
O nas

ALTAIO powstało głównie z miłości do konopi oraz leczniczych właściwości tej cudownej rośliny. 
Kluczowym elementem do powstania marki jest fascynacja układem endokannabinoidowym. Jest 
to uśpiony w ciele każdego z nas wewnętrzny system mogący między innymi zahamować rozwój 
komórek nowotworowych, bądź wyleczyć epilepsję, jednocześnie mający ogromny wpływ na nasz 
nastrój, odczuwanie bólu oraz stan psychiczny. To za jego pomocą kopnie „komunikują” się z 
naszym ciałem znacznie lepiej niż jakakolwiek inna roślina. 

To ta fascynacja, miłość oraz zaangażowanie całego zespołu umożliwiło nam stworzenie produktu 
całkowicie spełniającego oczekiwania setek tysięcy klientów w Polsce. Dzięki własnym uprawą 
konopi siewnych oraz trzem niezależnie działającym laboratorium możemy w pełni kontrolować 
cały proces produkcji od ziarenka aż do gotowego produktu, zapewniając najwyższą jakość, 
powtarzalność oraz 100% bezpieczeństwo produktu. 

Wszystko to doprowadziło nas do stworzenia rzetelnej, a zarazem atrakcyjnej oferty. Posiadamy 
jedne z pierwszych w Polsce produktów konopnych wynagrodzonych certyfikatem jakości Golden 
Cannabis - jedynej, niezależnej jednostki badającej oraz certyfikującej produkty z konopi 
siewnych.

Oficjalny dystrybutor



układ endokannabinoidowy

Kluczem do tak wielkiego sukcesu konopi na polu medycyny naturalnej jest niewątpliwie nasz 
układ endokannabinoidowy. Jest to uśpiony w ciele każdego z nas wewnętrzny system mogący 
między innymi zahamować rozwój komórek rakowych, wyleczyć epilepsję a jednocześnie mający 
ogromny wpływ na nasz nastrój, odczuwanie bólu oraz stan psychiczny. To za jego pomocą 
konopie „komunikują” się z naszym ciałem znacznie lepiej niż jakakolwiek inna roślina.

Układ endokannabinoidowy
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Konopie są jedną z roślin o najszerszym zastosowaniu, m.in. w przemyśle czy medycynie, 
posiadające bogate wartości odżywcze. Ich kwiaty zawierają pond 500 związków aktywnych, 
takich jak kannabinoidy, flawonoidy i terpenoidy, mających zbawienny wpływ na nasz organizm.

O konopiach

Cannabis sativa L.

Łodyga  - można z niej 
produkować tkaniny, liny,papier, 
ekologiczny plastik, materiały 

budowlane i wiele innych.

Kwiaty - bogate w terpenoidy, 
flawonoidy i inne związki akty-
wne, są głównym źródłem 
pozyskiwania niezwykle 
cennych kannabinoidów.  

Liście - bogate w 
terpenoidy, flawonoidy, 
kannabinoidy, witaminy 
oraz 500 innych związ-
ków aktywnych, dosko-
nale nadają się na 
herbatę oraz aromaty-
czne napary.

Nasiona - bogate w 
białko, błonnik, kwasy 
omega i witaminy, są 
doskonałym produktem 
spożywczym.  

Właściwości konopi

łagodzenie lęków i niepokoju
działanie przeciwdepresyjne
działanie przeciwpsychotyczne
działanie uspokajające
pomoc przy zasypianiu
stymulacja apetytu

działanie przeciwzapalne
działanie przeciwbólowe
działanie antybakteryjne
zwiększanie odporności

zmniejszanie mdłości 
hamowanie rozwoju 
komórek nowotworowych
zmniejszenie ryzyka 
zatkania tętnic
łagodzenie skurczy i drgawek
zmniejszenie poziou cukru we krwi
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Olejek ALTAIO CBD 500 mg (5%)

Olejek konopny ALTAIO CBD 5% (500 mg / 10 ml) jest doskonałym produktem dla osób 
zaczynających przygodę z kannabinoidami oraz stosujących CBD jako dodatek do zróżnicowanej 
diety. Już tak niewielka ilość kannabinoidów może pobudzić nasz układ endokanabinoidowy, 
zredukować stres oraz wpłynąć pozytywnie na poprawę jakości snu, metabolizmu oraz 
wzmocnienie układu immunologicznego. Regularne stosowanie olejku ALTAIO CBD 500 mg 
pomoże także w łagodzeniu stanów zapalnych i przewlekłych bólów, a także przyspieszy 
regenerację organizmu po wysiłku fizycznym.

