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JustBuyIt! to firma, która zajmuje się wyłączną dystrybucją ponad 40 światowych marek premium z branży Beauty & 
Cosmetics, spożywczej, dla zwierząt, home, e-papierosów oraz alkoholu. Nie zwalniając tempa, z pełnym zaangażowaniem 
dokładamy starań, aby oferta JustBuyIt! była wyjątkowa, wyselekcjonowana oraz coraz bogatsza w produkty zarówno 
własnych, jak i partnerskich marek premium. 

Bierzemy czynny udział w największych wydarzeniach w Polsce! Każdemu towarzyszymy jako Partner Generalny, a na swoim 
koncie mamy już wszelkie konkursy piękności rozpoczynając od Miss Polonia aż po Miss Województwa Małopolskiego, pokaz 
Paprocki & Brzozowski, Retail Trends i wiele innych, a to dopiero początek. Byliśmy rownież sponsorem nagród głównych 
na wszystkich konkursach Miss oraz organizatorem After Party po eventach. Nieustannie staramy się rozwijać, zdobywać 
doświadczenie, doskonalić swoją wiedzę oraz być na bierząco z zapotrzebowaniem rynku oraz aktualnymi trendami.

W POLSCE O DOSTĘPNYCH W PROJEKCIE JUSTBUYIT! MARKACH PISALI:

W POLSCE NASZE PRODUKTY ZNAJDZIESZ W SKLEPACH:

NA ŚWIECIE NASZE PRODUKTY ZNAJDZIESZ M.IN. W SKLEPACH:

NA ŚWIECIE O DOSTĘPNYCH W PROJEKCIE JUSTBUYIT! MARKACH PISALI:
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SLEEPING MASK 300 mg CBD, 0% THC FACE CREAM 100 mg CBD, 0% THC

Ultra odżywczo-nawilżająca maska   poprawiająca 
wygląd drobnych zmarszczek. Jedwabista, 
bogata, odżywcza maska   na noc, która zmniejsza 
widoczność drobnych zmarszczek i zamienia 
matową skórę w odświeżony blask.
Pojemność: 50 ml / 1,7 fl oz
Opakowanie zbiorcze: 12 szt. 

Bogaty, lekki i intensywnie nawilżający krem   do 
twarzy   poprawiający wygląd drobnych zmarszczek 
na dzień i na noc. Zawiera peptydy
o właściwościach napinających i odmładzających 
skórę, silne antyoksydanty, zdrowe kwasy 
tłuszczowe omega oraz wysokiej jakości olej CBD.
Pojemność: 50 ml / 1,7 fl oz
Opakowanie zbiorcze: 12 szt. 

ANTI-AGING FACIAL SERUM
300mg CBD, 0% THC

Superskuteczne serum 
przeciwstarzeniowe, które 
widocznie redukuje zmarszczki, 
zachowując elastyczną, silną
i jędrną skórę. Koryguje naturalny 
proces starzenia się, zawiera 
witaminy, które nawilżają, 
odżywiają i redukują widoczność 
drobnych zmarszczek. Pozostawia 
skórę gładką, promienną
i odświeżoną.
Pojemność: 30 ml / 1 fl oz
Opakowanie zbiorcze: 12 szt. 

CBD RECOVERY LOTION
100 mg CBD, 0% THC

Ultranawilżający balsam, który 
łagodzi i równoważy skórę 
twarzy i ciała. Luksusowy balsam 
regenerując zawiera zdrową 
dawkę CBD, która dostarcza 
silnych przeciwutleniaczy 
i odżywczych składników 
łagodzących, które pomagają 
skórze odzyskać równowagę
po dniu spędzonym na słońcu.
Pojemność: 50 ml / 1,7 fl oz
Opakowanie zbiorcze: 12 szt. 

CBD EYE SERUM
100 mg CBD, 0% THC

Rewitalizujące i odświeżające
serum pod oczy. Lekka, nawilżająca 
formuła, która ujędrnia skórę
i przywraca jej naturalny blask. 
Zawiera peptydy, kofeinę, witaminę C, 
silne przeciwutleniacze, zdrowe
kwasy tłuszczowe omega oraz 
wysokiej jakości olej CBD.
Pojemność: 15 ml / 0.5 fl oz
Opakowanie zbiorcze: 12 szt. 

FACE GLOW OIL
100 mg CBD, 0% THC

Wysokiej jakości olejek do twarzy CBD 
nie tylko chroni Twoją skórę przed 
szkodliwym wpływem środowiska, ale 
także ją napina i rozjaśnia. Produkt 
szybko się wchłania i pozostawia na 
skórze lekkie i jedwabiste uczucie. 
Zawiera silne przeciwutleniacze, 
zdrowe kwasy tłuszczowe omega, 
naturalne oleje i witaminy oraz 
wysokiej jakości olej CBD.
Pojemność: 30 ml / 1 fl oz
Opakowanie zbiorcze: 12 szt. 

324,39 zł 161,79 zł

145,53 zł 153,66 zł

316,26 zł 161,79 zł
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SPRAY PRZECIWBÓLOWY RELIEF & GO
250 mg CBD, 0% THC

Najwyższej jakości spray przeciwbólowy. Dzięki 
unikalnej formule łączy zalety naturalnych składników 
aktywnych z CBD i magnezem. Poprzez połączenie 
tych składników szybko i ukierunkowanie łagodzi ból, 
a także przyczynia się do relaksu i regeneracji mięśni 
oraz stawów.
Pojemność: 90 ml / 3 fl oz
Opakowanie zbiorcze: 12 szt. 

161,79 zł
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ANTI-DRYNESS
FOOT CREAM, 0% THC

Odświeżająca i odżywcza 
mieszanka aloesu, dzikiej róży
i oleju z nasion konopi sprawi,
że stopy będą jedwabiście miękkie 
i gładkie.
Pojemność: 100 ml / 3,38 fl oz

GLOWING TONER
0% THC

Rozświetlający tonik z olejem
z nasion konopi, ekstraktem
z alg i aloesem dla świeżego, 
promiennego wyglądu.
Pojemność: 150 ml / 5,07 fl oz

FACE SERUM 
WITH INSTANT EFFECT, 0% THC

Serum do twarzy przeznaczone 
jest do każdego rodzaju skóry. 
Sprawi, że skóra będzie odżywiona 
i jedwabiście miękka. Zapewnia 
natychmiastowy efekt wygładzenia 
i ujędrnienia.
Pojemność: 50 ml / 1,69 fl oz

EYE LIFTING SERUM
WITH INSTANT EFFECT, 0% THC

Lekkie, ale intensywnie odżywcze 
serum pod oczy - idealne do 
porannej pielęgnacji skóry. 
Pielęgnuje wrażliwą skórę wokół 
oczu oraz dostarcza niezbędnej 
witaminy E, która chroni ją przed 
stresem oksydacyjnym. 
Pojemność: 30 ml / 1 fl oz

EYE CREAM
WITH INSTANT EFFECT, 0% THC

Intensywnie odżywczy krem, który 
zwalcza zmęczoną skórę pod 
oczami. Bogaty i skoncentrowany 
krem nawilżający, wzmacnia 
delikatne okolice oczu. Zapewnia 
dodatkową ochronę i naprawia 
wrażliwą skórę okolic oczu. 
Pojemność: 30 ml / 1 fl oz

SOFT BODY LOTION
0% THC

Delikatny balsam do ciała z olejem 
z nasion konopi, olejkiem jojoba, 
olejkiem z dzikiej róży i brązowymi 
algami dla aksamitnie miękkiej 
skóry.
Pojemność: 250 ml / 8,45 fl oz

INTENSELY HYDRATING
HAND CREAM, 0% THC

Intensywnie nawilżający krem   do 
rąk rozpieszcza zniszczone dłonie 
formułą z masła shea, aloesu, 
jojoba i oleju z nasion konopi, 
sprawiając, że dłonie staną się 
miękkie w dotyku.
Pojemność: 100 ml / 3,38 fl oz

43,90 zł

54,88 zł 43,90 zł 54,88 zł 106,10 zł

106,10 zł 84,15 zł
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HYDRATING DAY CREAM, 0% THC NOURISHING NIGHT CREAM, 0% THC

Nawilżający krem na dzień, który sprawi, że 
skóra będzie intensywnie nawilżona, odżywiona 
i aksamitnie miękka. Zapewni niezrównane 
wsparcie skóry, uzupełniając zapasy wilgoci
i pozostawiając skórę jędrną i miękką.
Pojemność: 50 ml / 1,69 fl oz

Odżywczy krem na noc na bazie oleju z nasion 
konopi, organicznego masła shea, oliwy z oliwek 
i oleju jojoba, który zapewni skórze optymalne 
nawilżenie i delikatną pielęgnację. 
Pojemność: 50 ml / 1,69 fl oz

OIL MOUTH SPRAY
2,5%, 5%, 10% CBD, 0% THC

Olejki full-spectrum oferują więcej niż tylko CBD. Oprócz różnorodnych terpenów, flawonoidów i kwasów 
tłuszczowych omega-3, zawierają również całe spektrum naturalnych kannabinoidów rośliny hamp. 
Zawartość THC: mniej niż 0,01%.
Olejki pure ze względu na brak terpenów mają bardzo łagodny aromat, dlatego są szczególnie odpowiednie 
dla osób wrażliwych na inne kannabinoidy i są w 100% wolne od THC.
Dostępne warianty: 2,5%, 5% oraz 10% CBD.
Pojemność: 10 ml / 0,34 fl oz

OIL MOUTH SPRAY 2,5% (250 mg)

86,02 zł 95,12 zł 86,18 zł 86,18 zł 75,61 zł 75,61 zł 75,61 zł 75,61 zł

BLACKCURRANT STRAWBERRY LEMON MINT SATIVA OLIVE FRESH CLASSIC
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227,63 zł 226,83 zł 153,66 zł 153,66 zł 201,22 zł 201,22 zł

117,89 zł 117,07 zł 87,80 zł

87,80 zł 102,44 zł 102,44 zł

OIL MOUTH SPRAY 5% (500 mg) CBD

OIL MOUTH SPRAY 10% (1000 mg) CBD

BLACKCURRANT STRAWBERRY LEMON MINT

SATIVA OLIVE FRESH CLASSIC

BLACKCURRANT STRAWBERRY LEMON MINT SATIVA OLIVE FRESH CLASSIC
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BATH BOMB
150 mg CBD, 0% THC

Dzięki pachnącym i odżywczym kulom do kąpieli CBD, wanna w mgnieniu oka staje się bulgoczącą strefą 
dobrego samopoczucia: pielęgnujące olejki (z awokado i pestek winogron) delikatnie pielęgnują skórę, a CBD 
chroni ją przed działaniem stresu antyoksydacyjnego..
Masa: 150 g

LAVENDER LEMONGRASS

YLANG-YLANG MINT

43,90 zł 43,90 zł

43,90 zł 43,90 zł
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BATH SALTS
150 mg CBD, 0% THC

