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Cannabidiol (CBD)
CBD is de belangrijkste cannabinoïde die in industriële hennep
wordt aangetroffen. Het wordt gebruikt in de geneeskunde en
cosmetica.

Psychose

anticonvulsivum

anxiolytisch

Vanwege deze eigenschappen wordt CBD gebruikt bij de behandeling van vele ziekten, waaronder:

Momenteel wordt CBD erkend als de cannabinoïde die de 
meest gunstige effecten heeft op de behandeling van 
verschillende symptomen en ziekten.
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Neuroprotectief

Therapeutische eigenschappen van CBD
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immunomodulator

kannodol

ontstekingsremmend

De belangrijkste therapeutische eigenschappen die aan CBD worden toegeschreven, met verschillende mate van bewijs, zijn:

Pijnstiller

antioxidant

autisme spectrum stoornis

Antinausea en anti-emetische
antitumor

antipsychoticum

Epilepsie

Begeleiding bij chemotherapie
Antitumorbehandeling

Chronische ontstekingsziekten zoals chronische polyartritis, de ziekte van Crohn,
inflammatoire gastro-intestinale aandoeningen.

Neurodegeneratieve ziekten (Alzheimer, Parkinson en multiple sclerose) Chemische
afhankelijkheden
Spanning



CBD voor de huid (dermis)

De eigenschappen en voordelen die dit
type cosmetica ons biedt zijn:

In dit gedeelte kunnen we u laten zien 
hoeveel CB1- en CB2-receptoren onze 
huid bevat, vandaar het belang van 
cosmetica met CBD en het begrip waarom 
het ons alle voordelen biedt.

Dankzij deze bijdragen van onze cosmetica kunnen we dit soort pathologieën het hoofd bieden:

atopische dermatitis

Ontstekingsremmende eigenschappen Reguleert 
de talgproductie Voorkomt veroudering en 
rimpels Regenererende en revitaliserende 
eigenschappen Grote hydraterende werking

Acne
Psoriasis 
Eczeem

Zonnebrand
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Totaal
spectrum 
Crème CBD
Anti-verouderingscrème die fotoveroudering veroorzaakt 
door zonnestraling en geïsoleerde CBD voorkomt, met 
verzachtende en regenererende eigenschappen.

150mg

Informatie met betrekking tot verpakkingen

Ingrediënten

Andere informatie

Opslag condities

Geïsoleerde CBD-inhoud

Hoe te gebruiken

Breng twee of drie hazelnoten aan op je vingers 
en masseer op het gebied dat je wilt hydrateren 
en beschermen.

Dit product is gemaakt volgens de Good 
Manufacturing Practices voor parfumerie en 
cosmetische producten. Product vervaardigd in de 
Europese Unie.

Combinatie van cannabidiol, hennepolie en katoen- 
Arabische stamcellen. UV-IR-VIS-HEV (blauw licht) 
dekking. verhindert de

Aqua, caprylic/capric triglyceride, decyloleaat, 
methylglucose-sesquistearaat, cetylalcohol, 
glycerylstearaten, glycerine, 
Dimethylaminoethanoltartraat, Gossypium 
Herbaceum (katoen) Eeltkweek, Cannabis Sativa- 
zaadolie, Cannabidiol, Palmitinezuur, Stearinezuur, 
Rosa Moschata-zaadolie, Allantoïne, Gehydrolyseerd 
collageen, Linolzuur, Linoleenzuur, 3-o- 
ethylascorbinezuur, Hyaluronzuur , Xanthaangom, 
benzylalcohol, glycerylcaprylaat, 
glycerylundecylenaat, parfum, citronellol, cumarine, 
linalool, tocoferylacetaat, natriumhydroxide, 
citroenzuur. Niet bewaren boven 30ºC

€ 34,99

Afgeschuinde glazen pot met metalen schroefdop

PAO / Vervaldatum
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Eigenschappen
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fotoveroudering veroorzaakt door zonnestraling. 
Spreidingsspectrum. Synergetische combinatie met DMAE, 
een krachtig verstrakkingsmiddel, voor een zichtbare 
vermindering van de tekenen van veroudering.

Adviesprijs (met BTW)



Gezichtscrème
anti-veroudering met

CBD
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Eigenschappen

Helpt rimpels te verminderen en de
elasticiteit van de huid te
verbeteren.
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Ingrediënten

Andere informatie

Opslag condities

Geïsoleerde CBD-inhoud

Hoe te gebruiken

Breng twee of drie hazelnoten aan op je vingers 
en masseer op het gebied dat je wilt hydrateren 
en beschermen.

Dit product is gemaakt volgens de Good 
Manufacturing Practices voor parfumerie en 
cosmetische producten. Product vervaardigd in de 
Europese Unie.

Combinatie van cannabidiol, hennepolie en katoen- 
Arabische stamcellen. UV-IR-VIS-HEV (blauw licht) 
dekking. verhindert de

Aqua, Aloa Barbadensis Bladsap, Capryl/Caprine 
Triglyceride, Decyl Oleaat, Methyl Glucose 
Sesquistearaat, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearaten, 
Glycerine,
Dimethylaminoethanoltartraat, Gossypium 
Herbaceum (katoen) Eeltkweek, Cannabis Sativa- 
zaadolie, Cannabidiol, Palmitinezuur, Stearinezuur, 
Rosa Moschata-zaadolie, Allantoïne, Gehydrolyseerd 
collageen, Linolzuur, Linoleenzuur, 3-o- 
ethylascorbinezuur, Hyaluronzuur , Xanthaangom, 
benzylalcohol, glycerylcaprylaat, 
glycerylundecylenaat, parfum, citronellol, cumarine, 
linalool, tocoferylacetaat, natriumhydroxide, 
citroenzuur.

825mg

Niet bewaren boven 30ºC

€ 44,15

Pot van 50 ml en witte plastic schroefdop

Informatie met betrekking tot verpakkingen

PAO / Vervaldatum

fotoveroudering veroorzaakt door zonnestraling. 
Spreidingsspectrum. Synergetische combinatie met DMAE, 
een krachtig verstrakkingsmiddel, voor een zichtbare 
vermindering van de tekenen van veroudering.

