
https://www.marieajana.cz/cream-kvety-cbd-konopi/ 

Cream	květy	CBD	konopí	
Odrůda Cream pochází z české produkce CBD konopí. Palice jsou hutné a plné 
lepkavé pryskyřice a zbarvené do oranžových tónů. Vynikají jedinečnou, silnou a 
nasládlou citrusovou vůní, vysokým obsahem CBD a dalších unikátních látek. 
Rostlina je pěstována organickým způsobem splňující veškeré certifikace EU. 

Odrůda	Cream	
CBD konopí Cream je pěstováno organickým způsobem bez použití chemických 
hnojiv a pesticidů. Snížený obsah THC splňující legislativní normu (<0,3%). Vysoký 
obsah CBD a dalších prospěšných sloučenin jako jsou terpeny a flavonoidy vytváří 
ideální poměr obsažených látek zachovávající veškeré unikátní vlastnosti rostliny. 
Tento skvělý strain si drží vysoký standard. Cream květy CBD konopí uvítáte ve své 
sbírce.   

CBD	květy	
Kvalitní sušené konopné květy s vysokým obsahem CBD neboli kanabidiolu. Květy 
konopí Cream nabízí to nejlepší z odrůdy rostliny. Nasládlá citrusová vůně je 
naprosto jedinečná. Krásně obsypané květy jemnou pryskyřicí s perfektní strukturou 
palic jsou vypěstovány v indoor pěstírně u nás v České republice. Dlouhou a 
náročnou selekcí bylo docíleno jedinečné kvality CBD konopí. 

Květy	konopí	Cream	
Věděli jste, že hodnoty CBD v květech lze uměle zvyšovat a THC snižovat? Takto 
upravované květy u nás ale nenajdete. Upravované konopí při procesu snižování 
THC přichází částečně o terpeny, které jim dávají výraznou citrusovou vůni, 
flavonoidy, které mu dodávají přirozenou barvu, ale i CBD, které se následně uměle 
doplní. Upravené květy se pak prezentují extrémními hodnotami CBD a současně 
obsahují i přirozené hodnoty CBD. Naše květy jsou však přirozeně pěstované.  

Podle legislativy ČR nejsou produkty s obsahem CBD schváleným výživovým 
doplňkem nebo potravinou. Produkt je určen k dalšímu zpracování, není určen k 
přímé konzumaci, pouze pro technické, výzkumné nebo sběratelské účely. 
Skladujete v suchu a na temném místě. 

Cream je odrůda z České produkce CBD konopí. Palice jsou zbarvené 
do oranžových tónů, hutné a plné lepkavé pryskyřice. Silná nasládlá 
citrusová vůně, která je intenzivně cítit hned po otevření balení. 

CBD patří společně s THC k látkám, které se v konopí vyskytují ve vysokých 
koncentracích. Na rozdíl od THC ale CBD není psychoaktivní a jeho užívání je 
legální. Více o CBD si můžete přečíst zde. 
 

K čemu se CBD využívá? 

• CBD působí protizánětlivě 



• užití potlačuje nevolnost a pocit zvracení 

• je to silný antioxidant 

• preventivně bojuje proti neurogenrativním onemocněním (mezi ně patří i 
např. Parkinsonova a Alzheimerova choroba) 

• je používáno v prevenci epileptických záchvatů – funguje jako 
antipsychotikum 

• pomáhá proti psychóze a sociálním fóbiím 

• užívá se jako podpůrná léčba proti úzkostem a depresím 

• užívání přináší úlevu při bolestech a svalových křečích 

• má pozitivní vliv na pokožku při akné, ekzémech a lupénce 

• ideální parťák pro relax těla i duše 

  

 

https://www.marieajana.cz/joint-cbd-konopi-strawberry/ 

Joint	CBD	konopí	Strawberry	
Díky CBD konopí Strawberry si můžete užít jeho typické jahodové aroma. Joint CBD 
konopí Strawberry s obsahem 0,7 g CBD konopí je šetrně balen ve skle s korkovou 
zátkou pro zamezení přístupu vzduchu. Sušené květy z feminizovaných konopných 
semen mají autentickou vůni a jsou pěstovány metodou ekologického zemědělství.  