Sole do kąpieli z CBD to podróż dla zmysłów. 
Rozpieszczają drogocennymi olejkiemi eterycznymi
i bogatą esencją roślinną w połączeniu z czystym CBD 
oraz witalizującą różwową solą kamienną i morską. 
Masa: 300 g

EUCALYPTUS

51,22 zł

LAVENDER

LEMONGRASS ROSE

51,22 zł 51,22 zł

51,22 zł
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BAKUCHIOL
BEAUTY BOOSTER, 0% THC

Łączy silnie nawilżający olej z nasion konopi 
z fitoretinolem Bakuchiol, niezwykle silnym 
składnikiem przeciwstarzeniowym
i przeciwtrądzikowym. Razem poprawiają wygląd 
skóry, eliminując niedoskonałości spowodowane 
trądzikiem lub zbytnią ekspozycją na słońce oraz 
redukują drobne linie i zmarszczki. Sprawia, że cera 
staje się jednolita i poprawia jej teksturę.
Pojemność: 15 ml / 0,51 fl oz

SCHISANDRA
BEAUTY BOOSTER, 0% THC

Zastrzyk bogatej
w przeciwutleniacze mieszanki 
składników superfood. Gwarantuje 
intesywne nawilżenie, gładką, 
odżywioną, zdrową i promienną 
cerę.
Pojemność: 15 ml / 0,51 fl oz

PRICKLY PEAR
BEAUTY BOOSTER, 0% THC

Wybuchowa mieszanka oleju
z pestek opuncji - bogatego
w witaminy E i K oraz niezbędne 
kwasy tłuszczowe - i kannabidiolu, 
która zapewni cerze odżywienie
i zadziała antyoksydacyjne.
Pojemność: 15 ml / 0,51 fl oz

LAVENDER HAIR OIL
150 mg CBD, 0% THC

Zawarty olejek migdałowy nawilża zniszczone 
końcówki i pozostawia łamliwe włosy gładkie 
i lśniące. Wzbogacone cennym olejem 
z nasion konopi i CBD, włosy są również 
chronione przed stresem oksydacyjnym 
i odżywione niezbędnymi kwasami 
tłuszczowymi, minerałami i witaminami. 
Dodatkowo uwodzicielski zapach lawendy 
pobudza zmysły i pozostawia cudownie 
pachnące włosy.
Pojemność: 50 ml / 1,69 fl oz

43,90 zł

51,22 zł

43,90 zł

58,54 zł
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MASSAGE& BODY OIL
300 mg CBD, 0% THC

Dzięki olejkowi do ciała i masażu skóra otrzyma wszystkie składniki odżywcze, których potrzebuje. Kojące, 
aromatyczne olejki zawierają nie tylko 300 mg drogocennego kannabidiolu, ale są również bogate
w odżywcze oleje, takie jak olej migdałowy i olej z nasion konopi. Olejki nie zawierają perfum ani innych 
sztucznych dodatków, dzięki czemu doskonale nadają się jako olejek do masażu i pielęgnacji ciała.
Pojemność: 100 ml / 3,38 fl oz

87,80 zł

BERGAMOT

87,80 zł

LEMONGRASS

87,80 zł

ROSE

MELATONIN

Wysokiej jakości witalny grzyb Reishi w połączeniu 
z przyjemnym aromatem lawendy i olejku ze skórki 
pomarańczy zapewnią spokojny sen. 15-krotnie 
zwiększona biodostępność przynosi szybki efekt 
działania melatoniny. Krople są w 100% naturalne 
oraz wegańskie.
Pojemność: 10 ml / 0,34 fl oz

VITAMIN D3 & K2
Witamina D3 w kooperacji 
z witaminą K2 zapewni silny 
układ odpornościowy, zdrowie 
psychiczne i mocne kości. 
Krople są w 100% naturalne oraz 
wegańskie.
Pojemność: 10 ml / 0,34 fl oz

OMEGA 3

Kwasy tłuszczowe Omega-3 
pozyskuje się z mikroalg, dlatego 
produkt jest w 100% wegański 
oraz naturalny. Ze względu na 
22-krotnie wyższą biodostępność 
może być przyswajany 
bezpośrednio przez organizm.
Pojemność: 10 ml / 0,34 fl oz

45,37 zł

45,37 zł

45,37 zł
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VITAMIN C

Witamina C służy nie tylko jako wzmacniacz 
odporności, ale także stymuluje tworzenie 
kolagenu, dzięki czemu skóra staje się piękna,
a włosy mocne. Dodatkowo działa jako ochrona 
przed wolnymi rodnikami, wmzacnia tkankę łączną 
i ułatwia wchłanianie żaleza. Produkt jest w 100% 
naturalny i wegański.
Pojemność: 10 ml / 0,34 fl oz

OPC

OPC wyekstrahowany
z naturalnego ekstraktu z pestek 
winogron, służy jako naturalna 
substancja ochronna. Produkt jest 
w 100% z naturalnych i wegańskich 
składników.
Pojemność: 10 ml / 0,34 fl oz

Q10 & ALOE VERA

Piękno zamknięte w kroplach. 
Witamina Q10 działa 
przeciwstarzeniowo, natomiast 
aloes zawiera w sobie liczne 
witaminy z grupy B (w tym B12). 
Produkt dostarcza niezbędnych 
aminokwasów, enzymów
i minerałów. Produkt w 100% 
naturalny i wegański.
Pojemność: 10 ml / 0,34 fl oz

45,37 zł

45,37 zł

45,37 zł
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TEMPÉRANCE THE FACE SERUM
2000 mg CBD, 0% THC
To silne serum przeciwstarzeniowe 
zawiera CBD, kwas hialuronowy, olej 
jojoba i składnik aktywny podobny do 
botoksu, który regeneruje i nawadnia 
skórę od wewnątrz, a jego zapach jest 
kojący dla zmysłów. 
Pojemność: 50 ml / 1,69 fl oz

CARDINAL THE BODY OIL
2000 mg CBD, 0% THC
Połączenie olejków CBD, słonecznika
i słodkich migdałów, maceratu z oleju 
z nagietka i marchwi oraz CBD, łagodzi 
i nawilża skórę, zapewniając bardziej 
stonowaną sylwetkę, jednocześnie 
łagodząc uczucie napięcia
i dyskomfortu.
Pojemność: 100 ml / 3,38 fl oz

FORCE THE HAIR SERUM
2000 mg CBD, 0% THC
CBD w połączeniu z koktajlem olejków 
(olej rycynowy, jojoba, ze słodkich 
migdałów, awokado i tłusty macerat 
czosnkowy) odżywia, ożywia i naprawia 
włókno włosa. 
Pojemność: 100 ml / 3,38 fl oz

VÉRITÉ THE DAY CREAM
1000 mg CBD, 0% THC

ESPÉRANCE NIGHT CREAM
2000 mg CBD, 0% THC

Dzięki CBD, olejkowi ze słodkich migdałów, kwasowi 
hialuronowemu i stewiozydowi, ten krem nawilża 
i ujędrnia skórę, wygładzając zmarszczki. Łagodzi 
również stany zapalne i dyskomfort suchej skóry. 
Ziarnistość skóry jest delikatniejsza, w dotyku 
bardziej miękka, a twarz rozświetlona.
Pojemność: 50 ml / 1,69 fl oz

Krem na noc łączy CBD z olejem jojoba, 
stewiozydem i ekstraktami roślinnymi (spilanthes 
acmella i astragalus membranaceus) ze względu 
na ich działanie przeciwstarzeniowe i ujędrniające. 
Rano skóra jest gładsza, jędrniejsza i wygładzona.
Pojemność: 50 ml / 1,69 fl oz

http://www.barcode-generator.de
one column auto size

153,66 zł

http://www.barcode-generator.de
one column auto size

153,66 zł

http://www.barcode-generator.de
one column auto size

186,18 zł

http://www.barcode-generator.de
one column auto size

http://www.barcode-generator.de
one column auto size

153,66 zł 186,18 zł
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http://www.barcode-generator.de
one column auto size

113,01 zł

AMOUR THE LIP BALM
100 mg CBD, 0% THC

EKSKLUZYWNY ZESTAW
KOSMETYKÓW VERTÙ

Balsam ten wzbogacony w szczególności 
woskiem pszczelim, olejem z czarnuszki, 
masłem shea, miodem jest miękkością dla ust 
potrzebujących nawilżenia i odżywienia. Zwalcza 
pierzchnięcie i zmiękcza usta.
Masa: 13 g / 0,46 fl oz

Zestaw zawiera: VÉRITÉ THE DAY CREAM, ESPÉRANCE 
NIGHT CREAM, FORCE THE HAIR SERUM, JUSTICE THE 
HAND CREAM, CARDINAL THE BODY OIL, AMOUR THE 
LIP BALM, PURETÉ THE SCRUB.

JUSTICE THE HAND CREAM
1000 mg CBD, 0 % THC

PURETÉ THE SCRUB
1500 mg CBD, 0% THC

Wosk pszczeli, masło i olej jojoba znane ze swoich 
właściwości, dadzą dłoniom ukojenie, nawilżenie
i odżywienie. 
Pojemność: 60 ml / 2,02 fl oz

Peeling łączy w sobie miękkość ze zmysłowością 
i skutecznością. Oczyszcza skórę z wszelkich 
zanieczyszczeń i zmniejsza widoczność 
niedoskonałości. Jego zapach z egzotycznymi 
akcentami pozostawia pyszny ślad na 
oczyszczonej skórze.
Masa: 245 g / 8,64 oz

http://www.barcode-generator.de
one column auto size

113,01 zł

http://www.barcode-generator.de
one column auto size

72,36 zł

812,20 zł
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SZAMPON DO WŁOSÓW
ZERO

SZAMPON DO WŁOSÓW UZUPEŁNIAJĄCY
PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW

Zawiera ekstrakty z  aloesu i prowitaminę B5 o 
właściwościach chroniących włókna włosów. 
Szampon nie zawiera siarczanów, parabenów, 
perfum i silikonu, dzięki czemu idealnie nadaje się 
do codziennego użytku.
Pojemność: 150ml / 5,07 fl oz

Zawiera ekstrakty morskie z groszku i borowiny, 
które stymulują wzrost włosów. Dzięki delikatnej 
bazie myjącej dba o skórę głowy i sprawia, że   
włosy są mocniejsze i łatwiejsze do rozczesania.
Pojemność: 150ml / 5,07 fl oz

WKRÓTCE WKRÓTCE

SZAMPON DO WŁOSÓW
PRZECIWŁOJOTOKOWY

Zawiera olejki eteryczne 
Melaleuca, które zapewniają 
właściwości przeciwłojotokowe 
i przeciwłupieżowe. Jego gładka 
baza sprawia, że   włosy są miękkie 
i łatwe do rozczesania. Klinicznie 
udowodniono, że skutecznie 
eliminuje łupież.
Pojemność: 150ml / 5,07 fl oz