ALTAIO CBD 500 mg (5%) to doskonały produkt na start, dla osób ciekawych działania 
kannabinoidów oraz szukających naturalnych metod poprawy zdrowia i samopoczucia. 

1 kropla zawiera około 2,5 mg fitokannabinoidów.
dzienna porcja zawiera 15 mg naturalnego kannabinoidu CBD.
1 butelka zawiera około 200 kropli i powinna wystarczyć na jeden miesiąc użytkowania.

przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Składniki:
olej z nasion konopi włóknistych (Cannabis 
sativa L.), ekstrakt z całych roślin konopi 
włóknistych (Cannabis sativa L.) 

Zawartość netto:
10 ml

Opakowanie:
butelka z ciemnego szkła z pipetą

Sposób przechowywania: 
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Olejek ALTAIO CBD 1000 mg (10%)

Olejek konopny ALTAIO CBD 10% (1000 mg / 10 ml) jest doskonałym produktem dla osób 
szukających naturalnych sposobów walki z bezsennością, stresem, depresją oraz innymi 
schorzeniami mającymi negatywny wpływ na nasze zdrowie. Codzienne stosowanie olejków CBD 
1000 mg powinno znacząco wpłynąć na poprawę metabolizmu, gospodarkę energii i kulturę snu, 
co prowadzi do znacznej poprawy nastroju oraz zredukowania poziomu stresu. Stosowane 
regularnie pomagają rozładować napięcie nerwowe, łagodząc bóle głowy, bóle menstruacyjne, 
wykazując przy tym silne działanie przeciwzapalne.

ALTAIO CBD 1000 mg (10%) to świetna propozycja dla osób borykających się z problemami 
dnia codziennego oraz poszukujących naturalnych metod poprawy zdrowia oraz kondycji.

1 kropla zawiera około 5 mg fitokannabinoidów.
dzienna porcja zawiera 30 mg naturalnego kannabinoidu CBD.
1 butelka zawiera około 200 kropli i powinna wystarczyć na jeden miesiąc użytkowania.

przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Składniki:
olej z nasion konopi włóknistych (Cannabis 
sativa L.), ekstrakt z całych roślin konopi 
włóknistych (Cannabis sativa L.) 

Zawartość netto:
10 ml

Opakowanie:
butelka z ciemnego szkła z pipetą

Sposób przechowywania: 
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Olejek ALTAIO CBD 1500 mg (15%)

Olejek konopny ALTAIO CBD 15% (1500 mg / 10 ml) doskonale nadaje się dla osób mających 
wcześniejsze doświadczenia z konopiami oraz szukających szybkich i zdecydowanych efektów w 
walce z bólem czy też bezsennością. Dzięki zwiększonej zawartości kannabinoidu CBD, zaraz po 
zastosowaniu może korzystnie wpłynąć na poprawę naszego samopoczucia. Zwalczyć uciążliwy 
ból, stan zapalny, bądź załagodzić nerwy przynosząc ukojenie przed snem. Doskonale sprawdza 
się również jako wsparcie dla farmaceutyków w przypadku chorób neurodegeneracyjnych i 
chorób układu autoimmunologicznego, a także jako wsparcie podczas terapii nowotworowej.

ALTAIO CBD 1500 mg (15%) to idealne rozwiązanie dla osób świadomych możliwości konopi 
włóknistych, nastawionych na zdecydowane i natychmiastowe wyniki.

1 kropla zawiera około 7,5 mg fitokannabinoidów.
dzienna porcja zawiera 45 mg naturalnego kannabinoidu CBD.
1 butelka zawiera około 200 kropli i powinna wystarczyć na jeden miesiąc użytkowania.

przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Składniki:
olej z nasion konopi włóknistych (Cannabis 
sativa L.), ekstrakt z całych roślin konopi 
włóknistych (Cannabis sativa L.) 