Adviesprijs (met BTW)



Room
Eerst
cbd rimpels
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Eigenschappen

info@kannodol.com

Helpt de vroege tekenen van veroudering te
bestrijden en rimpels te voorkomen.
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Ingrediënten

Andere informatie

Opslag condities

Geïsoleerde CBD-inhoud
Aqua, Aloë Barbadensis-bladsap, betaïne, 
propyleenglycol, glycerine, palmitoyltetrapeptide-72- 
amide, Simmondsia Chinensis-zaadolie, 
polyacrylamide, C13-14-isoparaffine, laureth-7, 
cannabidiol, tocoferylacetaat, caprylylglycol, 
ethylhexylglycerine, ascorbinezuur, citroenzuur Zuur 
Zuur.

Hoe te gebruiken

Bevat anti-verouderingspeptiden die de 
aanmaak van type I en II collageenvezels 
verbeteren. Verrijkt met CBD. THC-vrij.

Dit product is gemaakt volgens Good Manufacturing
Practices voor parfumerie en cosmetische 
producten. Product vervaardigd in de Europese 
Unie.

825mg

Niet bewaren boven 30ºC

€ 44,15

Pot van 50 ml en witte plastic schroefdop

Informatie met betrekking tot verpakkingen

's Ochtends en/of 's avonds aanbrengen op het gezicht, de hals en 
het decolleté met zachte ronddraaiende bewegingen tot het 
volledig is opgenomen.

PAO / Vervaldatum

Adviesprijs (met BTW)



Gezichtscrème
hydraterend 
met CBD
Het helpt de huid te hydrateren en glad te maken, 
terwijl het ook ontstekingsremmende en 
antioxiderende voordelen biedt dankzij CBD.

Ingrediënten

Andere informatie

Opslag condities

Geïsoleerde CBD-inhoud
Aqua, Aloë Barbadensis-bladsap, betaïne, 
propyleenglycol, glycerine, mel-extract, natrium-Pca, 
serine, glycogeen, capryl/caprinezuurtriglyceride, 
polyacrylamide, C13-14-isoparaffine, laureth-7, 
cannabidiol, tocoferylacetaat, ascorbinezuur, 
citroenzuur , benzylalcohol, glycerylcaprylaat, 
glycerylundecylenaat.

Informatie met betrekking tot verpakkingen

Hoe te gebruiken

Bevat actieve ingrediënten die de natuurlijke 
beschermingsfactor van de huid versterken. Hoog 
CBD-gehalte. Verrijkt met honingextract en pure 
geïsoleerde CBD. THC-vrij.

Dit product is gemaakt volgens Good Manufacturing
Practices voor parfumerie en cosmetische 
producten. Product vervaardigd in de Europese 
Unie.

825mg

Niet bewaren boven 30ºC

€ 33,75

Pot van 50 ml en witte plastic schroefdop

's Ochtends en/of 's avonds aanbrengen op het gezicht, de hals en 
het decolleté met zachte ronddraaiende bewegingen tot het 
volledig is opgenomen.

PAO / Vervaldatum
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Eigenschappen
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Adviesprijs (met BTW)



Serum 

van groei
anti-verouderingsfactor

Dit serum is geformuleerd met cannabidiol en 
ceramiden die de barrièrefunctie van de huid 
versterken. Verhoogt de weerstand van de 
gevoelige huid en vermindert de prikkelbaarheid.

Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag conditiesHoe te gebruiken

verschijning van expressielijnen.

Dit product is gemaakt volgens de Good 
Manufacturing Practices voor parfumerie en 
cosmetische producten. Product vervaardigd in de 
Europese Unie.

Aqua, glycerine, tocoferylacetaat, koper-PCA,
cetylalcohol, cannabidiol, gehydrolyseerde elastine,
oplosbaar collageen, glucosylceramiden,
Fosfolipiden, cholesterol, menthyl PCA, 
benzylalcohol, glycerylundecylenaat, 
glycerylcaprylaat, xanthaangom, natriumhydroxide,
citroenzuur, parfum, citronellol, cumarine, linalool.

hennepzaad extract

Niet bewaren boven 30ºC

€ 47,90

Witte plastic fles van 30 ml met serumpomp

Informatie met betrekking tot verpakkingen

Breng twee of drie druppels aan op de vingers van de 
handen en verdeel over het gebied dat u wilt 
hydrateren en beschermen.

Product rijk aan ceramiden dat de lipidebarrière voor alle 
huidtypes aanvult. Stimuleert fibroblasten om collageen, 
hyaluronzuur en elastine te genereren, waardoor het uiterlijk 
van de huid wordt verbeterd door volume toe te voegen en het 
uiterlijk van de huid te verminderen.

PAO / Vervaldatum
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Eigenschappen
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Adviesprijs (met BTW)



Serum
LP1 met
CBD
Dit serum is geformuleerd met cannabidiol en 
ceramiden die de barrièrefunctie van de huid 
versterken. Verhoogt de weerstand van de 
gevoelige huid en vermindert de prikkelbaarheid.

90mg

Ingrediënten

Andere informatie

Opslag condities

Geïsoleerde CBD-inhoud

Hoe te gebruiken

3 mg/ml geïsoleerde CBD rijk aan ceramiden die
de lipidebarrière voor alle huidtypes aanvullen.

Dit product is gemaakt volgens de Good 
Manufacturing Practices voor parfumerie en 
cosmetische producten. Product vervaardigd in de 
Europese Unie.

Aqua, glycerine, tocoferylacetaat, koper-PCA,
cetylalcohol, cannabidiol, gehydrolyseerde elastine,
oplosbaar collageen, glucosylceramiden,
Fosfolipiden, cholesterol, menthyl PCA, 
benzylalcohol, glycerylundecylenaat, 
glycerylcaprylaat, xanthaangom, natriumhydroxide,
citroenzuur, parfum, citronellol, cumarine, linalool.

Niet bewaren boven 30ºC

€ 37,99

Informatie met betrekking tot verpakkingen

Glazen druppelaar 30ml glas met druppelaar

Breng twee of drie druppels aan op de vingers van de 
handen en verdeel over het gebied dat u wilt 
hydrateren en beschermen.

PAO / Vervaldatum
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Eigenschappen
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Adviesprijs (met BTW)



Gezichtsmasker
cbd klei
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Eigenschappen

info@kannodol.com

Het helpt de huid te zuiveren en biedt dankzij 
CBD ook ontstekingsremmende en 
antioxiderende voordelen.
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Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities

Hoe te gebruiken

Kleimasker verrijkt met Cannabidiol. Zacht masker 
dat CBD langzaam absorbeert en afgeeft door de 
huid en zijn occlusieve werking. In CBD verzorgt, 
beschermt het de huid en heeft het antioxiderende
eigenschappen.