SZAMPON DO WŁOSÓW
SUCHYCH

Zawiera ekstrakt z winogron
i ylang ylang o właściwościach 
nawilżających. Karmi, wzmacnia
i nawilża skórę głowy.
Pojemność: 150ml / 5,07 fl oz

WKRÓTCE WKRÓTCE

SZAMPON DO WŁOSÓW
PRZECIWŁUPIEŻOWY

Zawiera ekstrakty z drzewa 
herbacianego i propolisu, 
które nadają mu właściwości 
przeciwłupieżowe. Normalizuje, 
oczyszcza i leczy skórę głowy. 
Dzięki badaniom klinicznym 
udowodniono, że eliminuje łupież 
(86%), łagodzi swędzenie (90%)
i zapobiega nawrotom (79%)
Pojemność: 150ml / 5,07 fl oz

WKRÓTCE

SZAMPON DO WŁOSÓW
PRZETŁUSZCZAJĄCYCH SIĘ

Zawiera ekstrakty z lawendy 
i rumianku rzymskiego,  które 
zmniejszają przetłuszczanie 
się skóry. Oczyszcza, reguluje 
i uspokaja skórę głowy 
Dzięki badaniom klinicznym 
udowodniono, że obniżają poziom 
sebum, oczyszczają skórę głowy
i mniej przetłuszczają się korzenie.
Pojemność: 150ml / 5,07 fl oz

WKRÓTCE
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SERUM
PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW
Opracowany z naturalnych składników. Zmniejsza 
wypadanie włosów, stymuluje wzrost, wzmacnia, 
nadaje witalności, wydłuża cykl życia włosa.
Po 3 miesiącac włosy są wyraźnie grubsze, 
piękniejsze i łatwiejsze do rozczesania.
Pojemność: 100 ml / 3,38 fl oz

WKRÓTCE
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LE CONTOUR - PRZECIWSTARZENIOWA 
KURACJA KONTURU OCZU
Dzięki wyjątkowej formule skoncentrowanej
w RGNA28 i bogatej konsystencji, redukuje cienie
i worki pod oczami, zmarszczki są wygładzone,
a skóra jest nawilżona i chroniona.
98,9% składników pochodzenia naturalnego. 
Pojemność: 15 ml / 0,51 fl oz

WKRÓTCE

LE JOUR - PIELĘGNACJA 
TWARZY NA DZIEŃ

Dzięki ekskluzywnej formule 
skoncentrowanej w RGNA28, 
lekkiej konsystencji i matowemu 
wykończeniu niedoskonałości są 
wygładzone, cera ożywiona, skóra 
jest nawilżona przez cały dzień 
i chroniona przed codziennym 
stresem. 90,7% składników 
pochodzenia naturalnego.
Pojemność: 50 ml / 1,69 fl oz

WKRÓTCE

LA NUIT - PIELĘGNACJA
TWARZY NA NOC

Dzięki ekskluzywnej formule 
skoncentrowanej w RGNA28, 
lekkiej konsystencji i matowemu 
wykończeniu niedoskonałości są 
wygładzone, cera ożywiona, skóra 
jest nawilżona przez cały dzień 
i chroniona przed codziennym 
stresem. 98,5% składników 
pochodzenia naturalnego.
Pojemność: 50 ml / 1,69 fl oz

WKRÓTCE
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LE SÉRUM
Dzięki ekskluzywnej formule ultraskoncentrowanej 
w RGNA28 i delikatnej konsystencji, Redukuje 
i zapobiega powstawaniu plam, cera jest 
rozświetlona,   a jakość regeneracji skóry trwale 
poprawiona. 98,7% składników pochodzenia 
naturalnego.
Pojemność: 30 ml / 1,01 fl oz

WKRÓTCE
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BEARD BALM
500 mg CBD, 0% THC

Balsamy DEEP SEA i ORIENTAL VIBES nasączone 
CBD nie tylko pomagają ustrukturyzować brodę, 
odżywić ją i nawilżyć, ale są również niezbędne
w ochronie przed czynnikami zewnętrznymi, dzięki 
czemu broda stanie się piękna i lśniąca.
Masa: 50 g

DEEP SEA

ORIENTAL VIBES

113,01 zł

113,01 zł

88,62 zł

SHAMPOO BEARD
500 mg CBD / 3750 mg CBD, 0% THC

Szampony do brody są pierwszym krokiem w pielęgnacji barberskiej. Połączenie CBD z masłem shea
i olejkiem migdałowym zapewnia natychmiastowe uczucie ukojenia i nawilżenia. Włosy natychmiast
zostają zmiękczone i odzyskują dobry wygląd.
Pojemność: 100 ml / 750 ml ( 3,38 fl oz / 25,36 fl oz)

DEEP SEA (100 ml) ORIENTAL VIBES (100 ml)

88,62 zł 291,87 zł

DEEP SEA (750 ml) ORIENTAL VIBES (750 ml)

291,87 zł
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BEARD OIL
500 mg CBD, 0% THC

Olejki do brody DEEP SEA i ORIENTAL VIBES 
posiadają składniki odżywcze i nawilżają zarost 
oraz skórę. Ekstrakty z nagietka, olejek ze słodkich 
migdałów i CBD tworzą silnie regenerujący koktajl 
dla włosów, nie pozostawiając tłustego filmu dzięki 
natychmiastowemu wchłanianiu się we włókna 
włosa.
Pojemność: 50 ml / 1,69 fl oz

113,01 zł

DEEP SEA ORIENTAL VIBES

113,01 zł

THE KRAFTER PACK
ZESTAW KOSMETYKÓW

Zestaw DEEP SEA zawiera: BEARD OIL DEEP SEA, 
BEARD BALM DEEP SEA, SHAMPOO BEARD DEEP SEA 
(100 ml) + grzebień z leszczyny.
Zestaw ORIENTAL VIBES zawiera: BEARD OIL ORIENTAL 
VIBES, BEARD BALM ORIENTAL VIBES, SHAMPOO BEARD 
ORIENTAL VIBES (100 ml) + grzebień z leszczyny.

300,00 zł

DEEP SEA ORIENTAL VIBES

300,00 zł

SPORT
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186,18 zł186,18 zł

JOINT RELIEF CREAM
1500 mg CBD, 0% THC

Wielofunkcyjny krem
o właściwościach relaksacyjnych 
do stosowania wieczorem. 
Jego składniki aktywne 
uzupełnione o najwyżej jakości 
CBD są naturalnym środkiem 
zwiotczającym mięśnie. 
Stosowany regularnie pomaga 
utrzymać dobrą wydajność 
podczas kolejnych sesji ćwiczeń.
Pojemność: 150 ml / 5,07 fl oz

CRYOGENIC GEL
1500 mg CBD, 0% THC

Żel kriogeniczny z CBD 
pozwala uniknąć uczucia 
ciężkich nóg po wysiłku. 
Dzięki swoim właściwościom 
poprawia krążenie i zapewnia 
natychmiastową ulgę. Ułatwia 
drenaż i rozluźnienie mięśni. 
Formuła na bazie eukaliptusa 
umożliwia uzyskanie silnie 
chłodzącego żelu, który 
sprzyja łagodzeniu bólów. Do 
stosowania na nogi lub obszary 
przepracowane wysiłkiem.
Pojemność: 150 ml / 5,07 fl oz

RELAXING OIL
1500 mg CBD, 0% THC

Olejek do masażu stymuluje 
krążenie krwi i wspomaga lepszą 
regenerację. Dla lepszego 
efektu należy nałożyć olejek na 
wrażliwe miejsca i masować 
okrężnymi ruchami, aby uwolnić 
napięcie.
Pojemność: 150 ml / 5,07 fl oz

186,18 zł
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HEMP+ SPORT
ZESTAW KOSMETYKÓW

Zestaw zawiera: JOINT RELIEF CREAM, CRYOGENIC 
GEL, RELAXING GEL, WARMING BALM, COOLING BALM, 
NIGHT DREAM OIL (1500 mg CBD), EVERYDAY OIL 
(1500 mg CBD).

WARMING BALM
1000 mg CBD, 0% THC

Do stosowania przed wysiłkiem, nakładając 
cienką warstwę na obolałe miejsca pobudza się 
odprężenie ciała i rozpoczna proces łagodzenia 
bólu. Dzięki formule wzbogaconej
w najwyżej jakości CBD i działaniu 
rozgrzewającemu, balsam pomaga przygotować 
organizm do ponownego wysiłku.
Masa: 50 g

COOLING BALM
1000 mg CBD, 0% THC

Dzięki idealnemu połączeniu CBD i starannie 
dobranymi składnikami aktywnymi pochodzenia 
naturalnego, balsam ten jest idealny do 
odciążenia mięśni i stawów zmobilizowanych 
podczas ćwiczeń. Dzięki efektowi chłodzenia, 
uczucie ulgi jest natychmiastowe.
Masa: 50 g

812,20 zł

113,01 zł

113,01 zł



46 47

EVERYDAY OIL
1500 mg / 3000 mg / 4500 mg, 0% THC

Olejek EVERYDAY pochodzi z subtelnej mieszanki witaminy C i CBD, wyekstrahowanych ze starannie 
wyselekcjonowanych roślin konopi, a następnie rozcieńczonych w olejach roślinnych odpowiednich do 
stosowania w żywności. Olejek do stosowania podjęzykowego wzbogacony jest witaminą C, która przyniesie 
witalność i pozostawi delikatny pomarańczowy aromat.
Pojemność: 30 ml / 1,01 fl oz 

NIGHT DREAM OIL
1500 mg / 3000 mg / 4500 mg, 0% THC

Olejek NIGHT DREAM pochodzi z subtelnej mieszanki CBD pozyskiwanej ze starannie wyselekcjonowanych 
roślin konopi i rozcieńczonej w olejach roślinnych odpowiednich do użytku spożywczego. Został wzbogacony 
o melatoninę, która sprzyja zasypianiu i pozostawia delikatny aromat zielonej herbaty.
Pojemność: 30 ml / 1,01 fl oz

146,26 zł

1500 mg

219,43 zł

3000 mg

300,00 zł

4500 mg

146,26 zł

1500 mg

219,43 zł

3000 mg

300,00 zł

4500 mg
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SUPLEMENT DIETY W KROPLACH
3000 mg CBD, 0% THC

Olejek konopny dla użytkowników, którzy 
chcą korzystać ze wszystkiego, co 
najlepsze w konopiach. Dzięki obfitej 
dawce CBD, krople można stosować 
codziennie, aby pobudzać zdrowie 
i regenrację w całym organiźmie. 
Krople mogą być stosowane zarówno 
doustnie, jak i miejscowo na skórę.
Pojemność: 10 ml / 0,34 fl oz

365,04 zł
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SUPLEMENT DIETY W KROPLACH
1000 mg /3000 mg CBD, 0% THC