Zawartość netto:
10 ml

Opakowanie:
butelka z ciemnego szkła z pipetą

Sposób przechowywania: 
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Olejek ALTAIO CBD 2500 mg (25%)

Olejek konopny ALTAIO CBD 25% (2500 mg / 10 ml) jest to produkt stworzony na potrzeby 
klientów szukających maksymalnie skoncentrowanego olejku o bardzo silnym działaniu. Jest on 
stosowany głównie przez osoby, które oczekują natychmiastowego działania i miały wcześniejszy 
kontakt z produktami konopnymi o wyższych stężeniach. Zalecany jest głównie osobom, które 
stosują olejki CBD jako wsparcie lub alternatywę w terapii poważnych chorób takich jak 
Alzheimer, stwardnienie rozsiane, choroby układu autoimmunologicznego, nerwica, padaczka (w 
tym lekooporna) lub jako wsparcie terapii nowotworowych.

ALTAIO CBD 2500 mg (25%) to wysoce skoncentrowany produkt dla osób poszukujących 
naturalnego wsparcia dla organizmu w terapii rozmaitych chorób.

1 kropla zawiera około 12,5 mg fitokannabinoidów.
dzienna porcja zawiera 75 mg naturalnego kannabinoidu CBD.
1 butelka zawiera około 200 kropli i powinna wystarczyć na jeden miesiąc użytkowania.

przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Składniki:
olej z nasion konopi włóknistych (Cannabis 
sativa L.), ekstrakt z całych roślin konopi 
włóknistych (Cannabis sativa L.) 

Zawartość netto:
10 ml

Opakowanie:
butelka z ciemnego szkła z pipetą

Sposób przechowywania: 

infolinia 24h/7dni: +48 792 863 761 e-mail: sklep@admed.org.pl www.admed.org.pl



Olejek konopny ALTAIO FOCUS 500 mg (5%)

ALTAIO FOCUS CBG 500 mg (5%) to doskonały produkt dla osób szukających naturalnego 
pobudzenia, poprawy koncentracji, jak i motywacji do działania w trakcie codziennych 
czynności.

W branży konopnej, CBGA określa się mianem matki wszystkich kannabinoidów. Jest on 
pierwszym kannabinoidem powstającym w dorastającej konopi, który następnie rozpada się, 
tworząc całą gamę innych związków aktywnych, w tym CBG. Dzięki swoim właściwościom, CBG 
zachowuje się nieco inaczej w naszym organizmie niż CBD. Stosowany regularnie, kannabigerol 
jest doskonałym boosterem energii, działa motywująco, poprawiając jednocześnie zdolność 
koncentracji i skupienia. CBG skupia się głównie na receptorach znajdujących się w naszym 
mózgu oraz układzie nerwowym, stymulując proces neurogenezy, co może okazać się niezwykle 
przydatne w przypadku chorób neurodegeneracyjnych.

1 kropla zawiera około 2,5 mg fitokannabinoidów.
dzienna porcja zawiera 15 mg naturalnego kannabinoidu CBG.
1 butelka zawiera około 200 kropli i powinna wystarczyć na jeden miesiąc użytkowania.

przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Składniki:
olej z nasion konopi włóknistych (Cannabis 
sativa L.), ekstrakt z całych roślin konopi 
włóknistych (Cannabis sativa L.) 

Zawartość netto:
10 ml

Opakowanie:
butelka z ciemnego szkła z pipetą

Sposób przechowywania: 
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Olejek konopny ALTAIO FLEX 500 mg (5%)

ALTAIO FLEX CBDA+CBD 500 mg (5%) to wyraźnie ukierunkowany produkt dla osób 
zmagających się z częstymi stanami zapalnymi oraz kładących duży nacisk na regenerację 
organizmu.