Aqua, kaolien, kokoscaprylaat/capraat, 
cetearylalcohol, stearylalcohol, cannabidiol, 
bentoniet, tocoferylacetaat, natriumcetearylsulfaat, 
fenoxyethanol, ethylhexylglycerine.

Dit product is gemaakt volgens Good Manufacturing
Practices voor parfumerie en cosmetische 
producten. Product vervaardigd in de Europese 
Unie.

825mg.

Niet bewaren boven 30ºC

€ 23,85

Pot van 50 ml en witte plastic schroefdop

Informatie met betrekking tot verpakkingen

's Ochtends en/of 's avonds na het reinigen van de huid 
royaal aanbrengen en 15 minuten laten 
inwerken.Afspoelen met lauwwarm water is optioneel.

PAO / Vervaldatum

Adviesprijs (met BTW)



schrobbe
n met
CBD
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Eigenschappen

Helpt dode huidcellen te verwijderen en
celvernieuwing te bevorderen.
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Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities

Hoe te gebruiken

Aqua, ceterylalcohol, puimsteen, kokos/ 
caprylaatcapraat, stearylalcohol, butyrospermum 
parkii-boter, natriumcetearylsulfaat, cannabidiol, 
glycerine, benzylalcohol, glycerylcaprylaat, 
glycerylundecylenaat, tocoferylacetaat.

Zachte scrub verrijkt met CBD. Crèmetextuur voor 
zachte reiniging. Cannabidiol kalmeert en verzorgt 
de huid, waardoor het antioxiderende en 
beschermende eigenschappen krijgt.

Dit product is gemaakt volgens Good Manufacturing
Practices voor parfumerie en cosmetische 
producten. Product vervaardigd in de Europese 
Unie.

825mg.

Niet bewaren boven 30ºC

€ 23,79

Pot van 50 ml en witte plastic schroefdop

's Ochtends en/of 's avonds aanbrengen voor een 
zachte en diepe reiniging met licht ronddraaiende 
bewegingen met een vooraf bevochtigde huid. 
Afspoelen met lauw water.

Informatie met betrekking tot verpakkingen

PAO / Vervaldatum

Adviesprijs (met BTW)



Tatoeage Crème
bevochtigen met
CBD

Hoe te gebruiken

Dit product is gemaakt volgens Good Manufacturing
Practices voor parfumerie en cosmetische 
producten. Product vervaardigd in de Europese 
Unie.

Bevat aloë vera-extract met antioxiderende 
eigenschappen; ureum, een belangrijk molecuul 
voor de hydratatie van het stratum corneum en de 
barrièrefunctie van de huid; en jojoba-olie voor extra 
smering. Snel intrekkende crème die 
transepidermaal waterverlies vermindert en 
voldoende waterwaarden in de huid herstelt voor 
intense hydratatie.

Het helpt de getatoeëerde huid te hydrateren en 
glad te maken, terwijl het ook ontstekingsremmende
en antioxiderende voordelen biedt dankzij CBD.

825mg

Niet bewaren boven 30ºC

€ 22,86

Pot van 50 ml en witte plastic schroefdop

Ingrediënten

Andere informatie

Opslag condities

Geïsoleerde CBD-inhoud
Aqua, Aloë Barbadensis Bladsap, Betaine., Cetylacetaat,
Hydroxyethyl Ureum, Panthenol, Geacetyleerde 
Lanoline Alcohol, Oleylacetaat, Tocoferylacetaat,
Simmondsia Chinensis Zaad OLIE, Polyacrylamide, C13-
14 Isoparaffine, Laureth-7, Cannabidiol, Ascorbinezuur,
Citroenzuur Zuur.

Informatie met betrekking tot verpakkingen

Breng aan op het gebied dat u wilt hydrateren of 
beschermen en masseer in cirkelvormige bewegingen 
totdat het volledig is opgenomen.

PAO / Vervaldatum
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Eigenschappen
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Adviesprijs (met BTW)



Tatoeage Crème
klusjesman
met CBD
Helpt bij het bevorderen van genezing en het 
verminderen van ontstekingen na een tatoeage 
dankzij bio-engineering en CBD-eigenschappen.

Ingrediënten

Andere informatie

Opslag condities

Geïsoleerde CBD-inhoud

Hoe te gebruiken

Aqua, Aloë Barbadensis-bladsap, betaïne, 
panthenol, tocoferylacetaat, cetylacetaat, 
cannabidiol, Simmondsia Chinensis-zaadolie, 
tocoferylacetaat, oleylacetaat, butyleenglycol, 
hydroxyethylureum, oligopeptide-1, 
polyacrylamide, C13-14-isoparaffine, Laureth-7 , 
Geacetyleerde Lanoline Alcohol, Helianthus 
Annuus Zaadolie, Aloë Barbadensis Blad Extract, 
Rosmarinus Officinalis Blad Extract, Centella 
Asiatica Extract, Ascorbylpalmitaat, 
Ascorbinezuur, Citroenzuur, Fenoxyethanol,

Dit product is gemaakt volgens Good Manufacturing
Practices voor parfumerie en cosmetische 
producten. Product vervaardigd in de Europese 
Unie.

825mg

Niet bewaren boven 30ºC

€ 23,91

Pot van 50 ml en witte plastic schroefdop

Ethylhexylglycerine.

Het gehalte aan EFG van plantaardige oorsprong, een 
eiwit gecreëerd door bio-engineering dat de 
extracellulaire matrix verbetert door eiwitsynthese en 
celregeneratie te activeren, geeft het herstellende 
eigenschappen, samen met centella asiatica, aloë vera 
en ureum helpen de barrièrefunctie van de huid te 
verbeteren. Herstellende crème die de huid helpt 
beschermen tegen externe agressies en/of na het zetten 
van een tatoeage.

Informatie met betrekking tot verpakkingen

PAO / Vervaldatum
Breng aan op het gebied dat u wilt hydrateren of 
beschermen en masseer in cirkelvormige bewegingen 
totdat het volledig is opgenomen.
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Eigenschappen
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Adviesprijs (met BTW)



Micellaire sativa 
met uittreksel 
hennepzaad
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Eigenschappen
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Helpt onzuiverheden en make-up voorzichtig en
effectief van de huid te verwijderen.
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Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities

Aqua, Caprylyl/capryl glucoside, Glycerine, 
Dextrose, Cannabis Sativa Seed Extract, Alpha- 
Glucan Oligosaccharide, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract, 
Cetrimonium Chloride, Benzyl Alcohol, Glyceryl 
Caprylate, Glyceryl, Undecylenate, Parfum, 
Citronellol, Coumarin, linalool.