Najwyższej jakości olej z ekstrakcji 
CO2 z konopi włóknistych z naturalnie 
występującymi fitokannabinoidami.
W pełni naturalny olej CBD zmieszany jest 
z frakcjonowanym olejem kokosowym, 
opracowanym w celu zapewnienia 
pozytywnych korzyści oraz z naturalnym 
aromatem. Krople wyposażone są
w zintegrowany aplikator, której jest łatwy
w użyciu. Krople mogą być stosowane 
zarówno doustnie, jak i miejscowo na skórę.
Pojemność: 10 ml / 30 ml (0,34 fl oz / 1,01 fl oz)

137,40 zł

MINT (1000 mg, 10 ml)

324,39 zł

MINT (3000 mg, 30 ml)

137,40 zł

ORANGE (1000 mg, 10 ml)

324,39 zł 137,40 zł 324,39 zł

ORANGE (3000 mg, 30 ml) TROPICAL (1000 mg, 10 ml) TROPICAL (3000 mg, 30 ml)
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SUPERGREENS GUMMIES SUPERFRUITS GUMMIES

Zawierają szerokie spektrum składników, w tym 
witaminy, minerały i ekstrakt z liści karczocha, które 
wspierają m.in. zdrowie układu pokarmowego, 
pracę wątroby, funkcję odpornościową oraz układ 
nerwowy.
Pojemność: 60 żelek

Wyjątkowo stworzone z przeciwutleniaczy
i niezbędnych składników odżywczych, aby 
wspierać układ odpornościowy i stymulować 
tworzenie kolagenu, aby odmłodzić i utrzymać 
elastyczność skóry.
Pojemność: 60 żelek

94,31 zł 94,31 zł

ASHWAGANDHA GUMMIES

Ułatwiają utrzymać prawidłowy poziom kortyzolu, 
zmniejszyć stres i zapewnić relaks, obniżyć poziom 
kortyzolu, który pomaga kontrolować apetyt, 
poprawiają jakość snu, wspomagają zdrowie 
seksualne u kobiet oraz wspierają sprawność 
fizyczną.
Pojemność: 60 żelek

94,31 zł



54 55

94,31 zł

APPLE CIDER VINEGAR GUMMIES

Wspomagają produkcję energii komórkowej, funkcje odpornościowe, zdrowie serca, metabolizm, układ 
nerwowy oraz ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie. Ocet jabłkowy jest tradycyjnie używany do 
trawienia oraz zdrowia jelit.
Pojemność: 30 żelek / 60 żelek

56,10 zł
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ZEST ACTIVE

Supersuplement z 25 składnikami aktywnymi przeznaczony dla osób dorosłych (od 18. roku życia), które chcą 
wesprzeć swój układ odpornościowy i poziom energii. Zapewniając wiele korzyści w jednej łatwej saszetce, 
każdy składnik został starannie dobrany, aby pomóc uwolnić potencjał organizmu. Każda saszetka zawiera 
takie składniki jak: Wellmune, L-lizyna, L-teanina i Tauryna.
Pojemność: 7 saszetek (43,7 g) / 30 saszetek (183 g)

7-DAYS PACK

37,40 zł

30-DAYS PACK

132,52 zł

MASTER MIND

Potężny supersuplement zawierający 11 aktywnych składników, które zostały opracowane w celu wspierania 
funkcji mózgu, funkcji poznawczych i psychologicznych oraz sprawności umysłowej. Wzbogacony o cholinę, 
urydynę i kwasy Omega-3 DHA, został opracowany dla osób, które chcą wspierać optymalne zdrowie 
mózgu. Polecany dla osób powyżej 16 roku życia.
Pojemność: 7 saszetek (31,6 g) / 30 saszetek (135,3 g)

7-DAYS PACK

56,10 zł

30-DAYS PACK

189,43 zł
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JOINT COMPLEX

Supersuplement z 10 składnikami aktywnymi przeznaczony dla osób dorosłych (od 18. roku życia), by wspierać 
zdrowie stawów. O wyjątkowym smaku owoców leśnych, wykonany z użyciem naturalnego słodzika, 
glikozydów stewiolowych, ze składnikami takimi jak: Peptan, Collagen Peptides ( źródło morskie ), kwas 
hialuronowy, glukozamina i MSM.
Pojemność: 7 saszetek (72,6 g) / 30 saszetek (311,1 g)

7-DAYS PACK

56,10 zł

30-DAYS PACK

189,43 zł

REVIVE ACTIVE

Revive Active to 26 aktywnych składników, oferuje naturalną energię przez cały dzień. Suplement przywróci 
układ odpornościowy do normy, zmniejszając w ten sposób ryzyko przeziębienia i grypy, ale co ważniejsze, 
utrzyma serce w zdrowiu. Zawiera całe zalecane dzienne spożycie RDA aminokwasów, witamin i minerałów, 
a także 150 mg CoQ10 i 3 g L-argininy, aby zapewnić naturalną energię przez cały dzień, jednocześnie 
dbając o serce i krążenie. Nie zawiera żadnych stymulantów, tylko naturalne składniki. Nie zawiera sztucznych 
barwników ani aromatów i wykorzystuje naturalną roślinną substancję słodzącą o nazwie stewia. Nadaje się 
dla diabetyków, wegetarian i celiakii.
Pojemność: 7 saszetek (88,9 g) / 30 saszetek (381 g)

7-DAYS PACK

66,67 zł

30-DAYS PACK

226,83 zł
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JUNIOR REVIVE

Opracowany w Irlandii z 22 aktywnymi składnikami 
w każdej saszetce, ten bezsmakowy suplement 
może być z łatwością dodany do soku lub koktajlu  
i jest przeznaczony dla dzieci w wieku 4-12 lat. 
Wzbogacony o Wellmune, Junior Revive został 
specjalnie opracowany, aby wspierać fizyczne
i psychologiczne potrzeby rosnącego dziecka.
Pojemność: 20 saszetek (30 g)

TEEN REVIVE

W miarę gdy dziecko rośnie, a jego styl życia staje 
się coraz bardziej aktywny, wzrasta poziom jego 
zapotrzebowania na składniki odżywcze. Właśnie 
dlatego został stworzony Teen Revive, specjalnie 
opracowany dla nastolatków w wieku 13-18 lat. 
Zawiera doskonałą mieszankę wysokiej jakości 
składników opracowanych, aby napędzać
i wspierać aktywny i zdrowy styl życia nastolatka. 
Ta specjalna formuła zawiera 22 aktywne składniki, 
które kompleksowo wspierają serce, mózg, kości
i układ odpornościowy każdego nastolatka.
Pojemność: 20 saszetek (36 g)

75,61 zł

72,36 zł

BEAUTY COMPLEX

Wykonany przy użyciu kombinacji składników 
dobranych tak, aby wspierać skórę, włosy
i paznokcie, Beauty Complex to prosty 
dodatek do codziennej rutyny. Opracowany 
jako sproszkowana saszetka do skutecznego 
dostarczania i wchłaniania składników 
odżywczych, jest wzbogacony kolagenem 
morskim, kwasem hialuronowym, fitoceramidami
i biotyną.
Pojemność: 30 saszetek (282 g)

226,83 zł
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226,83 zł

MENO ACTIVE

Mieszanka 31 aktywnych składników dostarcza
w saszetce wszystkich niezbędnych witamin. 
Każda dzienna dawka zawiera 4 ekstrakty roślinne,
4 enzymy trawienne, 350 mg Omega-3 DHA,
3 różne szczepy żywych przyjaznych bakterii 
oraz 19 witamin i minerałów. Przeznaczony do 
spożywania podczas menopauzy.
Pojemność: 30 saszetek + 30 kapsułek (210,3 g)
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FOCUS NUTRI

Promują funkcje kognitywne, równowagę 
psychiczną i nerwową oraz pozwalają na 
optymalną koncentrację dla podejmowania 
decyzji. Stosować 2 kapsułki dziennie rano lub 
podczas zawodów.
Pojemność: 60 kapsułek

Codziennie dostarczają witaminy i minerały 
niezbędne do optymalnej równowagi żywieniowej. 
Stosować 2 kapsułki dziennie rano podczas 
śniadania.
Pojemność: 60 kapsułek

WKRÓTCE WKRÓTCE

RELAX SLEEP

Umożliwiają relaks po szczególnie długiej lub 
intensywnej sesji grania, bogatej w emocje.
Stosować 1-2 kapsułki dziennie po sesji grania.
Pojemność: 60 kapsułek

Ułatwiają zasypianie i zwalczają zakłócenia cyklu 
snu. Stosować 1 kapsułkę pół godzinny przed snem.
Pojemność: 60 kapsułek

WKRÓTCE WKRÓTCE

TONIC VIEW

Zwiększają wydajność w grze, przyczyniają się do 
prawidłowego rozwoju odruchów mózgowych
i mięsniowych oraz zapobiega zmęczeniu. 
Stosować 1 kapsułkę dziennie na śniadanie lub 
podczas meczu, by być w dobrej frmie cały dzień 
bez nadmiernego podekscytowania.
Pojemność: 60 kapsułek

Dla optymalnego funkcjonowania narządu wzroku
i w celu ochrony oczu przed szkodliwym działaniem
przedłużonej ekspozycji na ekrany.
Stosować 1 kapsułkę dziennie rano.
Pojemność: 60 kapsułek

WKRÓTCE WKRÓTCE
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SPRAY
Walczy z pojawieniem się bólu związanego
z nadużywaniem stawów i mięsni. Stosować
w trakcie lub po sesji grania, 2-3 razy w ciągu 
dnia.
Pojemność: 100 ml / 3,38 fl oz

WKRÓTCE
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CAPSULS FOR THE NIGHT
2000 mg CBD ( 50 mg CBD / kapsułka), 0% THC
Relaksujący kompleks przeznaczony dla osób, które mają problemy ze snem. CBD, którego najbardziej znaną 
zaletą jest kojące działanie, ma niezwykłą kompatybilność w stotunku do melatoniny. Połączenie tych dwóch 
cząsteczek pozwoli na znaczną poprawę jakości snu poprzez poprawę zasypiania.
Pojemność: 40 kapsułek

186,18 zł
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DERMIC
Stymuluje syntezę kolagenu, 
pogrubia skórę właściwą, zwiększa 
napięcie i jędrność skóry oraz 
aktywuje proces gojenia ran
i zmniejsza ryzyko wystąpienia 
blizn.
Pojemność: 60 kapsułek

HAIR & NAILS
Odżywia wnętrze mieszka 
włosowego, wzmacnia strukturę 
korzenia włosa i stymuluje ich 
porost. Wzmacnia paznokcie, 
zapobiega rozdwajaniu i łamaniu.
Pojemność: 30/90 kapsułek

SKIN BEAUTY
Redukuje widoczność zmarszczek, 
utrzymuje blask i elastyczność 
skóry, spowalnia przebarwienia. 
Skóra jest lepiej nawilżona
i dotleniona od wewnątrz.
Pojemność: 30 kapsułek

CLEAR COMPLEXION
Rozświetla skórę, redukuje 
zaczerwienienia i brązowe 
przebarwienia.
Pojemność: 30 kapsułek

