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Tradi�onal CBD oil 5%
Tradi�onal CBD oil 10%
Tradi�onal CBD oil 20%
CBD CannaAc�ve 2,5%
CBD CannaAc�ve 5%
CBD CannaAc�ve 10%

Lees de hele bijsluiter in zijn geheel door voordat u 
de CBD cannabisvloeistof van DIHS gebruikt.

Deze vloeistof is met zorg samengesteld en moet ook 
met zorg gebruikt worden.

Onderschat de kracht van de natuur niet. Krijgt u veel 
last van de bijwerkingen die vermeld staan in rubriek 
5 of een bijwerking die hier niet wordt genoemd 
neem dan contact op met uw dokter en/of de 
leverancier.

Hee� u nog vragen na het lezen van deze bijsluiter 
stuur dan een mail naar het adres dat genoemd 
wordt onder aan deze bijsluiter of neem telefonisch 
contact op.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is hennep (Cannabis).
2. Waarvoor wordt cannabis gebruikt.
3. Hoe gebruikt u cannabisvloeistof.
4. Wanneer mag u cannabis niet gebruiken en 
waarbij moet u ople�en.
5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen.
6. Mag ik cannabisvloeistof gebruiken met andere 
medicijnen.
7. Hoe bewaart u cannabisvloeistof.
8. Overige informa�e.

1. Wat is hennep (Cannabis).

Hennep is een plant met meer dan honderd verschil-
lende rassen. De belangrijkste rassen zijn Cannabis 
Sa�va en Cannabis Indica. Andere namen voor 
cannabis zijn marihuana of wiet. De naam marihuana 
komt voort uit Amerika waar Cannabis verboden 
werd en je er dus ook niet meer over mocht praten. 
De Mexicanen noemden de plant toen naar de 
meest voorkomende jongen en meisjes naam: Maria 
en Juan (uitgesproken als Juan): MariaHuana. Wiet is 
hennep met THC. De werkzame stoffen in Hennep 
zijn vooral de 

Daarnaast komen er steeds meer gegevens en 
posi�eve berichten van pa�ënten en artsen beschik-
baar over de werkzaamheid van cannabis bij andere 
aandoeningen. Alleen zijn daarvan de wetenschap-
pelijke bewijzen nog onvoldoende voor grootschalige 
inzet door de farmaceu�sche industrie. Voorbeelden 
hiervan zijn de ziekte van Crohn, coli�s ulcerosa, 
epilepsie, jeuk, migraine, reuma, reumatoide ar��s, 
ADHD en hersentrauma.

Doorgaans speelt cannabis geen directe rol bij de 
genezing van de aandoeningen. Het helpt indirect 
om de balans te herstellen tussen je lichaam en 
geest. Daardoor kom je in een condi�e die het herstel 
mogelijk maakt. Je krijgt meer energie en vertrouwen 
waardoor de condi�es zodanig worden dat je zelf kan 
herstellen daar waar het mogelijk is. Vaak schrij� een 
arts medicinale cannabis met name voor als de 
gangbare behandelingen en geneesmiddelen niet 
voldoende helpen of te veel bijwerkingen geven. 

Omdat de nega�eve bijwerkingen van medicinale 
cannabis er prak�sch niet zijn bij gecontroleerd 
gebruik en de posi�eve effecten dominant zijn draagt 
het gebruik van medicinale cannabis in sterke mate 
bij aan preven�ef gebruik tegen ziektes in het 
algemeen.

3. Hoe gebruikt u cannabisvloeistof.

Meestal begint u met een lage dosering. A�ankelijk 
van het effect kunt u de dosering geleidelijk aanpas-
sen.

Druppels neemt u in de mond. Het beste onder de 
tong: dan proe� u het niet en daar is de huid het 
dunste. De CannaAc�ve wordt het snelste en het 
beste opgenomen. Dit is gelegen aan het feit dat de 
biobeschikbaarheid vele malen hoger is dan bij de 
olie. Het veranderingsproces dat cbd geschikt maakt 
voor opname in het bloed gebeurd door het speeksel 
maar wordt bij CannaAc�ve voor het belangrijkste 
deel in ons laboratorium overgenomen waardoor uw 
lichaam sneller en beter in staat is de stoffen op te 
nemen.

Wij raden aan om eens in de 14 dagen een dag te 
stoppen zodat u de verandering van uw lichaam kunt 
constateren. Mochten de klachten verminderd zijn 
kunt u de dosis minderen.

Hoe lang werkt het?

