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Białko konopne 
250g

Białko konopne w proszku to zdrowsza i w 100% 
naturalna alternatywa dla popularnych odżywek 

białkowych.

 ✔ Białko roślinne pozyskiwane z konopi to 
najlepszy sposób na naturalną suplementację. 
Konopie włókniste mają najwyższą spośród 
wszystkich roślin zawartość łatwo przyswajalnego i 
lekkostrawnego białka, które wzbogaci Twoje 
codzienne posiłki o zupełnie nowe doznania 
smakowe.

 ✔ 2 łyżki białka z konopi (zalecana porcja) to nie 
tylko wysoka zawartość białka (aż 11 g!), to także 
pewność, że dostarczamy do organizmu wszystkie 
21 niezbędnych aminokwasów, w tym 
aminokwasy, których nasz organizm nie potrafi 
wytworzyć sam.

 ✔ Codzienna porcja białka konopnego India to 
również źródło cennych aminokwasów BCAA 
(aminokwasy o rozgałęzionych łańcuchach), które 
stanowią absolutną podstawę suplementacji w 
różnych dyscyplinach sportowych (m.in. 
kulturystyka czy fitness). Aminokwasy zawarte w 
białku konopnym India wspomagają przyrost masy 
mięśniowej.Cena 29,99



Kołacz konopny 
250g

Kołacz konopny (otręby konopne) to doskonały 
dodatek do posiłków - m.in. smoothie, jogurtów, 

świeżych i mrożonych owoców czy płatków 
śniadaniowych. Dzięki dużej zawartości składników 

odżywczych, nawet niewielka ilość kołacza ma 
pozytywny wpływ na działanie naszego organizmu. 

Kołacz konopny może stanowić również zdrowy 
zamiennik mąki przy pieczeniu ciast, chleba czy 

pożywnej pizzy.

Do najważniejszych właściwości kołacza należą przede 
wszystkim:

- bardzo wysoka zawartość błonnika pokarmowego - 
ma on nie tylko zbawienny wpływ na perystaltykę 
naszych jelit, jest to również naturalny środek 
wspomagający odchudzanie, gdyż odpowiada za 
uczucie sytości w żołądku.

- duża zawartość białka, węglowodanów i zdrowych 
kwasów tłuszczowych omega 3-6-9;

- wysoka zawartość żelaza, magnezu i potasu;

- cenne witaminy z grup A i E.

Kołacz to produkt naturalny i nie zawiera sztucznych 
dodatków.

Cena 9,99



Nasiona konopne 
lekko prażone 250g

Chrupiące, lekko prażone nasiona konopne!

Zaliczane do superfoods, nasiona konopi to 
doskonała przekąska, uzupełniająca naszą 

dietę o cenne składniki odżywcze:

 ✓ białko - łatwo przyswajalne i hipoalergiczne,

 ✓ magnez - jedyne 15 g nasion konopnych 
zapewnia połowę dziennego zapotrzebowania 
na magnez,

 ✓ błonnik pokarmowy - niezbędny do 
prawidłowego działania układu pokarmowe, 
przede wszystkim jelit,

 ✓ żelazo - wspomaga układ nerwowy i 
odpornościowy w zwalczaniu bakterii i wirusów,

 ✓ cynk - chroni przed infekcjami i nowotworami,

 ✓ dobre kwasy tłuszczowe omega 3-6-9 - 
obniżają poziom cholesterolu i ciśnienie krwi.

Dzięki delikatnemu uprażeniu, jakiemu 
poddaliśmy nasze ziarenka konopne to również 

pyszna, chrupiąca i lekką przekąska. 

Cena 19,99



Olej konopny 
250ml

 ✓ Tłoczony na zimno (nierafinowany). Olej, który trafia 
do Was pochodzi zawsze z pierwszego tłoczenia. 

 ✓ Powstaje w niewielkich partiach, abyście mieli 
pewność, że zawsze trafia do Was świeży olej z 
konopi.

 ✓ Posiada naturalny, głęboki, lekko orzechowy smak.

 ✓ Stanowi doskonały dodatek do posiłków – wspaniale 
podkreśla smak m. in. sałatek, dressingów, pieczywa, 
tostów, makaronów czy surowych, gotowanych lub 
pieczonych warzyw.

 ✓ Na tle innych olejów wyróżnia się wysoką 
zawartością niezbędnych, wielonienienasyconych 
kwasów tłuszczowych omega 3, 6 i 9 w idealnych 
proporcjach. 

 ✓ Jest bogaty w witaminy (A, D, E, K), minerały, 
fosfolipidy, fisterole, przeciwutleniacze i chlorofil.

 ✓ Doskonale sprawdza się jako olej kosmetyczny – do 
pielęgnacji skóry suchej, zniszczonej, alergicznej, 
skłonnej do podrażnień.

 ✓ Niezbędny w diecie osób z obniżoną odpornością i 
seniorów, dzięki niezwykłym właściwościom 
odżywczym, naprawdę pomaga.