FLEX
Kompleks składników działających 
na zdrowie stawów. Przyczynia 
się do prawidłowego tworzenia 
tkanek łącznych, utrzymania 
prawidłowego układu kostnego 
oraz tworzenia kolagenu.
Pojemność: 45 kapsułek

WKRÓTCE

WKRÓTCE

WKRÓTCE

WKRÓTCE

WKRÓTCE

VITAMINE D
Przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania układu 
odpornościowego oraz 
odgrywa rolę w procesie 
podziału komórek w organizmie. 
Wspiera kości i układ mięśniowy.
Pojemność: 30 kapsułek

PROPOLIS
To naturalny składnik aktywny 
bogaty we flawonoidy, barwniki 
roślinne z rodziny polifenoli. 
Stymuluje organizm i układ 
odpornościowy.
Pojemność: 30 kapsułek

ZINC
Cynk przyczynia się do 
prawidłowego funkcjonowania 
układu odpornościowego oraz 
ochrony komórek przed stresem 
oksydacyjnym. 
Pojemność: 30 kapsułek

WKRÓTCE

WKRÓTCE

WKRÓTCE

WKRÓTCE

30 KAPSUŁEK 90 KAPSUŁEK
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WKRÓTCE

NEOSELEN
Suplement diety bogaty w selen, pierwiastek 
śladowy antyoksydant niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania układu odpornościowego
i obrony immunologicznej. Wskazany jest w walce 
ze szkodliwymi skutkami ekscesów współczesnego 
życia, które wywołują przedwczesne starzenie się:
zaburzenia równowagi żywieniowej, 
zanieczyszczenia, stres, słońce i tytoń.
Pojemność: 30/90 kapsułek

NEOSELEN PROTECT
Łączy w sobie witaminy D i A, które pełnią 
specyficzną rolę w podziale komórek i jednocześnie 
przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania 
układu odpornościowego. Selen oraz witaminy 
C i E przyczyniają się do ochrony komórek przed 
stresem oksydacyjnym. Witamina D jest niezbędna 
do prawidłowego funkcjonowania i prawidłowego 
rozwoju kości w środowiskach, w których brakuje 
światła słonecznego.
Pojemność: 30/90 kapusłek

WKRÓTCE WKRÓTCE WKRÓTCE

30 KAPSUŁEK 90 KAPSUŁEK 30 KAPSUŁEK 90 KAPSUŁEK
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WKRÓTCE

VEGECARDINE
Przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania serca, układu 
nerwoweg i prawidłowych funkcji 
psychologicznych. 
Pojemność: 60 kapsułek

WKRÓTCE

VEGETRANSIT
Ułatwia tranzyt i trawienie, 
pomaga trawić odpady oraz 
ułatwia usuwanie tłuszczów przez 
wątrobę.
Pojemność: 30 kapsułek 

WKRÓTCE

VEGEDOL
Służy do prawidłowego 
funkcjonowania stawów, 
wspomaga ich elastycznść, 
łagodzi dyskomfort mięsni 
i stawów, przyczynia się do 
utrzymania zdrowych tkanek 
łącznych i ochrony komórek
przed stresem oksydacyjnym.
Pojemność: 60 kapsułek

WKRÓTCE

ENTÉRIS
Pomagają zwalczać bakterie 
i wirusy podczas ostrych 
epizodów żołądkowo-jelitowych.
Pojemność: 30 kapsułek

WKRÓTCE

STRESSPURE
Przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego metabolizmu 
energetycznego, zmniejszenia 
zmęczenia oraz prawidłowego 
funkcjonowania układu 
nerwowego w przypadku stresu
i rozdrażnienia.
Pojemność: 28 kapsułek 

WKRÓTCE

GLYCEPURE
Przyczynia się do utrzymania 
prawidłowej glikemii. Pozytywnie 
wpływa na nadwagę, a także 
chrni naczynia osłabione 
nadmiarem cukru.
Pojemność: 30 kapsułek
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WKRÓTCE

DOLORES SPRAY
Łagodzi bolesne odczucia, 
napięcie mięśni, sztywność 
i siniaki. Ma właściwości 
przeciwzapalne, przeciwbólowe
i wzmacniające.
Pojemność: 50 ml / 1,69 fl oz

WKRÓTCE

DOLORES GÉLULES
Łagodzi dolegliwości mięśni
i stawów, zawierają rośliny
o własciwościach kojących
i relaksujących.
Pojemność: 60 kasułek
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CLEANONE BOX 
Automatyczny terminal do bezkontaktowego dozowania żelu antybakteryjnego. Bez wątpienia jest to 
najbardziej kompaktowy automatyczny terminal na rynku o eleganckim i nowoczesnym designie.

ROZMIAR URZĄDZENIA: 200 x 120 x 105 mm
ROZMIAR OPAKOWANIA: 212 x 135 x 110 mm
WAGA NETTO / BRUTTO:  468 g / 558 g
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA: 450 ml (15,22 fl oz)
ZASILANIE: 4 x ALKALICZNE BATERIE AA
CZAS PRACY BATERII: OK. 6 MIESIĘCY
SPOSÓB UŻYTKOWNIA: wolnostojący
lub zamontowany do ściany
OPCJE:  4 stopnie dawkowania

WIDOCZNY POZIOM ŻELU
ANTYBAKTERYJNEGO

4 STOPNIE DAWKOWANIA

DOTYKOWE PRZYCISKI

KONTROLKI LED

169,92 zł
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113,81 zł

EVERYDAY MCT OIL
500 mg CBD, 0% THC

Koncentrat najwyższej jakości CBD Broad 
Spectrum. Spożywany codziennie zapewnia 
pupilowi   dawkę dobrego samopoczucia.
Pojemność: 10 ml / 0,34 fl oz

113,81 zł

113,81 zł

MOBILITY VITAMIN C OIL
500 mg CBD, 0% THC

Olej CBD wzbogacony witaminą C przeznaczony 
jest dla psów i kotów, aby zapewnić im codzienną 
dawkę energii. 
Pojemność: 10 ml / 0,34 fl oz

RELAX MELATONINE OIL
500 mg CBD, 0% THC

Olej CBD działa na stres psów i kotów, pozwalając 
im znaleźć spokój i ciszę w stresujących 
sytuacjach dnia codziennego, takich jak: 
długie podróże samochodem czy samotność. 
Wzbogacony w melatoninę olej CBD może być 
również stosowany wieczorem, aby pomóc 
zwierzętom zasnąć.
Pojemność: 10 ml / 0,34 fl oz

BISCUITS - DOG BONIES
300 mg CBD (10 mg CBD / ciasteczko)
0% THC

Ciasteczka dla psów na bazie CBD, które przyniosą 
im korzystny wpływ na sierść, stres, niepokój.
Pojemność: 30 ciasteczek (250 g)

60,89 zł
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SHAMPOO ANIMAL CARE
1000 mg CBD, 0% THC

Szampon na bazie CBD, pozwalający 
zadbać o czwronożnych przyjaciół
z długimi i krótkimi włosami. Wspomaga 
regenerację i intensywnie odbudowuje 
strukturę sierści dzięki CBD i ekstraktowi
z zielonej herbaty, które działają kojąco
i zmiękczająco. 
Pojemność: 500 ml / 16,91 fl oz

65,03 zł
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W głowie woni wyczuwalna jest czarna porzeczka, 
w sercu frezja i róża, z wanilią, ambroxanem, 
paczulą i drzewem sandałowym w bazie.

„GOLD” CANDLE

Świece z kolekcji „Gold” są wykonane są w 100% z wosku sojowego pochodzącego z certyfikowanych 
ekologicznych upraw, kompozycje zapachowe oparte są o naturalne olejki eteryczne, a knot jest bawełniany.
Pojemność: 150 g (czas palenia: do 32 h) 

ELEGANT SIMPLICITY

W głowie tej woni są: czarna porzeczka i gruszka,
w sercu są kwiaty: irys, jaśmin, kwiat pomarańczy, 
a bazą zapachu jest fasola tonka, paczula, wanilia 
i pralinka.

I DO

82,28 zł82,28 zł

MORNING DEW BEAUTIFUL POISON

W głowie znajduje się: różowy pieprz, mandarynka 
i akordy gruszki. W sercu kwiat pomarańczy 
współgra z akordem jaśminy sambakowego. Bazą 
zapachu są akordy czarnej kawy, nasion wanilii
i paczuli.

Głową zapachu są: pomarańcza, lima, 
mandarynka, jaśmin, bergamotka, cytryna, neroli; 
sercem: cyklamen, rezeda, gałka muszkatołowa, 
kolendra, fiołek, frezja, brzoskwinia, hiacynt, róża, 
calone, natomiast bazą: żywica bursztynowa, 
paczula, mech dębowy, cedr, białe piżmo.

82,28 zł 82,28 zł
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LOVELY GIRL

W głowie zapachu są nuty bergamotki, 
pomarańczy i mandarynki. W sercu kwiaty: 
jaśminu róży i kwiatu pomarańczy. Bazą woni jest 
paczula, wetiwer i drzewo sandałowe.

DARLING

W głowie zapachu są: czarna porzeczka, 
pomarańcza, jabłko i ananas. W sercu są 
kwieciste akordy róży, frezji, konwalii i heliotropu.  
Bazą zapachu jest cedr, drzewo sandałowe, 
fasola tonka i wanilia.

82,28 zł 82,28 zł
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„BASIC” CANDLE

Kolekcja „Basic” to sojowe świece zapachowe o soczystych kolorach i intensywnych, naturalnych zapachach 
inspirowanych codziennymi, prostymi przyjemnościami jakie niesie ze sobą życie. Świece z tej kolekcji 
zamknięte są w designerskie szklane pojemniki, drewniane wieczko i drewniany knot.
Pojemność: 100 g / 300 g / 700 g (czas palenia: 21 h / 64 h / 150 h)

MELON & HONEY

GINGER COOKIE

COTTON BREATH

57,24 zł

S

97,48 zł

M

124,31 zł

L

57,24 zł

S

97,48 zł

M

124,31 zł

L

57,24 zł

S

97,48 zł

M

124,31 zł

L

JASMINE GREEN TEA

SWEETHEART - PŁATKI RÓŻ I PIŻMO

SANDAL TREE

57,24 zł

S

97,48 zł

M

124,31 zł

L

57,24 zł

S

97,48 zł

M

124,31 zł

L

57,24 zł

S

97,48 zł

M

124,31 zł

L
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RHUBARB & LILLY

BASKET OF TULIPS

FRESH GRASS

57,24 zł

S

97,48 zł

M

124,31 zł

L

57,24 zł

S

97,48 zł

M

124,31 zł

L

57,24 zł

S

97,48 zł

M

124,31 zł

L

BLACKBERRY

LAVENDER & HERBS

HUMIDOR

57,24 zł

S

97,48 zł

M

124,31 zł

L

57,24 zł

S

97,48 zł

M

124,31 zł

L

57,24 zł

S

97,48 zł

M

124,31 zł

L



92 93

LILAC

WOOD & WHISKY

LILY OF THE VALLEY

57,24 zł

S

97,48 zł

M

124,31 zł

L

57,24 zł

S

97,48 zł

M

124,31 zł

L

57,24 zł

S

97,48 zł

M

124,31 zł

L
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62,60 zł

80,49 zł

„GO GREEN” CANDLE

Świece z kolekcji „Go Green” sprawiają, że w zaciszu własnego domu, można zanurzyć się w kojących 
doświadczeniach znanych z natury. Wykonane są w 100% z ekologicznego wosku sojowego - bez sztucznych 
barwników i olejków zapachowych pochodzenia petrochemicznego. Szkło pochodzi z recyklingu, a wieczko 
stanowi naturalny korek. Kolekcja powstała z miłości do Ziemi i jest wyrazem przekonania, że dobre wybory 
zmieniają świat.
Pojemność: 220 g / 420 g ( 7,76 fl oz / 14,81 fl oz)

BLOOM IN GRACE

Główną nutą zapachową tej świecy są musujące 
cytrusy, w sercu są kwiaty, takie jak: orchidea, 
konwalia, gardenia i jaśmin, a podstawą zapachu 
jest delikatne piżmo.