Joint	CBD	Strawberry	
Strawberry jsou vláknité konopné květy. Drobnější květenství obsahuje velké 
množství kanabinoidů. Tento druh se vyznačuje intenzivní, sladkou zemitou vůní s 
ovocným aroma a pěstuje se skleníkovou organickou metodou v kontrolovaném 
prostředí bez použití pesticidů a herbicidů. Snížený, minimální obsah THC splňuje 
přísnou legislativní normu. Květy ze 100% samičích rostlin jsou v nejvyšší kvalitě. 

Unikátní	jahodové	aroma	
CBD konopí Strawberry se vyznačuje typickým jahodovým aroma. Každý produkt má 
maximální zachovanou kvalitu. Díky balení ve skle s korkovou zátkou bez kontaktu 
se vzduchem nedochází ke znehodnocování obsažených látek, CBD květy si drží 
svou vysokou kvalitu a nedochází k jejich degradaci. Při výběru CBD konopí se 
vyplatí vyzkoušet odrůdu Strawberry, která má unikátní vlastnosti.  

CBD	joint	Strawberry	
Stejně jako jiné speciální CBD marihuany patří CBD konopí Strawberry mezi 
vyšlechtěné odrůdy pouze se stopovým množstvím THC. Množství prospěšného 
CBD se naopak pohybuje ve zvýšených hodnotách. CBD konopí je organicky 
pěstováno ve sklenících. Jde o schválenou a legální odrůdu pro pěstování, prodej a 
používání na území celé EU včetně ČR. 



CBD	produkty	
CBD dnes patří k populárním doplňkům stravy ve formě kapek, oleje, kapslí, ale i 
cukrovinek či žvýkaček s obsahem CBD. Proto šlechtitelé přišli s touto novinkou 
jointu CBD, která je někdy nazývána CBD konopí nebo CBD marihuana. CBD konopí 
pochází ze speciálně vyšlechtěných rostlin z odrůd technického konopí, které vynikají 
vysokým obsahem kanabidiolu - CBD, který nemá vliv na mozek a je doporučováno 
všem, co chtějí využít benefity konopí bez obsahu psychoaktivní látky THC.    

CBD "joint " z odrůdy Strawberry 

CBD “jointy“ z květů CBD konopí zabalené do cigaretového papírku s papírovým 
filtrem od přední španělské značky RAW. Obsah jednoho “ jointu“ je 0,7 g. 
Předbalené konopné CBD cigarety jsou tu pro ty z vás, kteří neovládají 
techniku balení bylinek do papírků nebo pro ty, kterým se jednoduše nechce 
balením ztrácet čas. Je to ideální zboží pro první setkání s CBD konopím.  

Uživatel se tak nemusí starat o samotnou přípravu ani shánět papírky či dýmku po 
trafikách. A může si naplno užívat komfortu, který předbalené “jointy“ nabízí. Každý 
kus je vložený do skleněné zkumavky s korkovou zátkou, která brání 
poškození CBD cigarety při přepravě a udržuje maximálně čerstvou. Celkové 
balení vypadá stylově a je vhodné jako dárek. 

CBD patří společně s THC k látkám, které se v konopí vyskytují ve vysokých 
koncentracích. Na rozdíl od THC ale CBD není psychoaktivní a jeho užívání je 
legální. 

K čemu se CBD využívá? 

• CBD je protizánětlivá látka a působí proti zánětům v těle 

• užití potlačuje nevolnost a pocit zvracení 

• je i silným antioxidantem 

• preventivně bojuje proti neurogenrativním onemocněním (mezi ně patří i 
např. Parkinsonova a Alzheimerova choroba) 

• je používáno v prevenci epileptických záchvatů– funguje jako 
antipsychotikum 

• pomáhá proti psychóze a sociálním fóbiím 

• užívá se jako podpůrná léčba proti úzkostem a depresím 

• užívání přináší úlevu při bolestech a svalových křečích 

• má pozitivní vliv na pokožku při akné, ekzémech a lupénce 

• ideální parťák pro relax těla i duše 

 

 

https://www.marieajana.cz/hasis-cbd-black/ 



Hašiš	CBD	black	
Hašiš CBD Black je unikátně zpracovaná pryskyřice z vysoce kvalitních květů, která 
se vyznačuje vysokým obsahem látky CBD 9 % a s obsahem THC v legálním 
množství. Hašiš Black má silné zemité a přitažlivé aroma díky unikátnímu 
terpenovému profilu. Kanabidiol v hašiši má stejné vlastnosti jako CBD v jiné formě.  

