CBD Olie van Clinical
Cannabis Care
Clinical Cannabis Care CBD Olie:
>

Is beschikbaar in de volgende sterktes
2%, 5%, 10% cannabidiol (10 ml of 30 ml)

>

Is een voedingssupplement, uitsluitend en zonder
recept verkrijgbaar in de apotheek.

>

Bereid en getest in een in Cannabis gespecialiseerde
Nederlandse apotheek.

>

Is van farmaceutische kwaliteit, getest op gehalte en
afwezigheid van THC en is vrij van verontreinigingen.

>

CBD veroorzaakt geen high of stoned effect, werkt niet
verslavend en heeft geen invloed op de rijvaardigheid.

Bestel of lees meer
In de Medstone shop

Productinformatie:
Inhoud

Gebruiksaanwijzing

Bevatgezuiverde CBD in geraffineerde amandelolie en geen THC.

In de Medstone shop

Hoeveelheid

Houdbaarheid

Een 10ml verpakking bevat circa 278 druppels, 30 ml circa 834 druppels.

Bevatgezuiverde CBD in geraffineerde amandelolie en geen THC.

Kwaliteit

Voedingssupplement

Bereid en getest door apotheek Clinical Cannabis Care.

Deze oliën zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding.

Gebruik

Kinderen

1-3 maal per dag 1-2 druppels; als gewenst, per 2 dagen verhogen met
1 druppel; aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
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Introductie
Medstone, gevestigd in Amsterdam en opgericht door apothekers, is een farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd
in wetenschappelijk farmaceutisch en medisch advies aan apothekers en artsen, en distributie van geneesmiddelen en
medische hulpmiddelen.
Medstone levert (middels haar logistieke dochtermaatschappij Fresco Farma) EU-gecertificeerde en door geaccrediteerde
instituten geteste persoonlijke beschermingsmiddelen en antigeen sneltesten aan ziekenhuizen, zorginstellingen en praktijken, apotheken, groothandels, overheidsinstellingen, bedrijven en retailers in Nederland en verschillende andere
Europese landen

Ons Medisch Team

Casper Peeters, MSc

Maikel Boot, PhD

Casper is afgestudeerd als medisch onderzoeker

Maikel behaalde zijn PhD in Medical Microbiologie

aan de Universiteit Utrecht en heeft zich tijdens zijn

aan het VUmc in Amsterdam. Zijn postdoctorale

studie gespecialiseerd in ontwikkeling van

opleiding volgde hij binnen de afdeling Microbial

nanotechnologische formulering van genees-

Pathogenesis van Yale, waar hij voor zijn on-

middelen. Na zijn studie is hij aan de slag gegaan

derzoek naar tuberculose een EMBO fellowship

als ontwikkelaar van artificial intelligence oplossin-

ontving. Tegenwoordig houdt Maikel zich bezig

gen voor de analyse van medisch-wetenschappelij-

met onderzoeks-consultancy met een focus op

ke teksten bij Medstone. Daarnaast is hij het afge-

zorg en biotech. Daarnaast is hij medeoprichter

lopen jaar werkzaam geweest als wetenschappelijk

van PreScouter Dx, een diagnosticsbedrijf dat

adviseur op het gebied van diagnostische testen

PCR-tests voor SARS-CoV-2 voor op de werkvloer

voor SARS-CoV-2.

levert in de Verenigde Staten en andere landen.

Voor advies bij het gebruik en het implementeren van zelftesten,
kunt u contact opnemen met ons medisch team via: self-test@medstone.nl
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