Olejek konopny ALTAIO FLEX CBDA+CBD 5% powstał w wyniku połączenia tradycyjnego CBD z 
jego kwasową formą - CBDA, która jest naturalnie występującym związkiem w dojrzałej roślinie 
konopi. Kwasowe formy CBD reagują nieco inaczej niż kannabinoidy po dekarboksylacji. Dzięki 
temu, że zachowują one swoją pierwotną formę, ich pole działania jest zawężone i skupia się 
głównie na zwalczaniu stanów zapalnych organizmu oraz przewlekłych bólów mięśni i stawów. 
Dzięki połączeniu CBD i CBDA, ALTAIO FLEX zalecane jest osobom borykającym się z nadmiernym 
stresem czy bezsennością, a także bólem mięśni, stawów oraz przewlekłymi stanami zapalnymi 
organizmu. Doskonale sprawdza się u sportowców i osób aktywnych fizycznie.

1 kropla zawiera około 2,5 mg fitokannabinoidów.
dzienna porcja zawiera 15 mg naturalnego kannabinoidu CBDA + CBD.
1 butelka zawiera około 200 kropli i powinna wystarczyć na jeden miesiąc użytkowania.

przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Składniki:
olej z nasion konopi włóknistych (Cannabis 
sativa L.), ekstrakt z całych roślin konopi 
włóknistych (Cannabis sativa L.) 

Zawartość netto:
10 ml

Opakowanie:
butelka z ciemnego szkła z pipetą

Sposób przechowywania: 
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Olejek konopny ALTAIO PETS 250 mg (2,5%)

ALTAIO CBD PETS to naturalny, bezpieczny oraz certyfikowany produkt dedykowany dla zwierząt 
domowych. Unikalna receptura wykorzystującą uwielbiany przez nie olej z łososia i naturalny 
ekstrakt z konopi włóknistych zapewni doskonałe efekty w poprawie zdrowia i kondycji naszych 
pupili. Dzięki swoim unikalnym właściwościom, CBD PETS wpływa pozytywnie na zmniejszenie 
niepokoju oraz stanów lękowych, a także poprawę gospodarki energii i wzrost aktywności 
naszego milusińskiego. Dodatkowo zwiększa odporność na infekcje i poprawia jakość snu 
zwierzęcia, będąc zarazem nieopisanym wsparciem w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

ALTAIO CBD PETS 250 mg (2,5%) to doskonały produkt przeznaczony specjalnie dla zwierząt, 
mający wyraźny wpływ na ogólną poprawę zdrowia zwierzaka.

1 kropla zawiera około 1,25 mg fitokannabinoidów.
dzienna porcja zawiera 7,5 mg naturalnego kannabinoidu CBD.
1 butelka zawiera około 200 kropli i powinna wystarczyć na jeden miesiąc użytkowania.

przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Składniki:
olej z nasion konopi włóknistych (Cannabis 
sativa L.), ekstrakt z całych roślin konopi 
włóknistych (Cannabis sativa L.) 

Zawartość netto:
10 ml

Opakowanie:
butelka z ciemnego szkła z pipetą

Sposób przechowywania: 
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Pasta ALTAIO CBD 35%

Badania kliniczne dowodzą skuteczności stosowania kannabinoidów w wysokich stężeniach pod 
kątem wspomagania terapii rozmaitych chorób takich jak Alzheimer, stwardnienie rozsiane (SM), 
nowotwory, padaczki (w tym lekooporne), astma, depresja, nerwica i stany lękowe, uciążliwe bóle 
i stany zapalne.

Strzykawka wyposażona jest w dokładną podziałkę, co pozwala na precyzyjną aplikację 
przyjmowanej pasty konopnej.

Sposób przechowywania: 
przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Opakowanie:
precyzyjna strzykawka z podziałką.

Pasta ALTAIO CBD 3500 mg (35%) to silnie skoncentrowany, w 100% naturalny produkt, 
stworzony na potrzeby osób, które miały wcześniejszy kontakt z produktami konopnymi 
oraz tych, które oczekują natychmiastowych i wyraźnych efektów z zastosowania.

10 ml pasty CBD ALTAIO zawiera gwarantowane 3500 mg naturalnego kannabinoidu CBD 
(350 mg / 1 ml), pełne spektrum kannabinoidów takich jak CBDA, CBG, CBN, czy CBC, 
a także THC poniżej 0,2%.

Składniki:
olej z nasion konopi włóknistych (Cannabis 
sativa L.), ekstrakt z całych roślin konopi 
włóknistych (Cannabis sativa L.) 