CBD	hašiš	Black	
CBD hašiš Black je vyrobený z pryskyřice technického konopí, takže je plně legální. 
Tato pryskyřice obsahuje minimální množství THC, za to však vyniká obsahem CBD. 
Hašiš je kromě CBD obohacen také o vonné látky neboli terpeny ze skutečných 
odrůd konopí, třeba jako je právě Black. Použití je stejné jako u klasického hašiše. 
Kanabidiol v hašiši má stejné vlastnosti jako CBD obsažené v jiné formě.  

Hašiš	CBD	Black	
CBD hašiš Black pochází z legálních odrůd konopí, které vynikají svým 
charakteristickým aroma díky unikátnímu terpenovému profilu. Hašiš má tmavě 
hnědou barvu a lepkavě mazlavou konzistenci. Má vysoký obsah CBD 9 %, zatímco 
THC se drží pod zákonnou hranicí. CBD hašiš je čerstvý, kvalitně skladovaný a 
dostupný v balení po 1 gramu. 

Čím	se	CBD	hašiš	liší	od	klasického	
CBD hašiš se vyrábí stejně jako klasický hašiš, ale s tím rozdílem, že má nízký 
obsah THC, který nesmí překročit zákonem stanovenou hranici, ale zároveň má 
vysoký obsah CBD. Konzistencí a barvou je hašiš s CBD velmi podobný a často 
stejný jako u hašiše vyrobeného z klasické marihuany. Aroma hašiše s CBD však 
bývá více kořeněné, v některých případech doplněné o vonné terpeny z jiných odrůd, 
které dodávají originální vůni každému gramu CBD hašiše. 

CBD	produkty	
Pokud chcete vyzkoušet CBD v jiné formě než ve formě hašiše, můžete zkusit třeba 
sušené květy marihuany bohaté na CBD. CBD konopí v podobě legálních květů bez 
THC u nás zakoupíte v několika různých verzích a baleních. Kromě květů konopí 
můžete zakoupit také CBD extrakty a oleje s vysokým obsahem CBD, které patří 
stále mezi nejoblíbenější produkty z našeho e-shopu. 

 

Black Hašiš se vyrábí z pryskyřice konopí s vysokým obsahem kanabinoidu CBD, 
které pochází z bio zemědělství a je ručně sklízeno. 

Aroma a textura jsou velmi specifické. Procentní podíl THC nepřesahuje 
0,3%. Hodnota CBD je kolem 9%. 

CBD patří společně s THC k látkám, které se v konopí vyskytují ve vysokých 
koncentracích. Narozdíl od THC, ale CBD není psychoaktivní a jeho užívání je 
legální. 

 

K čemu se CBD využívá? 



• CBD je protizánětlivá látka a působí proti zánětům v těle 

• užití potlačuje nevolnost a pocit zvracení 

• je i silným antioxidantem 

• preventivně bojuje proti neurogenrativním onemocněním (mezi ně patří i 
např. Parkinsonova a Alzheimerova choroba) 

• je používáno v prevenci epileptických záchvatů – funguje jako 
antipsychotikum 

• pomáhá proti psychóze a sociálním fóbiím 

• užívá se jako podpůrná léčba proti úzkostem a depresím 

• užívání přináší úlevu při bolestech a svalových křečích 

• má pozitivní vliv na pokožku při akné, ekzémech a lupénce 

• ideální parťák pro relax těla i duše 

  

 

https://www.marieajana.cz/ice-rock-cbd/ 

Ice	rock	CBD	
Ice Rock jsou naše nejkoncentrovanější CBD květy se specifickým aroma získaným 
především díky receptuře a zpracování po usušení kvalitních CBD květů. Květy jsou 
rovnoměrně namáčeny a pokryty v kvalitním CBD skafu a opatrně detailně pokryty 
CBD izolátem o čistotě 99 %, což zaručuje vysoký obsah CBD až 50 %.  