Hoe te gebruiken

Breng een kleine hoeveelheid product aan tot het 
make-up remover pad vochtig is en wrijf zachtjes 
over de huid om de make-up te verwijderen. 
Zonder spoelen. Voor alle huidtypes, zelfs de 
gevoelige huid.

Dit product is gemaakt volgens de Good 
Manufacturing Practices voor parfumerie en 
cosmetische producten. Product vervaardigd in de 
Europese Unie.

hennepzaad extract

Niet bewaren boven 30ºC

Informatie met betrekking tot verpakkingen 

200ml afgeschuinde plastic fles met scharnierende 
metalen dop

PAO / Vervaldatum

Combinatie van hennepzaadextract met hydraterende en
verstevigende actieve ingrediënten zoals komkommer en
verzachtende ingrediënten zoals kamille.

Adviesprijs (met BTW)

€ 16



micellair water
met uittreksel
hennepzaad
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Eigenschappen
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Helpt onzuiverheden en make-up voorzichtig en
effectief van de huid te verwijderen.
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Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities

Aqua, Caprylyl/capryl glucoside, Glycerine, 
Dextrose, Cannabis Sativa Seed Extract, Alpha- 
Glucan Oligosaccharide, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract, 
Cetrimonium Chloride, Benzyl Alcohol, Glyceryl 
Caprylate, Glyceryl, Undecylenate, Parfum, 
Citronellol, Coumarin, linalool.

Hoe te gebruiken

Breng een kleine hoeveelheid product aan tot het 
make-up remover pad vochtig is en wrijf zachtjes 
over de huid om de make-up te verwijderen. 
Zonder spoelen. Voor alle huidtypes, zelfs de 
gevoelige huid.

Dit product is gemaakt volgens de Good 
Manufacturing Practices voor parfumerie en 
cosmetische producten. Product vervaardigd in de 
Europese Unie.

hennepzaad extract

Niet bewaren boven 30ºC

€ 22,83

Aluminium fles van 200 ml met dispenser

Informatie met betrekking tot verpakkingen

PAO / Vervaldatum

Combinatie van hennepzaadextract met hydraterende en
verstevigende actieve ingrediënten zoals komkommer en
verzachtende ingrediënten zoals kamille.

Adviesprijs (met BTW)



samentrekkend tonicum
(zaadextract
hennep)

Helpt de pH van de huid te versterken en in balans te brengen

's Ochtends en/of 's avonds aanbrengen na het reinigen van de 
huid met de zachte scrub. Breng het product aan met een schoon 
wattenschijfje door zachtjes te kloppen totdat het volledig is 
opgenomen. Niet verduidelijken.

Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities

Aqua, gedenatureerde alcohol, salicylzuur, extract 
van cannabis sativa-zaden, glycerine, extract van 
Hammamelis Virginiana, benzylalcohol, 
kaliumsorbaat, natriumbenzoaat.

Adstringerende gezichtstoner met hennepzaadextract 
en toverhazelaarextract. Conditioneert en verbetert de 
homogeniteit van de huid, sluit de poriegrootte, 
beschermt en verzorgt de huid.

Informatie met betrekking tot verpakkingen

Hoe te gebruiken

Dit product is gemaakt volgens Good Manufacturing
Practices voor parfumerie en cosmetische 
producten. Product vervaardigd in de Europese 
Unie.

hennepzaad extract

Niet bewaren boven 30ºC

€ 20,76

Aluminium fles van 200 ml met dispenser
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Eigenschappen
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PAO / Vervaldatum

Adviesprijs (met BTW)



Cabine
lotion 200mg
CBD
Ontgiftende en hydraterende emulsie voor het 
lichaam. Met cannabidiol en vitamine C die de 
cellulaire energie verhogen en zorgen voor 
stevigheid en helderheid. In de formulering vinden 
we ook coriando-galacturonanen en zoete 
sinaasappelflavonoïden die de vetopslag 
verminderen en de sinaasappelhuid verbeteren.

Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities

Dit product is gemaakt volgens de Good 
Manufacturing Practices voor parfumerie en 
cosmetische producten. Product vervaardigd in de 
Europese Unie.

Aqua, Coco-Caprylaat/Capraat, Glyceryl Stearaten, 
Polyglyceryl-3 Methyl Glucose Distearaat, Cetyl 
Alcohol, Ascorbyl Methylsilanol Pectinaat, 
Gehydrolyseerd Coriandrum Sativum Fruit Extract, 
Citrus Aurantium Dulcis (Oranje) Fruit Extract, 
Cannabidiol, Aloë Barbadensis Bladsap, PEG-20 
Ricinusolie, Glycerine, Alcohol Denat., Zea Mays 
(Maïs) Olie, Aesculus Hippocastanum 
(Paardenkastanje) Zaadextract, 
Calciumpantothenaat, Inositol, Retinol, Rosa 
Moschata Zaadolie, Tocoferylacetaat, Biotine, 
Natriumbenzoaat, Kaliumsorbaat Equisetum Arvense 
Extract , Cannabis Sativa-zaadolie, benzylalcohol, 
xylitylglucoside, glycerylcaprylaat, 
glycerylundecylenaat, xylitol, anhydroxylitol, 
xanthaangom, parfum, citronellol, cumarine, linalool, 
citroenzuur.

Hoe te gebruiken

200mg.

Niet bewaren boven 30ºC

€ 26,8

Witte plastic fles van 200 ml met pompje

Combinatie van cannabidiol en vitamine C 
gevectoriseerd door organisch silicium. 
Herstructureert het huidoppervlak en normaliseert 
de tonus. Anti-cellulitis, bevordert de verwijdering 
van opgeslagen vet.

Informatie met betrekking tot verpakkingen

PAO / Vervaldatum

Breng de crème aan op de vingers van de handen en verdeel 
over het gebied dat u wilt hydrateren en beschermen, terwijl u 
een zachte massage geeft met cirkelvormige bewegingen van 
onder naar boven.

