
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: CONCENTRAAT 
 

Concentraat 
Een product speciaal ontwikkeld voor onze donateurs die graag de vrijheid willen hebben om hun eigen 
producten aan te sterken. Of u nu al langere tijd olie gebruikt, of bij een eerste gebruik; u heeft nu zelf de 
mogelijkheid om uw eigen product sterkte samen te stellen door middel van een concentraat. 
 
Wat kunt u verwachten? 
U ontvangt een 2ML. Plastic spuit inclusief dop gevuld met een wiet pasta concentraat van ongeveer 15% 
plus een handleiding. Wilt u graag uw CBD-product versterken, dan kunt u kiezen om dit met dit 
concentraat te doen. Of u neemt een kijkje bij het product CBD-kristallen.  

Hoe pas ik dit product toe? 
U ontvangt een spuit met 2ml concentraat om uw product te versterken en om de werking te krijgen waar u 
naar op zoek bent. U draait het dopje los van de spuit en voegt allereerst 1ml van het concentraat toe aan 
uw product. U verwarmt (au-bain-marie) het concentraat met uw product en schudt dit 1-2 minuten zodat 
het product goed gemixt is. Even laten afkoelen voor gebruik. Om vast te stellen of het product de juiste 
sterkte heeft organiseert u een test avond. 
 
Korte uitleg test avond: 
U neemt 3 druppels olie en wacht 60 min. Voelt u geen merkbare verschillen in gewaarwording, dan neemt 
u opnieuw 3 druppels in. Deze handeling herhaalt u tot u merkt dat u bijvoorbeeld een droge mond heeft, 
iets licht in uw voeten en/of slaperig wordt. Voor een uitgebreide uitleg over het op zoek gaan naar uw 
maximale natuurlijke dosering verwijzen wij u door naar onze pagina: www.wietoliepuur.nl/advies 

Merkt u dat het product nog niet de juiste sterkte heeft voor uw klachten? 
Herhaal dan bovenstaande handeling door nog een maal 1ml. concentraat toe te voegen. Let op: het is 
altijd mogelijk om meerdere concentraten per product toe te voegen. Maar onthoud: u test altijd na een 
toevoeging van een concentraat uw product om overdosering te voorkomen. U kunt liever stapsgewijs uw 
sterkte verhogen.  
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