-medihemp-5-cbd
https://www.cbdolie.nl/medihemp/
RAW CBD Olie (5%) 500 mg - 10 ml

MediHemp

https://www.hennepolie.nl/medihemp-raw-cbd-olie-5-10ml/
https://www.biovoorjou.nl/cbd-olie-5.html
https://www.dutch-headshop.nl/cbd-olie-raw-medihemp-5-cbd-cbda

Info:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hennep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cannabidiol
https://www.hennepolie.nl/cannabisolie/
https://hempcollective.nl/waarom-hennep/de-plant/
https://hempcollective.nl/2015/07/18/medicinale-hennep-het-medicijn-van-detoekomst/#more-188
https://www.cibiday.nl/cannabis-classificatie/
https://wietolie.nl/
https://dutchharvest.org/

CBD Olie
Heeft een positieve werking en kan worden gebruikt bij:
Slaapproblemen, Slapeloosheid, Migraine, Pijn, Stress, Spierspanningen, Angst, ADHD,
Autisme, Puistjesvorming, Ontstekingen, Huidziekten, Bacteriële groei, Autoimmuunziekten, Reumatoïde artritis, Artrose, Fibromyalgie, Osteoporose, Prikkelbare
darm, Multiple sclerose, Verslavingsgevoeligheid, enzovoort.

THC Olie
Deze olie wordt gebruikt voor medicinale doeleinden bij:
Patiënten met langdurige neuropathische pijn zoals bij Kanker, Reumatische artritis,
Darmontsteking, Bestraling, HIV, Aids, Chemotherapie, Operatie, Gordelroos, Multiple
Sclerose, Whiplash, Dermatitis, Groeivertraging van Kankercellen, Eetlustverbetering
bij Kankerpatiënten, Chronische hevige pijn zoals in het terminale stadium van een
ziekte, In plaats van Morfine, enzovoort.

https://www.canshaman.com/medicinale-toepassingen/
https://www.canshaman.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tetrahydrocannabinol
CBD en THC olie hebben geen schadelijke bijwerkingen en zijn niet verslavend.
Het 'high' worden door THC wordt voorkomen door per druppel nauwkeurig
te doseren.

THC/CBD
De verhoudingen van THC, CBD en andere cannabinoïden en terpenen is in elke
cannabisplant verschillend, en sommige cannabisplanten kunnen beter zijn voor het ene
ziektebeeld dan het andere. Er zijn maar weinig cannabissoorten die de exacte verhouding
voor ziektebeelden hebben en daarnaast reageert elk lichaam anders op de werkzame
bestandsdelen. Voor sommige aandoeningen kan CBD gunstiger zijn, en voor andere THC.
Informeer dus goed over deze werkzame bestandsdelen van de cannabisplant en welke
beter is voor jouw aandoening. Vaak is het een kwestie van proberen welke variant en
dosering voor jou en jouw aandoening het beste werkt. Bij hormonale kanker adviseert men
om verhoudingsgewijs meer CBD (2/3) dan THC (1/3) te nemen.
Sativa/Indica
Hoewel de Sativa (betekenis van het woord is dag) bekend staat als opwekkend en
de Indica (betekenis is nacht) als rustgevend is de uitwerking per persoon erg verschillend
omdat elk lichaam anders reageert. Zo geven veel mensen de voorkeur aan een Sativa
variant bij slapeloosheid. Dit geldt zelfs wanneer zij ook al een Indica variant hebben
geprobeerd.
Het is een kwestie van proberen en aanvoelen welke variant en dosering voor jou
het beste werkt.
Het verschil tussen Indica en Sativa:
https://azarius.nl/news/839/wat-is-het-verschil-tussen-indica-en-sativa/
Dosering
In het begin zul je zelf moeten bepalen hoeveel druppels je neemt, maar probeer de dosis
vooral langzaam op te voeren.
Begin eerst met slechts 1 druppel onder de tong voor het slapen gaan om aan te voelen hoe
jouw lichaam hierop reageert. Je kunt één druppel op een lepeltje doen en die vervolgens
met de onderkant van de tong afstrijken.
Wacht daarna minstens vier tot acht uur respectievelijk tot de volgende dag.