Kannodol 2016 SL

Eigenschappen

info@kannodol.com 664 16 68 74 kannodol

Adviesprijs (met BTW)



Cabine
lotion
1000mg CBD
Ontgiftende en hydraterende emulsie voor het 
lichaam. Met cannabidiol en vitamine C die de 
cellulaire energie verhogen en zorgen voor 
stevigheid en helderheid. In de formulering vinden 
we ook coriando-galacturonanen en zoete 
sinaasappelflavonoïden die de vetopslag 
verminderen en de sinaasappelhuid verbeteren.

Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities

Dit product is gemaakt volgens de Good 
Manufacturing Practices voor parfumerie en 
cosmetische producten. Product vervaardigd in de 
Europese Unie.

Aqua, Coco-Caprylaat/Capraat, Glyceryl Stearaten, 
Polyglyceryl-3 Methyl Glucose Distearaat, Cetyl 
Alcohol, Ascorbyl Methylsilanol Pectinaat, 
Gehydrolyseerd Coriandrum Sativum Fruit Extract, 
Citrus Aurantium Dulcis (Oranje) Fruit Extract, 
Cannabidiol, Aloë Barbadensis Bladsap, PEG-20 
Ricinusolie, Glycerine, Alcohol Denat., Zea Mays 
(Maïs) Olie, Aesculus Hippocastanum 
(Paardenkastanje) Zaadextract, 
Calciumpantothenaat, Inositol, Retinol, Rosa 
Moschata Zaadolie, Tocoferylacetaat, Biotine, 
Natriumbenzoaat, Kaliumsorbaat Equisetum Arvense 
Extract , Cannabis Sativa-zaadolie, benzylalcohol, 
xylitylglucoside, glycerylcaprylaat, 
glycerylundecylenaat, xylitol, anhydroxylitol, 
xanthaangom, parfum, citronellol, cumarine, linalool, 
citroenzuur.

Hoe te gebruiken

1000mg.

Niet bewaren boven 30ºC

€ 34,39

Amberkleurige plastic fles met zwarte serumpomp

Combinatie van cannabidiol en vitamine C 
gevectoriseerd door organisch silicium. 
Herstructureert het huidoppervlak en normaliseert 
de tonus. Anti-cellulitis, bevordert de verwijdering 
van opgeslagen vet.

Informatie met betrekking tot verpakkingen

PAO / Vervaldatum

Breng de crème aan op de vingers van de handen en verdeel 
over het gebied dat u wilt hydrateren en beschermen, terwijl u 
een zachte massage geeft met cirkelvormige bewegingen van 
onder naar boven.

Kannodol 2016 SL

Eigenschappen

info@kannodol.com 664 16 68 74 kannodol

Adviesprijs (met BTW)



zure blaren 
hyaluronzuur (extract 
hennepzaad)

Kannodol 2016 SL

Eigenschappen

info@kannodol.com

Ze helpen de huid te hydrateren en glad te
maken, terwijl ze ook een voller en strakker
effect hebben om rimpels en fijne lijntjes te
helpen verminderen.

664 16 68 74 kannodol

Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities

Hoe te gebruiken

Aqua, propyleenglycol, glycerine, cannabis 
sativa-zaadextract, natriumhyaluronaat, 
panthenol, PEG-40 gehydrogeneerde 
ricinusolie, fenoxyethanol, ethylhexylglycerine.

Dit product is gemaakt volgens Good Manufacturing
Practices voor parfumerie en cosmetische 
producten. Product vervaardigd in de Europese 
Unie.

hennepzaad extract

Niet bewaren boven 30ºC

7 glazen ampullen van 2 ml

€ 16,03

Steriele oplossing op basis van hyaluronzuur en
hennepzaadextract om de huid te voeden en te
hydrateren.

Informatie met betrekking tot verpakkingen

Product voor eenmalig gebruik. Breng 1 of 2 volledige 
dagelijkse doses (dag of nacht) aan op het gezicht, de hals en 
het decolleté na het reinigen, drogen en masseren tot het 
volledig is opgenomen.

PAO / Vervaldatum

Adviesprijs (met BTW)



blaren van 
collageen (extract 
hennepzaad)

Aqua, propyleenglycol, glycerine, cannabis sativa- 
zaadextract, gehydrolyseerd collageen, 
butyleenglycol, oligopeptide-1, panthenol, PEG-40 
gehydrogeneerde ricinusolie, fenoxyethanol, 
ethylhexylglycerine.

Hoe te gebruiken

Dit product is gemaakt volgens Good Manufacturing
Practices voor parfumerie en cosmetische 
producten. Product vervaardigd in de Europese 
Unie.

Ze helpen de elasticiteit en stevigheid van de huid te 
verbeteren. Collageen is een natuurlijk eiwit dat in de 
huid wordt aangetroffen en is essentieel voor het 
behoud van de elasticiteit en gladheid, dus het gebruik 
ervan kan het algehele uiterlijk van de huid helpen 
verbeteren.

hennepzaad extract

Niet bewaren boven 30ºC

7 glazen ampullen van 2 ml

€ 17,94

Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities

Informatie met betrekking tot verpakkingen

Product voor eenmalig gebruik. Breng 1 of 2 volledige 
dagelijkse doses (dag of nacht) aan op het gezicht, de hals en 
het decolleté na het reinigen, drogen en masseren tot het 
volledig is opgenomen.

Kannodol 2016 SL

Eigenschappen

info@kannodol.com 664 16 68 74 kannodol

PAO / Vervaldatum
Steriele oplossing op basis van gehydrolyseerd collageen 
en hennepzaadextract om de huid te hydrateren en te 
voeden.

Adviesprijs (met BTW)



blaren van 
Vitamine C (extract 
hennepzaad)

Kannodol 2016 SL

Eigenschappen

info@kannodol.com

Ze helpen de helderheid en huidskleur te 
verbeteren. Vitamine C kan de 
collageenproductie helpen verbeteren en 
rimpels en fijne lijntjes verminderen. Bovendien 
kan het de huid helpen verhelderen en donkere 
vlekken verminderen.

664 16 68 74 kannodol

Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities

Hoe te gebruiken

Aqua, propyleenglycol, glycerine, cannabis sativa- 
zaadextract, methylsilanolmannuronaat, panthenol, 
PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie, sorbinezuur, 
fenoxyethanol, ethylhexylglycerine.