Zawartość netto:
10 ml
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Pasta ALTAIO CBD 50%

Sposób przechowywania: 
przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Opakowanie:
precyzyjna strzykawka z podziałką.

Pasta ALTAIO CBD 5000 mg (50%) to niezwykle silny, w 100% naturalny produkt, 
gwarantujący maksymalną dawkę fitokannabinoidów. Stworzony został z myślą o 
osobach, które miały wcześniejszy kontakt z produktami konopnymi oraz są nastawione 
na natychmiastowe efekty. 

Liczne badania naukowe dowodzą skuteczności przyjmowania kannabinoidów w wysokich 
stężeniach pod kątem wspomagania terapii rozmaitych chorób takich jak Alzheimer, stwardnienie 
rozsiane (SM), nowotwory, padaczki (w tym lekooporne), astma, depresja, nerwica i lęki, uciążliwe 
bóle i stany zapalne.

Strzykawka wyposażona jest w dokładną podziałkę, co pozwala na precyzyjną aplikację 
przyjmowanej pasty konopnej.

10 ml pasty CBD ALTAIO zawiera gwarantowane 5000 mg naturalnego kannabinoidu CBD 
(500 mg / 1 ml), pełne spektrum kannabinoidów takich jak CBDA, CBG, CBN, CBC oraz THC 
poniżej 0,2%.

Składniki:
olej z nasion konopi włóknistych (Cannabis 
sativa L.), ekstrakt z całych roślin konopi 
włóknistych (Cannabis sativa L.) 

Zawartość netto:
10 ml
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ALTAIO CBD V-PEN (CBD40% = 500MG/1ML)

przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Zestaw zawiera:

Składniki:
olej MCT z kokosa, destylat CBD

Zawartość netto:
1 ml

ALTAIO V-PEN to doskonały produkt dla osób poszukujących prostych, a zarazem skutecznych 
metod przyjmowania kannabinoidów. Nasz poręczny i łatwy w użyciu waporyzator pozwala 
dyskretnie oraz efektywnie uzupełniać poziom prozdrowotnych związków aktywnych w 
organizmie. Dzięki użyciu całkowicie naturalnych destylatów, pozyskiwanych wyłącznie z  konopi 
włóknistych, ALTAIO V-PEN jest w pełni bezpiecznym produktem, nadającym się do codziennego 
użytku. Może on zarówno zastąpić tradycyjne metody stosowania produktów konopnych, jak 
również być ich doskonałym uzupełnieniem, zapewniając dużą swobodę osobom będącym w 
ciągłym ruchu i prowadzącym aktywny tryb życia.

To doskonały, mobilny waporyzator z dołączonym 1ml wymiennym wkładem zawierają
cym destylat CBD o stężeniu aż 40% (CBD 550mg).

1x kartridż
1x bateria
1x ładowarka

Sposób przechowywania: 
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ALTAIO CBG V-PEN (CBG40% = 500MG/1ML)

przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Zestaw zawiera:

Składniki:

Zawartość netto:
1 ml

ALTAIO V-PEN to doskonały produkt dla osób poszukujących prostych, a zarazem skutecznych 
metod przyjmowania kannabinoidów. Nasz poręczny i łatwy w użyciu waporyzator pozwala 
dyskretnie oraz efektywnie uzupełniać poziom prozdrowotnych związków aktywnych w 
organizmie. Dzięki użyciu całkowicie naturalnych destylatów, pozyskiwanych wyłącznie z  konopi 
włóknistych, ALTAIO V-PEN jest w pełni bezpiecznym produktem, nadającym się do codziennego 
użytku. Może on zarówno zastąpić tradycyjne metody stosowania produktów konopnych, jak 
również być ich doskonałym uzupełnieniem, zapewniając dużą swobodę osobom będącym w 
ciągłym ruchu i prowadzącym aktywny tryb życia.

To doskonały, mobilny waporyzator z dołączonym 1ml wymiennym wkładem zawierają
cym destylat CBD o stężeniu aż 40% (CBD 550mg).

1x kartridż
1x bateria
1x ładowarka

Sposób przechowywania: 
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Magiczne wyciszenie

Sposób przechowywania: 
przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Składniki:
suszone kwiaty konopi włóknistych, suszone 
jabłko, melisa lekarska, klitoria ternateńska, 
rumianek pospolity, chaber bławatek, 
lawenda.