Najlepiej spożywać na zimno. Cena 29,99



Olej konopny EKO 
100ml

 Tłoczony na zimno (nierafinowany). Olej, który trafia 
do Was pochodzi zawsze z pierwszego tłoczenia. 

 ✓ Powstaje w niewielkich partiach, abyście mieli 
pewność, że zawsze trafia do Was świeży olej z 
konopi.

 ✓ Posiada naturalny, głęboki, lekko orzechowy smak.

 ✓ Stanowi doskonały dodatek do posiłków – 
wspaniale podkreśla smak m. in. sałatek, dressingów, 
pieczywa, tostów, makaronów czy surowych, 
gotowanych lub pieczonych warzyw.

 ✓ Na tle innych olejów wyróżnia się wysoką 
zawartością niezbędnych, wielonienienasyconych 
kwasów tłuszczowych omega 3, 6 i 9 w idealnych 
proporcjach. 

 ✓ Jest bogaty w witaminy (A, D, E, K), minerały, 
fosfolipidy, fisterole, przeciwutleniacze i chlorofil.

Najlepiej spożywać na zimno. 

Olej najlepiej przechowywać w suchym i chłodnym 
miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 20°C, 

chronić przed słońcem.

Olej ma zielonkawy odcień, z ewentualnym, 
naturalnym osadem - przed użyciem wstrząsnać.Cena 25,00



Magiczne ciacho 
konopne 30g, 65g

Magiczne Ciastko Konopne z dodatkiem świeżego 
miodu

Dlaczego magiczne?

Jego sekret tkwi w zawartości naturalnego oleju z 
konopi!

 ✓ Olej konopny z pierwszego tłoczenia, tłoczony na 
zimno z najwyższej jakości nasion konopi siewnej 
(cannabis sativa l.) jest przebogaty w witaminy i 
mikroelementy.

 ✓ Nad innymi olejami góruje zawartościa niezbędnych 
dla zdrowia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
omega 3-6-9 w idealnych proporcjach.

 ✓ Magiczne Ciacho wieńczy chrupiąca posypka z 
delikatnie prażonych nasion konopi, które wzbogacają 
ciastko o solidną dawkę białka i magnezu.

 ✓ Ciastko konopne India nie zawiera cukru, w zamian 
słodzone jest świeżym, zdrowym miodem 
wielokwiatowym, łatwostrawnym, wzmacniającym 
odporność i uzupełniającym niedobory składników 
mineralnych w ludzkim organizmie.

Spróbuj!Cena 30g – 2,95
           65G – 6,99



Lekka herbata 
relaksująca 15g

 ✓ Lekka Herbatka Relaksująca pomoże, jeśli Twoim 
problemem są napięcia nerwowe, stres, niepokój, 
nadpobudliwość, bezsenność. Jest niezastąpionym 
wsparciem w okresie przekwitania. Działa uspokajająco, 
relaksuje i rozluźnia.

 ✓ Kwiatostany konopi wspomagają układ pokarmowy w 
stanach niestrawności, ponadto pomagają łagodzić 
wzdęcia, mdłości i przywracają apetyt.

 ✓ Herbatka oczyszcza organizm z toksyn i nadmiaru wody 
oraz wspomaga przemianę materii. Regeneruje, poprawia 
krążenie i obniża poziom cukru we krwi.

 ✓ Jest również bogatym źródłem witamin (m.in. C, B, K, 
E) i minerałów (w tym wapnia, potasu, fosforu, żelaza, 
cynku, sodu i magnezu).

 ✓ Herbata charakteryzuje się delikatnym, ziołowym 
smakiem. Według uznania można podawać z cukrem, 
cytryną lub stewią.

 ✓ Wspaniale orzeźwia - doskonale smakuje zmrożona z 
kostkami lodu i świeżo wyciśniętą cytryną.

Przygotowanie: Łyżeczkę suszu zalać gorącą wodą (75-
80°C). Parzyć pod przykryciem przez 5-10 minut. 

Odcedzić. Według uznania podawać można z miodem lub 
cytryną. 

Doskonale smakuje również w wersji mrożonej.

Cena 15,00



Goryczkowa herbata 
relaksująca 15g

 ✓ Goryczkowa Herbata Relaksująca pomoże, jeśli Twoim 
problemem są napięcia nerwowe, stres, niepokój, 
nadpobudliwość, bezsenność. Uspokaja, relaksuje i 
rozluźnia.

 ✓ Kwiatostany konopi wspomagają układ pokarmowy w 
stanach niestrawności, ponadto pomagają łagodzić 
wzdęcia, mdłości i przywracają apetyt. 

 ✓ Herbatka oczyszcza organizm z toksyn i nadmiaru wody 
oraz wspomaga przemianę materii. Regeneruje, poprawia 
krążenie i obniża poziom cukru we krwi. 

 ✓ Jest również bogatym źródłem witamin (m.in. C, B, K, E) i 
minerałów (w tym wapnia, potasu, fosforu, żelaza, cynku, 
sodu i magnezu).