Dit product is gemaakt volgens Good Manufacturing
Practices voor parfumerie en cosmetische 
producten. Product vervaardigd in de Europese 
Unie.

hennepzaad extract

Niet bewaren boven 30ºC

7 glazen ampullen van 2 ml

Steriele oplossing op basis van vitamine C en 
hennepzaadextract om de huid te voeden en te 
verhelderen.

€ 15,27

Informatie met betrekking tot verpakkingen

Product voor eenmalig gebruik. Breng 1 of 2 volledige 
dagelijkse doses (dag of nacht) aan op het gezicht, de hals en 
het decolleté na het reinigen, drogen en masseren tot het 
volledig is opgenomen.

PAO / Vervaldatum

Adviesprijs (met BTW)



koude gel met
CBD
Het helpt ontstekingen en spierpijn te verlichten, 
terwijl het ook ontstekingsremmende en pijnstillende 
voordelen biedt dankzij CBD. Het kan worden gebruikt 
om rugpijn, gewrichtspijn en spierpijn in het algemeen 
te verlichten. Het verkoelende effect van de gel kan 
ook helpen om zwellingen te verlichten en het gevoel 
van vermoeidheid en moeheid op de huid te 
verminderen.

Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities
Hoe te gebruiken

Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten.
Bij aanraking met de ogen met veel water spoelen.

Aqua, Alcohol Denat., Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Menthol, Betaine, Laureth-9, Acrylates/C10-30 Alkyl, 
Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Cannabidiol, 
Tocopheryl Acetate, Isopropyl Alcohol, Benzyl 
Alcohol, EDTA, CI 42090, Triethanolamine, Citric 
Zuur, ascorbinezuur.

500mg.

Niet bewaren boven 30ºC

€ 27,43

Witte plastic fles van 100 ml met pompje

Informatie met betrekking tot verpakkingen

Breng de gel op de huid aan door cirkelvormige massages
uit te voeren die de opname ervan bevorderen.

Kannodol 2016 SL

Eigenschappen

info@kannodol.com 664 16 68 74 kannodol

PAO / Vervaldatum
De CBD zorgt voor ontstekingsremmende, antioxiderende en 
ontspannende effecten die samen met de menthol die voor 
frisheid zorgt, zorgen voor een sneller en effectiever 
spierherstel.

Adviesprijs (met BTW)



kannotiger
CBD-balsem

Helpt ontstekingen en spierpijn te verlichten. 
Tijgerbalsem is een traditionele formulering die in de 
Chinese geneeskunde wordt gebruikt om spierpijn en 
spierpijn te verlichten en kan nuttig zijn bij het 
verlichten van milde tot matige symptomen.

60ml

30ml € 16

Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities

Hoe te gebruiken

Dit product is gemaakt volgens de Good 
Manufacturing Practices voor parfumerie en 
cosmetische producten. Product gemaakt in de 
Europese Unie

Bijenwas, Kamfer, Menthol, Mentha Piperita-olie, 
Eucalyptus Globulus-bladolie, Melaleuca 
Leucadendron Cajaput-olie, Eugenia Caryophyllus 
Bud-olie, Cannabidiol.

Niet bewaren boven 30ºC

30ml/60ml metalen pot met schroefdop

€ 29,9

De essentiële olie van munt, eucalyptus en kruidnagel 
hebben verzachtende en contractuurverlichtende 
eigenschappen, en de geïsoleerde CBD biedt 
meerdere voordelen, zoals antioxidanten, 
huidbeschermers of antibacterieel.

Breng het product aan op het gebied dat u wilt 
beschermen en masseer met ronddraaiende 
bewegingen totdat het volledig is opgenomen. Was uw 
handen na gebruik om onbedoelde irritatie van 
gevoelige gebieden zoals de ogen of slijmvliezen te 
voorkomen. Niet aanbrengen op slijmvliezen, open 
wonden of ogen. In geval van contact met ogen en/of 
wonden, spoelen met veel water. Extern gebruik. Niet 
eten.

Informatie met betrekking tot verpakkingen

180 mg (fles van 30 ml) / 360 mg (fles van 60 ml)

PAO / Vervaldatum

Kannodol 2016 SL

Eigenschappen

info@kannodol.com 664 16 68 74 kannodol

CONTAINER Adviesprijs (met BTW)



tijgerbalsem 
"Kannotiger" met 
825 mg CBD

Helpt ontstekingen en spierpijn te verlichten. 
Tijgerbalsem is een traditionele formulering die in de 
Chinese geneeskunde wordt gebruikt om spierpijn en 
spierpijn te verlichten en kan nuttig zijn bij het 
verlichten van milde tot matige symptomen.

50ml

Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities

Hoe te gebruiken

Dit product is gemaakt volgens de Good 
Manufacturing Practices voor parfumerie en 
cosmetische producten. Product gemaakt in de 
Europese Unie

Bijenwas, Kamfer, Menthol, Mentha Piperita-olie, 
Eucalyptus Globulus-bladolie, Melaleuca 
Leucadendron Cajaput-olie, Eugenia Caryophyllus 
Bud-olie, Cannabidiol.

825mg

Niet bewaren boven 30ºC

Pot van 50 ml en witte plastic schroefdop.

€ 33,06

De essentiële olie van munt, eucalyptus en kruidnagel 
hebben verzachtende en contractuurverlichtende 
eigenschappen, en de geïsoleerde CBD biedt 
meerdere voordelen, zoals antioxidanten, 
huidbeschermers of antibacterieel.

Breng het product aan op het gebied dat u wilt 
beschermen en masseer met ronddraaiende 
bewegingen totdat het volledig is opgenomen. Was uw 
handen na gebruik om onbedoelde irritatie van 
gevoelige gebieden zoals de ogen of slijmvliezen te 
voorkomen. Niet aanbrengen op slijmvliezen, open 
wonden of ogen. In geval van contact met ogen en/of 
wonden, spoelen met veel water. Extern gebruik. Niet 
eten.

Informatie met betrekking tot verpakkingen

PAO / Vervaldatum

Kannodol 2016 SL

Eigenschappen

info@kannodol.com 664 16 68 74 kannodol

adviesprijs

(met BTW)
CONTAINER



Lippenstift
CBD

Kannodol 2016 SL

Eigenschappen

info@kannodol.com

Helpt droge, gebarsten lippen te hydrateren en glad 
te maken. Bovendien kan het de lippen helpen 
beschermen tegen milieuschade en kloven 
voorkomen. Ideaal om het hele jaar door te 
gebruiken, vooral in droge en koude klimaten, om 
de lippen gehydrateerd en zacht te houden.

