CBD + Cannabidiol

Voor lichaam en geest
van huisdieren

Ontdek de
nieuwe Beaphar
CBD-producten
Snack - Olie - Pasta

Wat is CBD en
hoe werkt het?
CBD (Cannabidiol) is een stof die uit legaal geteelde hennep gewonnen
wordt. CBD kan gebruikt worden om huisdieren op zowel lichamelijk als
geestelijk vlak te ondersteunen. Het lichaam van een dier maakt stoffen
aan, zogenaamde cannabinoïden, die belangrijk zijn voor verschillende
processen zoals eetlust, pijn-ervaring, slaap, humeur en geheugen.
Wanneer een dier onvoldoende van deze stoffen aanmaakt kan de
gezondheid van het dier door middel van Beaphar CBD producten
ondersteund worden. Beaphar CBD producten bevatten geen THC. Dit is
de stof uit hennep waardoor een roes (high worden) kan ontstaan.

Waarvoor kan Beaphar
CBD gebruikt worden?
Lichamelijke effecten:
- Soepele spieren & gewrichten
- Vitaliteit tegen veroudering
- Ondersteuning van het
immuunsysteem
- Bevordert darmwerking

Geestelijke effecten:
- Goed voor het zenuwstelsel
- Vermindert gevoeligheid voor
stressfactoren
- Bevordert nachtrust
- Geschikt bij onrust (stress)

Kwaliteit
Beaphar CBD wordt uitvoerig
getest op onder andere, gehalte
CBD, THC (dat dit er niet in zit),
ongewenste pesticiden, schimmels
en zware metalen om de kwaliteit
te waarborgen.

Beaphar CBD
producten
Beaphar CBD Olie 2.75%
Beaphar CBD Olie ondersteunt het behoud
van soepele gewrichten en spieren, bevordert
het natuurlijke immuunsysteem, verhoogt de
vitaliteit en kan dieren minder gevoelig maken
voor stress. Geschikt voor honden en katten
vanaf 6 maanden leeftijd. Beaphar CBD Olie
is de beste manier om CBD aan huisdieren toe
te dienen. Sommige huisdieren houden minder
van de smaak van de druppels, in dat geval
kan Beaphar CBD Pasta of Beaphar CBD
Snack als alternatief worden gebruikt.
Inhoud: 10 ml = 240 druppels (60 dagen
voor een hond van 20kg).

Beaphar CBD Pasta
Beaphar CBD Pasta met kipsmaak draagt bij
aan het algemene welzijn van een dier. Ook
geschikt om gewrichten en spieren soepel te
houden, voor vitaliteit en ter ondersteuning van
het natuurlijke immuunsysteem. Voor honden
en katten vanaf 6 maanden leeftijd. Beaphar
CBD Pasta is erg makkelijk te geven aan
katten, direct uit de tube. Ook honden zullen
dol zijn op de heerlijke pasta met kipsmaak.
Inhoud: 100g = ca. 500 cm pasta (25 dagen
voor een hond van 20 kg / 100 dagen voor
een kat van 5kg).

CBD Snacks
Beaphar CBD Snack met kipsmaak draagt bij
aan het algemene welzijn van huisdieren.
Geschikt voor het onderhouden van soepele
gewrichten en spieren, voor vitaliteit en
ondersteuning van het natuurlijke immuunsysteem. Voor honden vanaf 6 maanden
leeftijd. Makkelijk om aan honden te geven.
Ze zullen dol zijn op hun dagelijkse beloning
van Beaphar CBD Snacks.
Inhoud: 150g = ca. 150 st
(30 dagen voor een hond van 20 kg).

Veelgestelde vragen
Wanneer kunnen Beaphar CBD producten gebruikt
worden?
U kent uw huisdier als geen ander en ziet het vaak snel wanneer
het dier zich niet goed voelt, ook al zijn er geen duidelijke
aanwijsbare redenen. In dat soort gevallen kunnen Beaphar
CBD producten het welzijn en de vitaliteit verbeteren.
Worden mijn dier “high” van deze producten?
Nee, THC, de stof die zorgt voor een roes is nauwelijks aanwezig in Beaphar CBD producten. Het gehalte bedraagt
minder dan 0.05% en is dus verwaarloosbaar. Dieren krijgen
hiervan geen roes.
Mag ik een hogere dosering gebruiken dan op de
verpakking vermeld staat?
Wij adviseren de doseringen van de verpakkingen niet te overschrijden. De genoemde doseringen zijn veilig bevonden voor
huisdieren.
Hoe lang duurt het voordat verbetering zichtbaar is
bij gebruik van Beaphar CBD producten?
Dit is afhankelijk van waar CBD voor wordt gebruikt. In sommige
gevallen wordt al snel resultaat waargenomen, terwijl in andere
omstandigheden het een langere tijd kan duren voordat het dier
reageert op de behandeling.
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Kunnen Beaphar CBD producten gebruikt worden in
combinatie met geneesmiddelen?
CBD producten kunnen een remmend effect hebben op het
vermogen van het lichaam om medicijnen af te breken. Bij
twijfel, raadpleeg een dierenarts om na te vragen of CBD producten met de reeds gebruikte geneesmiddelen gecombineerd
kunnen worden.