CBD	květy	Ice	rock	
Ice rock je v podstatě téměř stejný produkt jako známý a oblíbený CBD Moon rock, s 
jediným rozdílem. Kromě full spektru extraktu byl na potření paliček a CBD květů 
konopí využit čistý CBD extrakt v mazlavé formě a jako posyp nebyl zvolen kief ale 
CBD izolát, proto má výsledný produkt čistě bílou barvu s občasnými místy kde 
zlehka prosvítá palička konopí a obsahuje velmi vysoký obsah CBD až 50 %.  

Ice	rock	s	jedinečným	aroma	
Užijte si jedinečné aroma produktu Ice rock, které je velmi specifické a ze začátku 
nepřipomíná vůni marihuany. Produkt pochází z České republiky. Kvalitní CBD 
extrakt je obohacen o CBD izolát s maximální čistotou 99 %. Ledové osvěžení Ice 
rock připomíná kusy ledu a patří k absolutní špičce mezi CBD květy.  

Prvotřídní	Ice	Rock	
Ice Rock jsou prvotřídní indoor pěstované květy namočené v konopném extraktu a 
obalené v krystalech izolátu CBD, které nabízejí jedinečné benefity. Palice se silnou 
vrstvou izolátu mají jediný vzhled. Díky této metodě a kvalitě použitých surovin 



výsledný produkt disponuje vysokým obsahem CBD. Produkt navíc nepřekračuje 
zákonný limit 0,3% THC a není psychoaktivní.  

Kanabidiol	-	CBD	není	návykový	
Cannabidiol není nelegální a doposud se neobjevily žádné prokázané případy 
závislosti na kanabidiolu, známého pod zkratkou CBD. Světová zdravotnická 
organizace - WHO potvrzuje, že CBD nevytváří účinky, které by napomáhaly 
jakémukoli zneužití nebo případné závislosti. Ačkoli je tedy CBD získáváno z rostliny 
konopí, nezpůsobuje žádné psychotropní účinky a není návykové. Proto je využíváno 
prostřednictvím doplňků stravy a kosmetických produktů pro své terapeutické účinky. 

Ice Rock jsou nejkoncentrovanější CBD květy z naší nabídky, a to především 
díky receptuře a zpracování po samotném usušení kvalitních CBD květů. Květy Ice 
Rock jsou při zpracování rovnoměrně namáčené a pokryté v kvalitním CBD skafu a 
následně opatrně detailně pokryty CBD izolátem o čistotě 99%. Tento způsob 
výroby tak maximálně zaručuje vysoký obsah CBD produktu, který je až 50%. Aroma 
je specifické.  

Jedná se o speciální edici CBD květů, která by neměla chybět ve sbírce CBD 
příznivce. Vybíráme pouze ty nejlepší květy a zahodíme ty, které nedosahují 
standardů vysoké kvality Moon Rock. Kvalitu produktu  nezachovává 
pouze profesionální balení, ale také ručně zvolený obsah. Pěstování této odrůdy 
probíhá v interiéru (indoor) za přísných podmínek a bez použití syntetických 
hnojiv a aditiv. Více o cbd si můžete přečíst zde. 
 

Vyrobeno v EU. 

 

CBD patří společně s THC k látkám, které se v konopí vyskytují ve vysokých 
koncentracích. Narozdíl od THC, ale CBD není psychoaktivní a jeho užívání je 
legální. 

  

K čemu se CBD využívá? 