664 16 68 74 kannodol

Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities
Hoe te gebruiken

Breng aan op de lippen voor hydratatie en 
bescherming.

Dit product is gemaakt volgens de Good 
Manufacturing Practices voor parfumerie en 
cosmetische producten. Product gemaakt in de 
Europese Unie

De componenten zoals aloë vera, gotuola en CBD 
bieden bescherming tegen invloeden van buitenaf, 
huidregeneratie en hoge hydratatie.

Bijenwas, Butyrospermum Parkii Boter, Cocos 
Nucifera Olie, Helianthus Annuus Zaadolie, 
Simmondisa Chinensis Zaadolie, Theobroma Cacao 
Boter, Cannabidiol, Cetyl Palmitate, Butyrospermum 
Parkii Boter, Aloë Barbadensis Blad Extract, 
Rosmarinus Officinalis Blad Extract, Centella Asiatica 
Extract, Ascorbylpalmitaat, Oleyl Alcohol, 
Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract.

Niet bewaren boven 30ºC

€ 15,08

Metalen pot van 10 ml met schroefdop

150mg

Informatie met betrekking tot verpakkingen

PAO / Vervaldatum

Adviesprijs (met BTW)



erotische massage
met CBD

Kannodol 2016 SL

Eigenschappen

info@kannodol.com

Eigenschappen

Helpt ontspanning en plezier te bevorderen. CBD- 
olie kan ook helpen de gevoeligheid en het 
seksuele verlangen te vergroten.

Beschikbare smaken:

664 16 68 74

Eigenschappen

kannodol

Menthol

Cosmetisch product voor uitwendig
gebruik metmango geur .

Mango
Aardbei

ZEUS DUURZAAM
massage

AMNESIE HEET VOOR
EROTISCHE MASSAGE

APHRODITE EROTISCH

PAO / Vervaldatum

EROTISCHE MASSAGE

Ingrediënten Ingrediënten Ingrediënten

15mg.

Glycerine, propyleenglycol, Aloë 
Barbadensis-bladsap, benzylalcohol, 
menthol, cannabidiol, parfum, CI 
16255, CI 19140.

Informatie met betrekking tot verpakkingen

Hoe te gebruiken

Kunststof fles van 30 ml met pompje

Dit product is gemaakt volgens Good Manufacturing
Practices voor parfumerie en cosmetische 
producten. Product vervaardigd in de Europese 
Unie.

Glycerine, Propyleenglycol, Aloë, 
Barbadensis-bladsap, Benzyl, 
Alcohol, Menthol, Cannabidiol, 
Parfum, CI 16255, CI 19140.

Niet bewaren boven 30ºC

€ 15,84

Glycerine, propyleenglycol, 
parfum, cannabidiol, 
benzylalcohol, CI 16255.

Cosmetisch product voor uitwendig
gebruik metmenthol geur .

Breng het product aan op de huid en breng aan tot het
volledig is opgenomen.

Cosmetisch product voor uitwendig
gebruik metaardbeiengeur .

CBD-gehalte

Andere informatie

Opslag condities

Adviesprijs (met BTW)



CBD-olie
voor huisdieren

Kannodol 2016 SL

Eigenschappen

info@kannodol.com

Helpt pijn en ongemak bij dieren te verlichten 
door plaatselijk gebruik. CBD-olie kan ook helpen 
de eetlust te verbeteren en de algemene 
gezondheid van huisdieren te bevorderen.

664 16 68 74 kannodol

Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities

Hoe te gebruiken

Caprylic/Capric Triglyceride, Cannabidiol,
Parfum (zuivere terpenen). THC GRATIS.

Dit product is gemaakt volgens Good Manufacturing
Practices voor parfumerie en cosmetische 
producten. Product vervaardigd in de Europese 
Unie.

2% / 4% CBD

% CBD

Niet bewaren boven 30ºC

10 ml druppelflesje met druppelaar

€ 21,99

€ 15,99

Informatie met betrekking tot verpakkingen

Breng 5 druppels aan in een verdamper om de ruimte in
te stellen.

Het is geen product bedoeld voor consumptie of uitwendig
gebruik.

PAO / Vervaldatum

Adviesprijs (met BTW)

4 %

2 %



CBD-olie
vol aromatisch
Spectrum
Helpt wat pijn en ongemak te verlichten door lokaal 
gebruik. Het kan worden gebruikt om de slaapkwaliteit te 
verbeteren en pijn en ongemak te verlichten. Het bevat 
een breed scala aan cannabinoïden en andere heilzame
stoffen die aanwezig zijn in de hennepplant.

40%

30%

5 %

10%

%CBD

Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities
Hoe te gebruiken

Caprylic/Capric Triglyceride, Cannabis Sativa Extract,
Parfum ( Pure Terpenen ), Medium Chain Coconut 
Oil met Cannabidiol Full Spectrum. THC minder dan
0,2%

Dit product is gemaakt volgens Good Manufacturing
Practices voor parfumerie en cosmetische 
producten. Product vervaardigd in de Europese 
Unie.

Niet bewaren boven 30ºC

5% / 10% / 20% / 30% / 40% CBD

10 ml druppelflesje met druppelaar

€ 63,02

€ 30,43

€ 53,29

Informatie met betrekking tot verpakkingen

€ 81,82

€ 15,19

Breng 5 druppels aan in een verdamper om de ruimte in
te stellen.

Kannodol 2016 SL

Eigenschappen

info@kannodol.com 664 16 68 74 kannodol

PAO / Vervaldatum
Het is geen product bedoeld voor consumptie of uitwendig
gebruik.

Adviesprijs (met BTW)

twintig %



CBD-olie
geïsoleerd (puur)
Helpt wat pijn en ongemak te verlichten door lokaal 
gebruik. Ideaal voor wie op zoek is naar specifieke 
voordelen van CBD en de consumptie van andere 
cannabinoïden wil vermijden.

40%

30%

5 %

10%

%CBD

Ingrediënten Informatie met betrekking tot verpakkingen

Hoe te gebruiken

5% / 10% / 20% / 30% / 40% CBD

Caprylic/Capric Triglyceride, Cannabidiol, Parfum
(zuivere terpenen). Middellange keten kokosolie
met pure Cannabidiol. THC-vrij

Dit product is gemaakt volgens Good Manufacturing
Practices voor parfumerie en cosmetische 
producten. Product vervaardigd in de Europese 
Unie.