Zawartość netto:
45 g

Magiczne wyciszenie to aromatyczna mieszanka odpowiednio dobranych ziół, znanych ze 
swoich uspokajających, relaksujących i wyciszających właściwości, z dodatkiem suszonych 
owoców oraz płatków kwiatów. Herbatka jest produktem całkowicie naturalny i 
wegańskim.

Opakowanie:
puszka

   relaksuje i wpływa na dobre samopoczucie wycisza
   wspomaga mocny i spokojny sen
   zwiększa odporność organizmu na bakterie, wirusy i grzyby 
 

Niech dzieję się magia!
Sprawdź magiczne właściwości klitorii! Dodaj kilka kropli soku z cytryny do zaparzonej już herbaty 
i obserwuj, jak zmienia się w czarodziejski, fioletowy napar. 

 
 

Picie herbatki Magiczne wyciszenie:
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Herbata z kwiatów konopi

Sposób przechowywania: 
przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Składniki:
czyste kwiaty konopi włóknistych (Cannabis 
sativa L.).

Zawartość netto:
20 saszetek po 0,8 g.

ALTAIO - herbata konopna to zamknięte w saszetkach do parzenia kwiaty konopi 
włóknistej Cannabis Sativa L., niezwykle bogate w terpenoidy, flawonoidy oraz 
kannabinoidy. Są one doskonałym źródłem zarówno witamin jak i minerałów ukrytych w 
ponad 500 aktywnych związkach zawartych w konopiach.

Opakowanie:
papierowe pudełko

Herbata z czystych kwiatów konopi to doskonała propozycja dla osób poszukujących wewnętrz-
nego wyciszenia oraz wsparcia w problemach z zasypianiem bądź trawieniem. Znane ze swoich 
relaksujących właściwości konopie są doskonałym wyborem dla miłośników klasycznych naparów 
ziołowych oraz naturalnych herbat o ziołowym aromacie.
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Olej z nasion konopi

Sposób przechowywania: 
przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Składniki:
tłoczony na zimno olej z nasion konopi 
włóknistych (Cannabis sativa L.).

Zawartość netto:
250 ml

Tłoczony na zimno olej z nasion konopi jest doskonałym źródłem niezmiernie ważnych dla 
naszego organizmu składników odżywczych. Zawarte w nim   w idealnych proporcjach 
nienasycone kwasy tłuszczowe (Omega-3, Omega-6 i Omega-9) zwiększają przepływ krwi, 
zapobiegając miażdżycy, zawałom serca, udarom mózgu oraz pomagają w utrzymaniu 
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. 

Opakowanie:
szklana butelka z ciemnego szkła

Ze względu na wysoką zawartość cennych witamin E, A, B i K oraz minerałów, takich jak wapń, 
cynk, fosfor i magnez, regularne spożywanie oleju z nasion konopi ma pozytywny wpływ na 
kondycję naszej skóry, włosów i paznokci.

Jego charakterystyczny smak z pewnością przypadnie do gustu amatorom ziołowych kompozycji i 
urozmaici wiele rodzinnych posiłków.
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Nasiona konopi łuskane

Sposób przechowywania: 
przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Składniki:
łuskane nasiona konopi włóknistych 
(Cannabis sativa L.).

Zawartość netto:
200 g

Łuskane nasiona konopi włóknistych to przede wszystkim doskonałe źródło wysoko 
przyswajalnego białka roślinnego, a także błonnika oraz nienasyconych kwasów 
tłuszczowych (Omega-3, Omega-6 i Omega-9), pomagających w utrzymaniu prawidłowego 
poziomu cholesterolu we krwi oraz zapobiegających miażdżycy, zawałom serca oraz 
udarom mózgu.

Opakowanie:
opakowanie strunowe z okienkiem

Dzięki bardzo wysokiej zawartości wysoko przyswajalnego białka roślinnego są one nieopisanym 
wsparciem dla osób, które chcą wzbogacić swoją dietę w proteiny lub szukają zdrowej alternatywy 
dla dań mięsnych.