• CBD působí protizánětlivě 

• užití potlačuje nevolnost a pocit zvracení 

• je to silný antioxidant 

• preventivně bojuje proti neurogenrativním onemocněním (mezi ně patří i 
např. Parkinsonova a Alzheimerova choroba) 

• je používáno v prevenci epileptických záchvatů – funguje jako 
antipsychotikum 

• pomáhá proti psychóze a sociálním fóbiím 

• užívá se jako podpůrná léčba proti úzkostem a depresím 



• užívání přináší úlevu při bolestech a svalových křečích 

• má pozitivní vliv na pokožku při akné, ekzémech a lupénce 

• ideální parťák pro relax těla i duše 

 

 

https://www.marieajana.cz/5x-3g-kvety-cbd-konopi-2/ 

5x	3g	květy	CBD	konopí	
Květy CBD konopí pochází z české produkce. Palice CBD konopí jsou hutné, plné 
lepkavé pryskyřice a vynikají jedinečnou a silnou vůní s vysokým obsahem CBD i 
dalších unikátních látek. Rostliny jsou pěstovány organickým způsobem splňující 
veškeré certifikace EU. Získejte zvýhodněné balení 5 různých 3g balení CBD konopí.  

Květy	CBD	konopí	
Využití konopných květů je skutečně velmi mnohostranné. Abychom uspokojili 
každého, najdete u nás květy konopí jak s kořenitým, tak i s nasládlým aroma. Díky 
ekologickému hospodářství máte jistotu, že jsou naše květy ve 100 % BIO kvalitě, 
nenajdete v nich ani stopu pesticidů, chemických hnojiv nebo jiných škodlivých látek.  

Květy	konopí	CBD	
Květy konopí s obsahem CBD jsou bohatě pokryty lepkavou pryskyřicí. Sladká 
květinová vůně s nádechem citrusu, kořenitou či nasládlou vůní, vás překvapí svým 
jedinečným aroma. Květy CBD konopí s nativním obsahem kanabinoidů i terpenů 
jsou zcela bez umělých úprav. Jedná se o čistě přírodní CBD konopí, které po sklizni 
už nebylo nijak upravováno a vyznačuje se přirozeným obsahem látek. 

Kanabidiol	-	CBD	je	legální	a	nenávykový	
Cannabidiol je legální a doposud nebyly zaznamenány žádné prokázané případy 
závislosti na kanabidiolu, známého pod zkratkou CBD. WHO - Světová zdravotnická 
organizace potvrzuje, že CBD nevytváří účinky, které by napomáhaly jakémukoli 
zneužití nebo případné závislosti. CBD se sice získává z rostliny konopí, přesto 
nezpůsobuje žádné psychotropní účinky a není návykové. Proto se pro své 
terapeutické účinky vyžívá prostřednictvím doplňků stravy a kosmetických produktů. 

Květy	konopí	s	obsahem	CBD	
I když se hodnoty CBD v květech dají uměle zvyšovat a THC snižovat, takto 
upravované květy u nás nenajdete. Upravované konopí při procesu snižování THC 
přichází částečně o terpeny, které jim dávají výraznou vůni, flavonoidy, které mu 
dodávají přirozenou barvu, ale i CBD, které se následně uměle doplňuje. Upravené 
květy mají extrémní hodnoty CBD a současně obsahují přirozené hodnoty CBD. 
Naše květy jsou však zcela přirozeně pěstovány bez jakýchkoliv dalších úprav.  

Zvýhodněné balení pěti různých 3g balení CBD konopí. Vyber si, jaké chceš a 
napiš to v objednávce do poznámky!!! Jinak ti vybereme něco my.  



Balení obsahuje 3g x 3kusy dle tvého výběru (napiš do poznámky k objednávce, 
neplatí pro Moon rocks a Super kush) 

CBD patří společně s THC k látkám, které se v konopí vyskytují ve vysokých 
koncentracích. Narozdíl od THC ale CBD není psychoaktivní a jeho užívání je 
legální. 

  

K čemu se CBD využívá? 

• CBD je protizánětlivá látka a působí proti zánětům v těle 

• užití potlačuje nevolnost a pocit zvracení 

• je i silným antioxidantem 

• preventivně bojuje proti neurogenrativním onemocněním (mezi ně patří i 
např. Parkinsonova a Alzheimerova choroba) 

• je používáno v prevenci epileptických záchvatů – funguje jako 
antipsychotikum 

• pomáhá proti psychóze a sociálním fóbiím 

• užívá se jako podpůrná léčba proti úzkostem a depresím 

• užívání přináší úlevu při bolestech a svalových křečích 

• má pozitivní vliv na pokožku při akné, ekzémech a lupénce 

• ideální parťák pro relax těla i duše 

 