 ✓ Szyszki chmielu zawarte w Herbacie Goryczkowej India 
znane są ze swoich właściwości nasennych i 
uspokajających. Ponadto wykazują działanie 
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. 

 ✓ Dodatek suszonych liści pokrzywy zwyczajnej wzmacnia 
odporność organizmu i oczyszcza organizm z toksyn.

 ✓ Wersja goryczkowa naturalnej herbaty India 
charakteryzuje się głębokim, chmielowym smakiem. Do 
gustu przypadnie na pewno koneserom piwa. 

 

Przygotowanie: Łyżeczkę suszu zalać gorącą wodą (75-
80°C). Parzyć pod przykryciem przez 5-10 minut. Odcedzić. 

Według uznania podawać można z miodem lub cytryną. 

Cena 9,99



Nasiona konopi 
250g

Nasiona konopne to pyszny, chrupiący i niskokaloryczny 
dodatek do Twojego posiłku!

Doskonale podkreślą smak sałatek, jogurtów, zup czy smoothie. 
Dodatkowe walory smakowe wydobyć z nich można poprzez 
delikatne przyprażenie na patelni. Nasionka konopi możemy 

wreszcie przegryzać, jako zdrową, niskokaloryczną, lekką 
przekąskę!

Spośród wielu wartości odżywczych nasion konopnych India 
wymienić można:

 ✓ Wysoką zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
omega 3-6-9 (NNKT) o doskonale zbilansowanych proporcjach – 
te niezbędne dla zdrowia kwasy tłuszczowe obniżają poziom 
cholesterolu i ciśnienie krwi, zmniejszają ryzyko zawału serca i 
regulują prawidłowe działanie całego naszego organizmu. 

 ✓ Najwyższą spośród wszystkich roślin zawartość łatwo 
przyswajalnego i hipoalergicznego białka – nasiona konopi są 
więc nieodzowne w prawidłowej diecie wegetarian i wegan 
(nasiona konopi mogą zrównoważyć brak białka zwierzęcego w 
diecie człowieka).

 ✓ Niełuskane nasiona konopi India są pełnowartościowym 
źródłem błonnika, niezbędnego do prawidłowego działania układu 
pokarmowego. Co więcej, wysoka zawartość błonnika w posiłkach 
odpowiada za uczucie sytości w żołądku, a więc nasiona konopne 
India w naszej diecie będą chronić przed potrzebą podjadania, 
utrzymując jednocześnie nasz przewód pokarmowy w doskonałej 
kondycji.

 ✓ Nasiona konopi siewnej to też źródło witaminy E, fosforu, 
żelaza, cynku i magnezu. Jedyne 15 g nasion konopi zapewnia 
połowę dziennego zapotrzebowania na magnez!Cena 19,99



Nasiona konopi 
50g

Dodatkowe walory smakowe wydobyć z nich można poprzez 
delikatne przyprażenie na patelni. Nasiona można również 

zmielić, uzyskując w ten sposób naturalną odżywkę białkową. 
Nasionka konopi możemy wreszcie przegryzać, jako zdrową, 

niskokaloryczną, lekką przekąskę!

Spośród wielu wartości odżywczych nasion konopnych India 
wymienić można:

 ✓ Wysoką zawartość wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych omega 3-6-9 (NNKT) o doskonale 
zbilansowanych proporcjach – te niezbędne dla zdrowia 
kwasy tłuszczowe obniżają poziom cholesterolu i ciśnienie 
krwi, zmniejszają ryzyko zawału serca i regulują prawidłowe 
działanie całego naszego organizmu. 

 ✓ Najwyższą spośród wszystkich roślin zawartość łatwo 
przyswajalnego i hipoalergicznego białka – nasiona konopi są 
więc nieodzowne w prawidłowej diecie wegetarian i wegan 
(nasiona konopi mogą zrównoważyć brak białka zwierzęcego 
w diecie człowieka).

 ✓ Niełuskane nasiona konopi India są pełnowartościowym 
źródłem błonnika, niezbędnego do prawidłowego działania 
układu pokarmowego. Co więcej, wysoka zawartość błonnika 
w posiłkach odpowiada za uczucie sytości w żołądku, a więc 
nasiona konopne India w naszej diecie będą chronić przed 
potrzebą podjadania, utrzymując jednocześnie nasz przewód 
pokarmowy w doskonałej kondycji.

 ✓ Nasiona konopi siewnej to też źródło witaminy E, fosforu, 
żelaza, cynku i magnezu. Jedyne 15 g nasion konopi 
zapewnia połowę dziennego zapotrzebowania na magnez!

Cena 6,00



Zapraszam na zakupy

Jeżeli jeszcze nie posiadasz swojego konta, skorzystaj z 
linku osoby która Cię tu skierowała i utwórz konto. 

Wystarczy w formularz rejestracyjny wpisać adres email 
i wymyślone przez siebie hasło. 
Na pocztę przyjdzie link aktywacyjny, który należy 
potwierdzić i to wszystko.

W sklepie znajdziesz dużo więcej produktów, równie 
wartościowych.
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