Niet bewaren boven 30ºC

10 ml druppelflesje met druppelaar

€ 22,49

€ 30,22

€ 12,20

€ 38,38

€ 50,31

CBD-gehalte

Andere informatie

Opslag condities

Ontstekingsremmend, schimmelwerend,
antioxidant en antibacterieel product.

Breng 5 druppels aan waar je wilt verzorgen, beschermen en
herstellen. Masseer tot het volledig is opgenomen.

PAO / Vervaldatum

Kannodol 2016 SL

Eigenschappen

info@kannodol.com 664 16 68 74 kannodol

Adviesprijs (met BTW)

twintig %



Migradol CBD

Helpt bij het verlichten van hoofdpijn en 
migrainehoofdpijn. CBD heeft mogelijk 
ontstekingsremmende en pijnstillende eigenschappen die 
kunnen helpen bij het verlichten van pijn en ontstekingen 
die gepaard gaan met migraine. Bovendien kan Migradol 
CBD helpen de intensiteit en duur van migraine te 
verminderen en kan het nuttig zijn voor mensen die lijden 
aan chronische of terugkerende migraine.

Ingrediënten

Andere informatie

CBD-gehalte

Opslag condities

Hoe te gebruiken

Cocos Nucifera-olie, Kamfer, Mentha Piperita-olie, 
Menthol, Eucalyptus Globulus-bladolie, Melaleuca 
Leucadendron, Cajaput-olie, Eugenia 
Caryophyllus-bladolie, Cannabidiol.

Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten.
Bij aanraking met de ogen met veel water spoelen.

72mg.

Niet bewaren boven 30ºC

12 ml plastic flacon met roll-on

€ 11,70

Informatie met betrekking tot verpakkingen

Breng de roll-on met ronddraaiende bewegingen aan op
de huid en masseer tot het volledig is opgenomen.

Kannodol 2016 SL

Eigenschappen

info@kannodol.com 664 16 68 74 kannodol

Mix van aromatische etherische oliën, menthol en kamfer 
voor een koel en ontspannend effect. CBD heeft een 
antioxiderende en beschermende werking op de huid.

PAO / Vervaldatum

Adviesprijs (met BTW)



CBD-olie
gerepareerde massage

Kannodol 2016 SL

Eigenschappen

info@kannodol.com

Helpt pijn en ontsteking te verlichten. Het kan worden 
gebruikt om de bloedsomloop en huidelasticiteit te 
verbeteren en kan vermoeidheid en spierpijn helpen 
verlichten.

664 16 68 74 kannodol

Ingrediënten Graaf

anti-cellulitis (Centella Asiatica), met grote 
hydraterende en antioxiderende kracht dankzij 
pure CBD.

Hoe te gebruiken

Verdeel de olie over het gebied of de te 
behandelen gebieden. Dit product is geïndiceerd 
voor alle huidtypes.

Caprylic/Capric Triglyceride, Helianthus Annus Seed 
Oil, Simondsia Chinensis Seed Oil, C12-15 Alkyl 
Benzoate, Isopropyl, Marystate, Cannabidiol, 
Tocopheryl Acetate, Centella Asiatica Extract, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil.

Dit product is gemaakt volgens Good Manufacturing
Practices voor parfumerie en cosmetische 
producten. Product vervaardigd in de Europese 
Unie.

2000mg.

Niet bewaren boven 30ºC

€ 23,20

Informatie met betrekking tot verpakkingen

Amberkleurige glazen fles van 100 ml

Andere informatie

Opslag condities

PAO / Vervaldatum

Ideaal voor de behandeling van ontstoken gebieden 
(rozemarijn), cellulaire regenerator (aloë vera), versteviging 
en balancering (lavendel), anti-rimpel en

Adviesprijs (met BTW)



Onze producten

PRODUCT

CBD-SCRUB

SERUMLP1 90MG

CBD KLEI MASKER

ASTRINGENT TONIC

CABIN LOTION MET CBD

CBD EERSTE RIMPELSCRÈME

CBD HEALING TATTOO CRÈME

TOTALE SPECTRUM CRÈME CBD

CBD TATTOO REPARATIECRÈME

CBD HYDRATERENDE GEZICHTSCRÈME

ANTI-AGING SERUM MET GROEIFACTOR

200ml

200ml

200ml

200ml

FLES / ML

150mg

825mg

825mg

825mg

825mg

825mg

825mg

825mg

CBD PER PAKKET

200 mg / 1000 mg

hennepzaad extract

hennepzaad extract

hennepzaad extract

hennepzaad extract

50ml

50ml

50ml

50ml

30ml

30ml

50ml

50ml

50ml

50ml

90mg

MICELLAIR WATER

MICELLAIRE SATIVA

CBD ANTI-AGEING GEZICHTSCRÈME
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PRODUCT

MIGRADOL

CBD OLIE ISOLAAT

LIPPENBALM 150MG

KOUDE GEL MET CBD

CBD-OLIE HERSTELLEN

VITAMINE C AMPULLEN

COLLAGEEN AMPULLEN

HYALURONZUUR AMPULLEN

KANNOTIGER BALSEM MET CBD

FULL SPECTRUM AROMATISCHE OLIE

AROMATISCHE CBD-OLIE VOOR HUISDIEREN

EROTISCHE MASSAGE MET CBD (MENTHOL / AARDBEI / MANGO)

100ml

100ml

FLES / ML

7 potjes van 2 ml

7 potjes van 2 ml

7 potjes van 2 ml

500mg

825mg

150mg

2% / 4%

2000mg

CBD PER PAKKET

hennepzaad extract

hennepzaad extract

hennepzaad extract

5% / 10% / 20% / 30% / 40%

5% / 10% / 20% / 30% / 40%

50ml

10ml

30ml

10ml

10ml

10ml

12ml

15mg

72mg

Kannodol en CBD

Doe mee met de CBD-consumptietrend en bied uw klanten de voordelen van ons merk Kannodol! Onze 
CBD-producten zijn legaal en geformuleerd om pijnstillende en ontstekingsremmende effecten te 
bieden die de kwaliteit van leven kunnen helpen verbeteren. Maak deel uit van de groeiende 
gemeenschap van mensen die verlichting en welzijn hebben gevonden dankzij CBD! Blijf niet achter en 
bied uw klanten de kwaliteit en voordelen van Kannodol!
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