Ich delikatny, lekko orzechowy smak idealnie wpasuje się do prawie każdej potrawy, znacznie 
wzbogacając jej wartości odżywcze.

infolinia 24h/7dni: +48 792 863 761 e-mail: sklep@admed.org.pl www.admed.org.pl



  

Nasiona konopi niełuskane

Sposób przechowywania: 
przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Składniki:
niełuskane nasiona konopi włóknistych 
(Cannabis sativa L.).

Zawartość netto:
200 g

Niełuskane nasiona konopi włóknistych to przede wszystkim doskonałe źródło wysoko 
przyswajalnego białka roślinnego, a także błonnika oraz nienasyconych kwasów 
tłuszczowych (Omega-3, Omega-6 i Omega-9), pomagających w utrzymaniu prawidłowego 
poziomu cholesterolu we krwi oraz zapobiegających miażdżycy, zawałom serca i udarom 
mózgu.

Opakowanie:
opakowanie strunowe z okienkiem

Dzięki bardzo wysokiej zawartości dobrze przyswajalnego białka roślinnego są one nieopisanym 
wsparciem dla osób, które chcą wzbogacić swoją dietę w proteiny lub szukają zdrowej alternatywy 
dla dań mięsnych.

Ich wyjątkowa chrupkość i lekko orzechowy smak sprawią, że nie raz sięgniesz po nie jako 
przekąskę, a potrawy takie jak sałatki, zupy, smoothies oraz jogurty nabiorą wyjątkowego i 
niepowtarzalnego charakteru.
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Spray do aromaterapii Sweet Lava

Składniki:
etanol, lewomentol, olejek eteryczny 
cytrynowy, olejek eteryczny z kory 
cynamonowca cejlońskiego, olejek eteryczny 
z mięty polnej, olejek eteryczny lawendowy, 
olejek eteryczny cytronelowy, olejek 
eteryczny goździkowy, aromat mango, 
aromat ananasa, aromat kokosa, olejek 
eteryczny z zielonej cytryny, olejek eteryczny 
z mandarynki, olejek eteryczny z grejpfruta.

Obudź swoje zmysły i przygotuj się na kompletnie nowe doznanie! Sprawdź oczyszczającą
moc inhalacji połączoną z właściwościami aromaterapii.

Sweet Lava aroma spray to magiczna kompozycja łącząca w sobie otulającą słodycz kokosa i
mango oraz orzeźwiającą mandarynkę i grejpfruta. Wystarczy tylko kilka sekund aby poczuć
oczyszczającą moc natury wraz z jej sobroczynnym działaniem, ułatwiającym swobodne
oddychanie. Pobudź swoje zmysły i skorzystaj z chiwili słodkiej ekscytacji.

oczyszcza drogi oddechowe
udrażnia zatoki
ułatwia oddychanie
otula słodkim zapachem

Sposób przechowywania: 
przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Zawartość netto:
30 ml

Opakowanie:
szklana butelka z ciemnego szkła
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Spray do aromaterapii Clear Sky

Obudź swoje zmysły i przygotuj się na kompletnie nowe doznanie! Sprawdź oczyszczającą
moc inhalacji połączoną z właściwościami aromaterapii.

Clear sky - aroma spray to niezwykle świeża kompozycja przygotowana na bazie naturalnych 
wyciągów z mięty i eukaliptusa. W zaledwie kilka sekund pozwala wziąć głęboki oddech i oczyścić 
drogi oddechowe, zwiększając tym samym ilość tlenu dostarczanego do organizmu.

oczyszcza drogi oddechowe
udrażnia zatoki
ułatwia oddychanie
pozostawia uczucie świeżości

Sposób przechowywania: 
przechowywać w suchym, zacienionym 
miejscu, w temperaturze pokojowej. 

Składniki:
etanol, lewomentol, olejek eteryczny 
cytrynowy, olejek eteryczny z kory 
cynamonowca cejlońskiego, olejek eteryczny 
z mięty polnej, olejek eteryczny lawendowy, 
olejek eteryczny cytronelowy, olejek 
eteryczny goździkowy, olejek eteryczna z 
mięty pieprzowej, olejek eteryczny z 
eukaliptusa.

Zawartość netto:
30 ml

Opakowanie:
szklana butelka z ciemnego szkła
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Oficjalny dystrybutor
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