Het effect treedt snel (binnen 30 minuten) op. Na 
ongeveer 2 uur zit alles in het bloed en houdt 4 tot 8 
uur aan. CannaAc�ve zit sneller in het bloed dan olie 
en worden beter opgenomen dan producten op 
oliebasis.

Hoe lang moet ik het middel blijven gebruiken? 
Gebruik de cannabisvloeistof zolang u klachten hee�. 
Als u na 1 tot 2 weken geen verbetering van de 
klachten merkt, overleg dan met uw arts, apotheker 
of verstrekker.  Het kan zijn dat de dosering moet 
worden verhoogd of dat u een andere variëteit moet 
gaan gebruiken. Het kan ook zijn dat u geen baat 
hee� bij het gebruik van cannabis. Dan zal uw 
verstrekker op zoek gaan naar een passend alterna-
�ef.

Hee� u te veel van de cannabisvloeistof gebruikt?

Het duurt 4-8 uur voordat het effect is uitgewerkt. U 
kunt zich draaierig voelen, u kunt gaan zweten en/of 
een hoge hartslag krijgen. Na de bovengenoemde 
rus�jd zult u zich wederom goed voelen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is niet erg als u een dosis mist.
 
Als u het product 1 keer per dag gebruikt: neem de 
vergeten dosis alsnog. Wacht 8 uur voor u de volgen-
de dosis gebruikt.

Als u dit product 2 of 3 keer per dag gebruikt: neem 
de vergeten dosis alsnog. Wacht 4 uur voor u de 
volgende dosis neemt.

4. Wanneer mag u cannabisvloeistof niet gebruiken 
en waarbij moet u ople�en.

CBD kunt u al�jd gebruiken en hee� geen nega�eve 
bijwerkingen. Indien u toch bijwerkingen ervaart is 
dit vaak het gevolg van gebruikte medica�e dat 
versterkt wordt door het gebruik van CBD. Bij een 
Brugada-syndroom moet u oppassen met cannabis 
om dit kan leiden tot een afwijkend ECG. Tevens is 
voorzich�gheid geboden bij mensen met andere 
psychische problemen, bij hartritme stoornissen, bij 
angina pectoris en bij ischemische hartziekte.

cannabinoiden en dat zijn voornamelijk CBD (Canna-
BiDiol) en THC (TetraHydroCannabiol). Beide ingredi-
enten hebben guns�ge eigenschappen en zullen 
elkaar ook versterken. Deze cannabisvloeistof is met 
zorg samengesteld zodat de balans op�maal is. De 
balans wordt voornamelijk door de plant zelf 
bepaald. Het is een balans tussen de verschillende 
cannabinoïden maar ook terpenen en andere 
plantdelen. Daarom isoleren wij niet de verschillende 
cannabinoïden maar houden die balans intact zodat 
de werking op�maal is zoals de natuur het bedoeld 
hee�.

Vezelhennep is een hennepsoort die door agrariërs 
verbouwd mag worden in de open lucht en de volle 
grond. De hennep wordt verbouwd voor de vezels uit 
de stelen en het blad. Vezelhennep bestaat uit 
mannelijke en vrouwelijke planten en de vrouwelijke 
planten beva�en bloemen waaruit de CBD gewon-
nen wordt voor de hier omschreven Cannabisvloei-
stof.

2. Waarvoor wordt cannabis gebruikt.

Er zijn verschillende soorten cannabis. Aan de hand 
van de klachten, de ervaringen, de lee�ijd en de 
gebruikte medicijnen wordt een advies gegeven om 
mee te beginnen. Aan de hand van de reac�es van 
het lichaam op de gebruikte middelen kan de dosis 
en de gebruikte middelen worden bijgesteld. Het 
belangrijkste is dat er geluisterd wordt naar het 
lichaam en haar reac�e.

Er zijn voldoende wetenschappelijke gegevens 
beschikbaar die aantonen dat cannabis werkzaam is. 
De wetenschappelijke bewijzen laten nog op zich 
wachten door tal van redenen. 

Werkzaamheden zijn onder andere aangetoond bij:

Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij MS of 
ruggenmergschade. Misselijkheid, verminderde 
eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en 
aids. Misselijkheid en braken als gevolg van medica�e 
of bestraling bij kanker, hepa��s C of hiv infec�e en 
aids. Chronische pijn (voornamelijk als de oorzaak in 
het zenuwstelsel zit bijvoorbeeld door beschadiging 
van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of 
chronische pijn die blij� bestaan na het genezen van 
gordelroos). Syndroom van Gilles de la Toure�e. 
Therapieresistent glaucoom.