DRIVE IN

Głową zapachu świecy są: cytryna i limonka, 
serce stanowią nuty wodne i akordy morza, 

podstawą zapachu są: bursztyn, balsam i mech.

62,60 zł

220 g

80,49 zł

420 g

220 g

420 g

DARKEST LIGHT

W świecy wyczuwalne są nuty kremu waniliowego, 
czekolady i fasolek tonka.

NATURAL HIGH

Głową świecy są zioła i rozmaryn. W sercu zapachu 
jest ylang-ylang oraz róża i fiołek, a podstawę woni 

stanowią: drzewo sandałowe, cydrowe i paczula.

DEEPLY ROOTED

Zmysłowy zapach łączący w sobie nuty
owocowo-winogronowe z cynamonem i goździkami 

oraz klonem, bursztynem, miodem i drzewami: 
sandałowym, dębem i patchoulą.

62,60 zł

220 g

80,49 zł

420 g

62,60 zł

220 g

80,49 zł

420 g

62,60 zł

220 g

80,49 zł

420 g
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STARGAZING

Głową zapachu jest kasztan, sercem gałka 
muszkatołowa, a w podstawie znajduje się wanilia 
i drewno.

DEPTH OVER DISTANCE

Głową tego zapachu są: rum, pomarańcza i limonka. 
W sercu bije zapach arbuza, jabłka i słodkiego 

ananasa. Podstawą woni są: karmel, wanilia, bób, 
fasola tonka i piżmo.

CARPE COCOA

Ma w sobie zapach truskawki i maliny, połączone
z cytrusowymi nutami i wanilią.

62,60 zł

220 g

80,49 zł

420 g

62,60 zł

220 g

80,49 zł

420 g

62,60 zł

220 g

80,49 zł

420 g

WILD THING

Głową zapachu są: kardamon, cytryna, gałka 
muszkatołowa i pieprz. W jego sercu biją 
nuty suszonych owoców, jaśminu, róży i fiołka. 
Podstawą woni są: bursztyn, ambra, drzewo 
sandałowe oraz wanilia.

FOLLOW THE SUN

Pachnie jabłkiem z pomarańczą, w sercu są: 
cynamom, goździki i różę, a podstawą zapachu 

są: bursztyn, paczula i wanilia.

62,60 zł

220 g

80,49 zł

420 g

62,60 zł

220 g

80,49 zł

420 g
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SPICE IT UP

Głową są nuty zielonej herbaty, cytryny, 
mandarynki i gałki muszkatołowej. W sercu woni
są kwiaty, takie jak: irys, jaśmin, konwalia, róża 
i fiołek. Podstawą dla zapachu jest drzewo 
cedrowe, kaszmir, mech i piżmo.

YOU’RE WILD, BABY

Głową tego zapachu są: igła sosnowa, 
tymianek i eukaliptus, jego serce to: drewno 

sandałowe, goździki i cynamon, a podstawą są 
słodycze i mech dębowy.

62,60 zł

220 g

80,49 zł

420 g

62,60 zł

220 g

80,49 zł

420 g
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„GOLD” FRAGRANCE SACHET

ELEGANT SIMPLICITY BEAUTIFUL POISON

W głowie tej woni są: czarna porzeczka i gruszka,
w sercu są kwiaty: irys, jaśmin, kwiat pomarańczy, 
a bazą zapachu jest fasola tonka, paczula, wanilia 
i pralinka.

W głowie znajduje się: różowy pieprz, mandarynka 
i akordy gruszki. W sercu kwiat pomarańczy 
współgra z akordem jaśminy sambakowego. Bazą 
zapachu są akordy czarnej kawy, nasion wanilii
i paczuli.

Saszetki zapachowe sprawdzą się idealnie w małych zakątkach, takich jak: torebka, garderoba, szafa, 
szuflada z ubraniami lub szafka na buty czy samochód. Zapach w saszetce We Love Candles utrzymuje się 
do około 3 miesięcy.
Pojemność: 25 g / 180 ml +-5%

17,89 zł 17,89 zł 17,89 zł 17,89 zł

DARLING I DO

W głowie zapachu są: czarna porzeczka, 
pomarańcza, jabłko i ananas. W sercu są 
kwieciste akordy róży, frezji, konwalii i heliotropu.  
Bazą zapachu jest cedr, drzewo sandałowe, 
fasola tonka i wanilia.

W głowie woni wyczuwalna jest czarna porzeczka, 
w sercu frezja i róża, z wanilią, ambroxanem, 
paczulą i drzewem sandałowym w bazie.
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MORNING DEW LOVELY GIRL

Głową zapachu są: pomarańcza, lima, mandarynka, 
jaśmin, bergamotka, cytryna, neroli; sercem: cyklamen, 
rezeda, gałka muszkatołowa, kolendra, fiołek, frezja, 
brzoskwinia, hiacynt, róża, calone, natomiast bazą: 
żywica bursztynowa, paczula, mech dębowy, cedr, 
białe piżmo.

W głowie zapachu są nuty bergamotki, 
pomarańczy i mandarynki. W sercu kwiaty: 
jaśminu róży i kwiatu pomarańczy. Bazą woni jest 
paczula, wetiwer i drzewo sandałowe.

17,89 zł 17,89 zł
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„BASIC” FRAGRANCE SACHET

Saszetki zapachowe sprawdzą się idealnie w małych zakątkach takich jak torebka, garderoba, szafa, szuflada 
z ubraniami lub szafka na buty czy samochód. Zapach w saszetce We Love Candles utrzymuje się do około 
3 miesięcy.
Pojemność: 25 g / 180 ml +-5%

FRESH GRASS

17,89 zł

LAVENDER & HERBS BLACKBERRY

17,89 zł17,89 zł

HUMIDOR WOOD & WHISKY

17,89 zł 17,89 zł
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LILAC LILY OF THE VALLEY

17,89 zł 17,89 zł
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17,89 zł 17,89 zł

„GO GREEN” FRAGRANCE SACHET

Saszetki zapachowe sprawdzą się idealnie w małych zakątkach takich jak torebka, garderoba, szafa, szuflada 
z ubraniami lub szafka na buty czy samochód. Zapach w saszetce We Love Candles utrzymuje się do około 
3 miesięcy.
Pojemność: 25 g / 180 ml +-5%

DIVE IN BLOOM IN GRACE

Głową zapachu świecy są: cytryna i limonka, 
serce stanowią nuty wodne i akordy morza, 
podstawą zapachu są: bursztyn, balsam i mech.

Główną nutą zapachową tej świecy są musujące 
cytrusy, w sercu są kwiaty, takie jak: orchidea, 
konwalia, gardenia i jaśmin, a podstawą zapachu 
jest delikatne piżmo.

NATURAL HIGH DARKEST LIGHT

Głową świecy są zioła i rozmaryn. W sercu 
zapachu jest ylang-ylang oraz róża i fiołek, 
a podstawę woni stanowią: drzewo sandałowe, 
cydrowe i paczula.

W świecy wyczuwalne są nuty kremu waniliowego, 
czekolady i fasolek tonka.

17,89 zł 17,89 zł
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17,89 zł 17,89 zł

DEEPLY ROOTED DEPTH OVER DISTANCE

Zmysłowy zapach łączący w sobie nuty
owocowo-winogronowe z cynamonem 
i goździkami oraz klonem, bursztynem, miodem 
i drzewami: sandałowym, dębem i patchoulą.

Głową tego zapachu są: rum, pomarańcza 
i limonka. W sercu bije zapach arbuza, jabłka 
i słodkiego ananasa. Podstawą woni są: karmel, 
wanilia, bób, fasola tonka i piżmo.

17,89 zł 17,89 zł

STARGAZING CARPE COCOA

Głową zapachu jest kasztan, sercem gałka 
muszkatołowa, a w podstawie znajduje się wanilia 
i drewno.

Ma w sobie zapach truskawki i maliny, połączone
z cytrusowymi nutami i wanilią.
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FOLLOW THE SUN WILD THING

Pachnie jabłkiem z pomarańczą, w sercu są: 
cynamom, goździki i różę, a podstawą zapachu 
są: bursztyn, paczula i wanilia.

Głową zapachu są: kardamon, cytryna, gałka 
muszkatołowa i pieprz. W jego sercu biją 
nuty suszonych owoców, jaśminu, róży i fiołka. 
Podstawą woni są: bursztyn, ambra, drzewo 
sandałowe oraz wanilia.

17,89 zł 17,89 zł

YOU’RE WILD, BABY SPICE IT UP

Głową tego zapachu są: igła sosnowa, tymianek 
i eukaliptus, jego serce to: drewno sandałowe, 
goździki i cynamon, a podstawą są słodycze 
i mech dębowy.

Głową są nuty zielonej herbaty, cytryny, 
mandarynki i gałki muszkatołowej. W sercu woni
są kwiaty, takie jak: irys, jaśmin, konwalia, róża 
i fiołek. Podstawą dla zapachu jest drzewo 
cedrowe, kaszmir, mech i piżmo.

