
Vanwege milieuoverwegingen sturen wij tegenwoordig de handleidingen digitaal door! 
Alle handleidingen zijn te vinden op de pagina Handleidingen. Klik op onderstaande link: 

https://wietoliepuur.nl/handleidingen/ 
 
 

Hartelijk dank voor uw bestelling! 
We adviseren U om deze product handleiding zorgvuldig door te nemen. Heeft u nog iets te vragen? 

Stuur ons gerust een bericht op ons WhatsApp nummer: 0629315070 / 0613591490 
We zijn 7 dagen per week telefonisch bereikbaar van 09.30 uur tot 18.00 uur. 

 

 

www.OneStepCommunity.com 
Hennep & cannabis platform / community 

Regelmatig lanceren we bij OsC een nieuwe hennep en cannabis websites. 
 

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben we een selectie gemaakt van korte video’s die de meest 
belangrijke en gestelde vragen behandelen. We vragen u dan ook om deze video’s aandachtig te bekijken! 

Volg de link: https://youtube.com/playlist?list=PL6MHKZZSaqa38qzp9Hea2jgxySVpwT0XE 
 
 

BENIEUWD WAT ANDEREN OVER ONS VERTELLEN? 98% raad ons aan! 
Neem een kijkje tussen onze recensies, volg onderstaande link: 

 https://www.kiyoh.com/reviews/1046278/stichting_wietoliepuur 

 
 

HANDLEIDING: BODYLOTION 
 

Bodylotion Neutraal 

Onze 100% Biologische bodylotion met hennep hydrateert en verzorgd de huid. Ideaal voor iedereen die 

houd van een zachte en soepele huid. Maar, onze hennep bodylotion heeft door de toevoeging van hennep 

nog veel meer voordelen. 

Waarom hennep Bodylotion gebruiken 

Onze bodylotions zijn 100% biologisch en hypoallergeen, waardoor deze zonder probleem gebruikt kunnen 

worden. De toevoeging van hennep in onze bodylotion zorgt voor een natuurlijke bescherming tegen 

huidveroudering. Hennep is dan ook een krachtige antioxidant. Omdat hennep tevens 

ontstekingsremmende eigenschappen heeft, word onze hennep Bodylotion ook gebruikt, om klachten als 

psoriasis en eczeem te verlichten. 

Waarvoor onze bodylotion gebruiken 

Een bodylotion met CBD biedt dankzij toevoeging van hennep net dat beetje meer en kan worden gebruikt 

voor: 

• Huidverzorging 

• Pijnverlichting 

• Ontspanning 

• Beauty 

100% Natuurlijk en voor dagelijks  gebruik 
Onze bodylotions zijn gemaakt van 100% natuurlijke grondstoffen en geschikt voor dagelijks gebruik. 
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