Als je van 1 druppel weinig of geen effect voelt, dan pas de volgende dag(!) de dosering
verhogen naar 2 druppels.
Het kan zijn dat de je de effecten van de olie pas later voelt (na 1 of 2 uur, maar bij sommige
mensen zelfs pas na 4 uur). Belangrijkste is dat je goed naar de signalen van jouw lichaam
luistert en niet geforceerd de dosering opvoert. Een signaal van het lichaam kan een high
gevoel zijn wat zich vaak uit in een slaperig en loom gevoel, een droge mond, duizeligheid,
verstoorde waarneming van tijd en ruimte of andere onprettige verschijnselen. Een high
gevoel gaat meestal na 2 tot 4 uur weg. Je zou eventueel vitamine C, chocolade of CBD olie
kunnen nemen en vooral veel bewegen. Reden tot paniek is niet nodig en kan alleen maar
leiden tot meer angst. Een overdosis cannabis is praktisch onmogelijk.
https://www.thc-olie.nl/faq.php
https://www.thc-olie.nl/faq.php#11
Een uitgebreide gebruiksaanwijzing vindt je hier:
https://www.thc-olie.nl/gebruiksaanwijzing.php
http://www.stichtingmediwiet.nl/info/gebruiksaanwijzing-wietolie/
Meer informatie:
https://www.stichtingmediwiet.nl/info/thc-olie/
https://wietolie.nl/thc-olie/
http://www.suvernuver.org/
https://www.stichtingmediwiet.nl/info/hoe-teel-ik-wiet/

Zelfgenezing
Iedereen heeft het recht zichzelf te genezen met de middelen die de natuur ons biedt.
In dit geval cannabis.

THC olie kan worden besteld bij:
Zen Oil
Green Oil
THC Olie
NATURECURE

Stichting Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruikers
https://www.pgmcg.nl/
https://www.pgmcg.nl/medicinale-thuiskweek/
https://www.pgmcg.nl/2019/10/eindelijk-onderzoek-in-nederland-erasmus-mc-ommedicinale-cannabis-in-te-zetten-bij-kanker/

Met het recept van de huisarts of van een andere arts kan THC olie
legaal worden besteld bij onderstaande apotheken:

Transvaal Apotheek
Kempstraat 113, 2572GC Den Haag, Tel: 070-3469314
Ma-Vr: 08:00 - 18:00 uur, Za: 9:30 - 13:30 uur
transvaal.apotheek@inter.nl.net
Cannabis afdeling Ma-Vr: 10:00 - 17:00 Tel: 070-2055637
https://www.transvaalapotheek.nl/cannabis-olie/
De Transvaal Apotheek bereidt sinds mei 2015 magistrale cannabis olie extract (=wietolie)
vanuit de medicinale cannabis plant Bediol, Bedica, Bedrocan en Bedrolite (Zie BMC);
Bediol CBD 2,0% / THC 1,3%, 10 ml
Bedica THC 2,0% , 10 ml
Bedrocan THC 2,0%, 10 ml
Bedrolite CBD 2,0%, 10ml
Bedrolite CBD 10%, 10 ml
YouTube: Transvaal Apotheek Den Haag met CBD olie:
https://www.youtube.com/watch?v=Fuxc3kIKLFk
https://www.youtube.com/watch?v=GoGHKKKSW8Y
********************************************

Cannabiszorg Apotheek SMA B.V.
De Kleine Elst 20, 5246 JH Rosmalen, Tel: 073 - 648 03 43
Ma-Vr: 09:00 - 17:00 uur
info@cannabiszorg.nl
https://www.cannabiszorg.nl/
https://www.mediwietsite.nl/cannabiszorg-tweede-apotheek-legale-wietolie-aanbiedt/
********************************************

Cannabisbureau
Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC)
https://www.cannabisbureau.nl/
http://www.cannabis-med.org/index.php?lng=nl
http://www.cannabis-med.org/dutch/bulletin/ww_nl_db_cannabis_artikel.php?id=353#1
********************************************
Zelfgenezing is echter niet in het belang van de Farmaceutische Industrie.
Zorgverzekeraars mogen deze geneesmiddelen dus niet vergoeden,
ook niet op recept van de behandelende arts.

********************************************

Voor talloze aandoeningen kan zeer succesvol, afzonderlijk of gecombineerd,
worden gebruikt:

CBD olie + Curcumine SLCP + Kurkuma-Olie Mengsel + THC olie + Aloë Vera
Gezonde Voeding, met vooral veel Biologische Groenten en Fruit, blijft echter altijd de
belangrijkste basis voor alle lichaamsfuncties.
Tevens met voldoende Lichaamsbeweging!

********************************************