17,89 zł 17,89 zł



114 115

MIÓD Z LOTARYNGII
300 mg CBD, 0% THC
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CZEKOLADA CIEMNA
200 mg CBD, 0% THC

3739

Wysokiej jakości czekolada, zaprojektowana 
z kremowego masła kakaowego i słodkiej 
wanilii, z domieszką CBD.
Masa: 30 g

CZEKOLADA MLECZNA
200 mg CBD, 0% THC

Francuski miód z recepturą zawierającą w składzie CBD.
Korzyści antyoksydacyjne miodu wraz z CBD dają prawdziwie smakowitą
i relaksującą kombinację dla zdrowia.
Masa: 125 g7316
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MARTIN’S to kompozycja oryginalnej belgijskiej 
czekolady połączonej z naturalnym smakiem 
owoców. Każda receptura i produkowana 
tabliczka czekolady jest dziełem założyciela 
marki: Marcina Paździora, międzynarodowego 
mistrza cukiernictwa.
Masa: 85 g

O CENĘ ZAPYTAJ DOSTAWCĘ

CZEKOLADA MARTIN’S

N°1 CZEKOLADA DESEROWA 54% CACAO
FIGA Z TRUSKAWKĄ

N°2
CZEKOLADA DESEROWA 

54% CACAO
WIŚNIA Z MANGO

N°14
CZEKOLADA MLECZNA
MALINA Z TRUSKAWKĄ

N°27
CZEKOLADA BIAŁA

MALINA Z MARAKUJĄ

N°34 CZEKOLADA RUBY
CZARNY BEZ

Z TRUSKAWKĄ
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SYROP LA POTION
400 mg CBD, 0% THC

EGZOTYCZNE
MANGO

CZARNA
PORZECZKA

TRUSKAWKA
ARBUZ

KOKTAJL
CYTRUSOWY

4471 Syrop wzmocniony CBD do bezpośredniego picia lub do mieszania
z wodą lub innymi napojami.
Pojemność: 100 ml
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HERBATA LIŚCIASTA W KSIĄŻCE
LADIES NOVEL / TRAVELLER
SEBASTEA
BLACK TEA, GREEN TEA, ROOIBOS
Masa: 100 g
Opakowanie zbiorcze: 6 szt.

4167
*cena za 1 szt.

FRENCH ROSE
Rooibos, hibiscus, rosehip 
shell, red rose petals, 
lavender petals, rose flavour.
ROOIBOS LONG CUT

TIRAMISU
Ceylon black tea, 
cornflower, safflower, white 
cornflower, cream flavour.
BOP1

TROPICAL DESSERT
Ceylon green tea, pineapple, 
orange peel, marigold, melon 
flavour. GTYH

AFRICA
100% pure african rooibos, 
caramel pieces, vanilla 
flavour. ROOIBOS LONG CUT

CEYLON
100% pure ceylon black tea.
PEKOE

CHINA
100% pure green tea.
MILK OOLONG

ENGLAND
100% pure ceylon black tea, 
bergamot flavouring. OP

INDIA
100% pure black tea.
OP

3659

*cena za 1 szt.
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AFRICAN LION
100% pure african rooibos, 
caramel pieces, vanilla 
flavour. ROOIBOOS LONG CUT

ARABIAN HORSE
100% pure ceylon black 
tea, peppermint. FBOP

BRITISH BULLDOG
100% pure ceylon black tea, 
bergamot flavour. BOP1

CEYLON BUTTERFLY
100% pure ceylon black tea. 
PEKOE

CHINESE DRAGON
100% pure green tea,
jasmine flavour. GUNPOWDER

CHINESE PANDA
100% pure green tea. 
GUNPOWDER

EGYPT EAGLE
Rooibos, sultanas, marigold, 
wild berry flavour.
ROOIBOS LONG CUT

INDIAN ELEPHANT
100% pure ceylon 
black tea. OP

JAPANESE PHEASANT
100% pure green tea. 
SENCHA

HERBATA LIŚCIASTA W PUSZCE 
ETHNIC SERIES SEBASTEA

BLACK TEA, GREEN TEA, ROOIBOS
Masa: 100 g

Opakowanie zbiorcze: 6 szt.

3611
*cena za 1 szt.
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HERBATA LIŚCIASTA W PUSZCE 
HAPPY NEW YEAR SEBASTEA
BLACK TEA
Masa: 100 g
Opakowanie zbiorcze: 6 szt.

4259
*cena za 1 szt.

HAPPY NEW YEAR
QUARTER PART. 1
Black tea BOP1, white chocolate, jasmine 
buds, white cornflower, passion fruit, 
chamomile with almond flavour.

HAPPY NEW YEAR
QUARTER PART. 3
Black tea BOP1, cornfower, blue mellow 
flower, pineapple, papaya with spicy Earl 
Grey flavour.

HAPPY NEW YEAR
QUARTER PART. 2
Black tea BOP1, marigold, pineapple, 
papaya, orange peels, apple pieces, 
passion fruit with mix fruit flavour.

HAPPY NEW YEAR
QUARTER PART. 4
Black tea BOP1, red cornflower, red rose 
petals, safflower, papaya, rosehip with 
cranberry flavour.
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HERBATA ZIOŁOWA
LE CHANVRIER SUISSE
100 mg CBD, 0% THC

4870

CYTRYNA

Wzbogacona w CBD herbata ziołowa jest idealnym gorącym napojem
na chwilę spokoju, dobrego samopoczucia i snu.
Masa: 30 g

POMARAŃCZA

TRUSKAWKA
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4870 ORGANICZNA HERBATA ZIOŁOWA HEMP+
300 mg CBD, 0% THC
Masa: 25 g

RELAX
Działa antystresowo, stymuluje 
odporność, działa na dobre 
samopoczucie.

NIGHT
Ma działanie kojące, pomaga
w walce z bezsennością i złymi 
snami.

BALANCE
Unikalna receptura, która łączy
ze sobą yerba mate i CBD, 
pomagajace w walce ze stresem 
oksydacyjnym, a dodatek liści 
melisy łagodzi nerwowość.

ENERGIA
Połączenie właściwości 
przeciwutleniających liści pokrzywy 
z właściwościami CBD zwalcza 
stres oksydacyjny i starzenie 
się organizmu. Optymalizuje 
wydajność i ogólny poziom energii.

NATURAL
Wspomaga komfort trawienia, 
zmniejsza typowe dolegliwości 
żołądkowo-jelitowe, detoksyku-
je, w szczególności redukując 
cellulit.
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ENERGY
Wzmacniają mięśnie, 
pozwalają na zwiększenie 
odporności na wysiłek 
fizyczny poprzez poprawę 
wytrzymałości.

PASSION
Pubudzają apetyt i pożadanie 
seksualne, a także zwiększają 
przyjemność podczas seksu.

BALANCE
Pomagają w walce ze stresem 
oksydacyjnym poprzez 
optymalizację zdolności 
poznawczych, dzięki CBD
i żeń-szeniowi.

EVERYDAY
Zapewniają pełną 
witalność, uczestniczą 
w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu 
odpornościowego.

NIGHT DREAM
Pozwalają na znaczącą 
poprawę jakości snu oraz 
zasypiania.

7236 Smaczne, słodkie żelki CBD o delikatnej konsystencji i fascynujących smakach
i niesamowitych właściwościach.
Pojemność: 15 żelków

ŻELKI HEMP+
600 mg CBD, 0% THC
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ŻELKI
300 /800 mg CBD, 0% THC

CHERRY CHERRY
WIŚNIA
300 mg CBD, 10 żelków

ASTRO RING
TUTTI FRUTTI
300 mg CBD, 10 żelków

FIZZYPPLE
ZIELONE JABŁKO
300 mg CBD, 10 żelków

JELLY POP LOLY HOOP FRAISE
TRUSKAWKA
800 mg CBD, 20 żelków

JELLY POP MELON
MELON-ARBUZ
300 mg CBD, 20 żelków

JELLY POP ORANGE
POMARAŃCZA-CYTRYNA
800 mg CBD, 20 żelków

7236 Żelki o bardzo intensywnym smaku, przypominającym dzieciństwo. Z dodatkiem CBD 
gwarantują pyszną, relaksującą przekąskę.
Pojemność: 10-20 żelków



136 137

BUB BLIZZ
GUMA BALONOWA
300 mg CBD, 10 żelków

FIZZY BEARS
TUTTI FRUTTI
300 mg CBD, 15 żelków

BLUE FRAMBZ
NIEBIESKA MALINA
300 mg CBD, 10 żelków

COLA LALA
COLA
300 mg CBD, 10 żelków

FIZZY TÉTINE
TUTTI FRUTTI
300 mg CBD, 15 żelków

EGGY OH
OWOCOWE
300 mg CBD, 10 żelków

CUKIERKI LA DÉLICIEUSE
1200 mg CBD, 0% THC
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Cukierki o niepowtarzalnych smakach, które nie tylko dobrze smakują, ale 
też mają pozytywny wpływ na organizm dzięki obecności kannabinoidów.
Pojemność: 20-30 cukierków7236

MIÓD LUKRECJA

EUKALIPTUS TRUSKAWKA-MALINA
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BO ONE
BATERIA: OK. 400 ZACIĄGNIĘĆ
KONTROLKA LED
MAGNETYCZNA ŁADOWARKA
WYMIARY: 100 X 15 X 9
KAPSUŁKI BO: 1,5 ML
WAGA: 22 G
.................................................................................................................................................................. 

ZAMIENNE 
KAPSUŁKI
..................................................................................................................................................................

ZESTAW STARTOWY
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
1 X BO SOFT TOUCH
1 X ŁADOWARKA MAGNETYCZNA USB
1 X INSTRUKCJA OBSŁUGI

BO ONE 24 K
BATERIA: OK. 400 ZACIĄGNIĘĆ
KONTROLKA LED
MAGNETYCZNA ŁADOWARKA
WYMIARY: 100 X 15 X 9
KAPSUŁKI BO: 1,5 ML
WAGA: 22 G
.................................................................................................................................................................. 

ZAMIENNE 
KAPSUŁKI
..................................................................................................................................................................

ZESTAW STARTOWY
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
1 X BO GOLD 24K
1 X ŁADOWARKA MAGNETYCZNA USB
1 X INSTRUKCJA OBSŁUGI

LIMITED EDITION: CBD CLOUD

BO ONE GRAVER
BATERIA: OK. 400 ZACIĄGNIĘĆ
KONTROLKA LED
MAGNETYCZNA ŁADOWARKA
WYMIARY: 100 X 15 X 9
KAPSUŁKI BO: 1,5 ML
WAGA: 22 G
.................................................................................................................................................................. 

ZAMIENNE 
KAPSUŁKI
..................................................................................................................................................................

ZESTAW STARTOWY
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
1 X BO GRAVER
1 X ŁADOWARKA MAGNETYCZNA USB
1 X INSTRUKCJA OBSŁUGI

LIMITED EDITION: TSIMANE

IGNITE ONE
BATERIA: OK. 400 ZACIĄGNIĘĆ
KONTROLKA LED
MAGNETYCZNA ŁADOWARKA
WYMIARY: 100 X 15 X 9
KAPSUŁKI BO: 1,5 ML
WAGA: 22 G
.................................................................................................................................................................. 

ZAMIENNE 
KAPSUŁKI
..................................................................................................................................................................

ZESTAW STARTOWY
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
1 X IGNITE ONE
1 X ŁADOWARKA MAGNETYCZNA USB
1 X INSTRUKCJA OBSŁUGI

1536618618

3984 16992

Opakowanie zbiorcze: 4 szt.

