
HVAD ER MCT OLIE? 
MCT-olie er en mellemkædet 

fedtsyre fra kokos: 
Medium Chain Triglyceride. 
MCT-olie øger optagelsen op 
�l 100 %’s i kroppens celler = 

FULD udny�else af alle 
virkestoffer. 

CBD-olie fra WETALITY 
indeholder kun rene og 

naturlige bæreolier. 
Intet andet.

Se mere på 
www.qvgroup.com Informa�on om kvaliteten 

af WETALITY’s CBD-olier 
 
Hvad betyder det hvilken % en CBD-olie har? 
I forhold til hvilken procent du skal vælge i CBD-
olie, så kan 5 % CBD-olie være lige så 
virkningsfuld som en CBD-olie på fx. 20 %. 
 
De�e a�ænger af CBD-oliens renhed, CBD-oliens 
udvindingsmetode, og den bæreolie som CBD-olien er 
lagret i (de resterende % af flaskens indhold). 
 
WETALITYs CBD-olier kan være meget effek�ulde allerede på 5 %. Vi forklarer her hvorfor: 

 
Vitality Drops fra QVG er et højkvalitets produkter, der lovmæssigt overvåges med 3.-parts 
laboratorietests. Firmaet er GMP cer�ficeret, hvilket betyder at man er under stadig, skærpet 
kontrol for høje standarder. En af WETALITY’s grundværdier: HIGH Quality – LOW cost. 
 

DYRKNINGSFORHOLD 
WETALITY’s producenter dyrker planterne økologisk. Da Hampeplanten er en effek�v "støvsuger", er det 
først og fremmest vig�gt at den har de re�e jordbundsforhold – for at få så ren et produkt som muligt.  
 
CBD-olie fra WETALITY dyrkes derfor i subalpine områder i Slovenien og Kroa�en. SUBALPINT vil sige, at det 
er områder hvor der aldrig har været industri eller har været andet end natur - altså ingen gi�ige 
kemikalierester i jorden. 
 
Jorden er meget mineralholdig, sol- og fug�ghedsforhold er op�male, og planterne har de bedste 
be�ngelser. Du kan se en laboratorietest for produktet ved henvendelse �l din repræsentant. 
 
CO2 EKSTRAKTION = MAX. 42 GRADER 
WETALITY’s olie er CO2-udtrukket. Det er den mest skånsomme 
udvindingsmetode, der bevarer alle hampeplantens virkestoffer, 
kontra udtræk i fx sprit eller opvarmet olie. Herved får man RAW-
olie, der bruges i ”rå” form, og �l videre forarbejdning/fortynding. 
 
CBD-olien fortyndes herfra op i en økologisk, førstegangspresset 
Jomfruolivenolie, og �lsæ�es MCT olie �l det re�e 
blandingsforhold på fx 3 % eller 5 % CBD opnås. 
 
WETALITY’s olier indeholder max. 0,2 % THC, og nogle af vores 
olier er helt uden målbart THC. Det betyder at alle WETALITY’s 
olier er fuldt lovlige i Danmark, og sendes ud fra lager i Danmark. 
 
 
WETALITY’s CBD-olier og salver er EU-anmeldt som HUDPLEJE produkter og må markedsføres som sådan. 

For mere info kontakt:
Jensenhandel ApS - Telefon/email 9894@1866.dk