*cena za 1 szt.

GECKO MAX
BATERIA: 2000 mAh
TYP BATERII: ZINTEGROWANY
ŁADOWANIE: USB C
WYMIARY: 119 X 29 X 26 MM
POJEMNOŚĆ: 4 ML
WYMIAR ATOMIZERA: 45 X 24 MM
ŚREDNICA ATOMIZERA: 24 MM
WAGA: 195 G
RODZAJ INHALACJI: MIESZANY
MATERIAŁY: ATOMETAL, PYREX
MAX PRĄD ŁADOWANIA: 1A
ZABLOKUJ ZAPŁON: NIE
BLOKADA WATT / VOLT: NIE
WŁĄCZ / WYŁĄCZ: 5 NACIŚNIĘĆ
KONTROLA PRZEPŁYWU POWIETRZA: TAK
ZMIENNA MOC: TAK
MOC: 60W

NIIU NANO
BATERIA: 550 mAh
TYP BATERII: ZINTEGROWANY
ŁADOWANIE: MICRO USB
POJEMNOŚĆ: 2 ML
ZBIORNIK: KOMPATYBILNY ZBIORNIK NANO POD
WŁĄCZ / WYŁĄCZ: NIE
MATERIAŁY: METAL, PLASTIK W 100% NADAJĄCY SIĘ 
DO RECYKLINGU

12114

21870
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Jednorazowy e-papieros CBD Vape Pen oferuje 
konsumentom wyjątkowe wrażenia, gładki 
waporyzator, który jest prawie tak smaczny jak 
sam kwiat konopi. Palacze lub po prostu fani 
elektronicznych papierosów będą mogli odnaleźć 
smak i działanie CBD w jak najbardziej naturalnej 
formule.
Żywotność: 600 zaciągnięć

6423

NATURAL
LEMON HAZE ZKITTLES

VAPE PEN
LE CHANVRIER SUISSE
200 mg CBD, 0% THC

9748
JEDNORAZOWY E-PAPIEROS WAXX MINI
67,2 - 70,2% CBD, 0% THC
WAXX to innowacyjna marka oferująca produkty do waporyzacji oparte na 
destylacie CBD - najczystsza i najsilniejsza forma ekstraktu z konopi, zapewniająca 
wszystkie korzyści z efektu świty dzięki obecności w wysokim stężeniu (70%) różnych 
kannabinoidów.
Żywotność: 250 zaciągnięć

STRAWBERRY
HAZE

68,2% CBD

GALETO
68,2% CBD

AMNESIA
70,2% CBD

SUPER LEMON
HAZE

67,2% CBD
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WKŁADY BO VAPIG
0 mg / 8 mg / 20 mg NIKOTYNY 1787 Pynne wkłady najwyższej jakości. Marka BO Vaping gwarantuje bogatą gamę 

smaków: od klasycznego tytoniu do owocowej eksplozji.
Pojemność: 2 x 1,5 ml / 1 opak.
Opakowanie zbiorcze: 6 szt.

ICE MANGO
LODOWE MANGO
Dostępne: 0 mg

MANGO 5’S
5 MANGO
Dostępne: 8 mg / 20 mg

ICY MINT
LODOWA MIĘTA
Dostępne mg: 8 mg / 20 mg

TWISTY MINT
ZAKRĘCONA MIĘTA
Dostępne: 0 mg / 8 mg / 20 mg

SWEET COLA
SŁODKA COLA
Dostępe: 0 mg

WATERMELON ICE
LODOWY ARBUZ
Dostępne: 8 mg / 20 mg

0 mg 8 mg 20 mg

8 mg 20 mg 0 mg 8 mg

20 mg

0 mg 8 mg 20 mg
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BRITISH BERRY

BRYTYJSKA JAGODA
Dostępne: 0 mg / 8 mg / 20 mg

CLASSIC 11’S
KLASYCZNE 11
Dostępne: 0 mg / 8 mg / 20 mg

COMPLEX TABASCO
WYSZUKANY TYTOŃ
Dostępne: 0 mg / 8 mg / 20 mg

VANILLA ICE CREAM
LODY WANILIOWE
Dostępne: 0 mg / 8 mg / 20 mg

0 mg 8 mg

20 mg

0 mg 8 mg

20 mg

0 mg 8 mg

20 mg

0 mg 8 mg

20 mg

1787
WKŁADY IGNITE
150 mg CBD, 0% THC
Jednorazowa kapsułka zawiera 150 mg CBD. Pojedyncze 3-sekundowe zaciągnięcie 
dostarcza około 2 mg CBD o smaku naturalnych owoców i zastrzeżonej mieszanki 
terpenów. 
Pojemność: 1 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

MANGO PINK CHILL

TROPICAL FRUIT BLOOD ORANGE
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SHISHA C2 HOOKAH
O CENĘ ZAPYTAJ DOSTAWCĘ

*Wersja złota dostępna po spełnieniu warunków

ROZMIAR: 55 X 21 X 21 CM
WAGA: 2,5 KG
MOC: 55 W
BATERIA: 8000 mAh
ŁADOWANIE: USB-C (MAX 2A)
POJEMNOŚĆ KAPSUKI: 10 ML
TIMER: TAK - 1 H
ZBIORNIK: SZKŁO

3 WARIANTY KOLORYSTYCZNE

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
1 SHISHA C2
1 BATERIA
1 WĄŻ MAGNETYCZNY
1 WODOODPORNY LED
1 ŁADOWARKA ŚCIENNA + KABEL USB
1 NAKLEJKA C2
1 INSTRUKCJA OBSŁUGI
3 WŁĄCZNIKI CZASOWE
CZĘŚCI ZAMIENNE
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POD C2 HOOKAH
Aby ułatwić użytkowanie i mieć możliwość jak najszybszej zmiany smaków, opracowane zostały specjalnie 
zaprojetowane pojemniki o dużej pojemności i różnorodności smaków.
Pojemność: 10 ml

O CENĘ ZAPYTAJ DOSTAWCĘ

CITRUS DOUBLE APPLE MELON

RED FRUIT COCKTAIL SWEET MINT WATERMELON-STRAWBERRY

MOJITO

IGNITE VODKA
Pojemność: 0,75 l
Zawartość alkoholu: 40% obj. 

O CENĘ ZAPYTAJ DOSTAWCĘ



152 153

IGNITE TEQUILA
REPOSADO

100% meksykańska tequila premium z agawy
o świetlistym złocistym odcieniu i pełnej konsystencji 
uzyskana w wyniku 6-miesięcznego procesu 
starzenia w dębowych beczkach premium. Jej 
aromat przypomina gotowaną i surową agawę, 
ma wyraźny smak wanilii oraz przypraw, takich jak: 
goździki i cynamon, a także nuty orzechów laskowych, 
czekolady i tytoniu.
Pojemność: 0,75 l
Zawartość alkoholu: 40% obj.

O CENĘ ZAPYTAJ DOSTAWCĘ

IGNITE TEQUILA
SILVER

100% meksykańskiej tequili premium z agawy, 
całkowicie krystaliczna i świetlista, o średniej 
konsystencji i lekkim srebrnym odcieniu. Aromaty 
surowej i gotowanej agawy, z subtelną nutą wanilii. 
Wyróżniają się niektóre świeże i ziołowe nuty, takie jak: 
mięta, rozmaryn i cytrusy. 
Pojemność: 0,75 l
Zawartość alkoholu: 40% obj.

O CENĘ ZAPYTAJ DOSTAWCĘ

PREMIUM NORTH SEA
Pojemność: 0,7 l12926
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PREMIUM NORTH SEA
GIN
Bazuje na wyjątkowo 
łagodnej wódce, która była 
pięciokrotnie destylowana 
i rafinowana solą morską. 
Zachwyca wyjątkową 
jakością i delikatnością.
Zawartość alkoholu: 40% obj.

PREMIUM NORTH SEA
WATER
Baza wódki nadaje 
łagodny smak, a dodatek 
najlepszych składników 
z limonki i grejpfruta 
nadaje niesamowitą, 
cudowną, niepowtarzalną 
i orzeźwiającą świeżość 
cytrusów.
Zawartość alkoholu: 15% obj.

PREMIUM NORTH SEA
SUN
Naturalna marakuja 
zmieszana z sokiem z limonki
i pomarańczy wyróżnia alkohol 
na tle innych. Niepowtarzalny 
aromat podkreśla naturalna 
waniliąaze strąków. Baza wódki 
nadaje szczególnie miękki
i pełny smak.
Zawartość alkoholu: 15% obj.

PREMIUM NORTH SEA
SAND
Najwyższej jakości Advocaat, 
produkowany według 
starożytnej rodzinnej 
receptury na bazie wódki. Ma 
wyjątkowo naturalny kolor
i aksamitnie kremowy smak.
Zawartość alkoholu: 20% obj.

PREMIUM NORTH SEA
FIRE
Dodatek najlepszych 
krwistych pomarańczy 
sprawia, że ma niesamowity, 
głęboki czerwony kolor.
Baza wódki zapewnia 
łagodny smak, a czerwona 
pomarańcza dodaje nuty 
owocowe. 
Zawartość alkoholu: 15% obj.

PREMIUM NORTH SEA
VODKA
Wódka pszeniczna, pięciokrotnie 
destylowana. Posiada bardzo 
przyjemny zapach kwiatów, 
pyłków owocowych, wiosny, 
lekkich ziół, ale też nieco słodkiej 
wanilii. W smaku czuć sporo 
słodyczy, wanilii, toffi, wafelki, 
słodkie winogrona, migdały, 
maliny, czereśnie. Wódka jest 
dość słodka i ciekawa.
Zawartość alkoholu: 40% obj.
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WINO MUSUJĄCE YBY
YEAH BABY YEAH
Pojemność: 0,75 l

YBY to najwyższej jakości wino musujące, powołane do życia przez Stephana Clausa w 2020 roku. Każdy dzień 
jest wart celebrowania życia i dlatego powstało wino musujące YBY z przyciągającym wzrok designem, które 
jest bardziej przystępne cenowo i bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej.

O CENĘ ZAPYTAJ DOSTAWCĘ 

CRYSTAL
DRY
Złocisto mieniące się 
wino musujące zachwyca 
owocowymi nutami 
i perlistym musem. 
Wykonane ze starannie 
wyselekcjonowanych 
europejskich win bazowych.
Zawartość alkoholu: 11% obj.

ROSÉ
DRY
Różowe wino musujące 
przekonuje owocowym, 
świeżym i tanecznym 
charakterem. 
Wykonane ze starannie 
wyselekcjonowanych 
europejskich win bazowych.
Zawartość alkoholu: 11% obj.

SPARKLING SECCO
ALCOHOL FREE
Musujący napój bezalkoholowy, 
gotowy do świętowania
z czarującym przymrużeniem oka. 
Łatwe do picia nuty owocowe 
z wyselekcjonowanych soków 
winogronowych.
Zawartość alkoholu: 0% obj.
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