
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: DESTILLATOR 
 

Bent u nieuwsgierig hoe u uw eigen producten kunt maken maar weet u niet wat u daarvoor 
nodig heeft? Kies dan voor een destillator van de stichting WietOliePuur waarbij men alle 
benodigdheden ontvangt om zelf bijvoorbeeld pasta te maken. Tevens word dit product veel 
gebruikt door de kweek donateurs die extraheren voor de stichting WietOliePuur 

Vergeet u niet aan te melden voor onze extractie workshops. Alle informatie is te 
vinden op de pagina workshops.  
 
Wat kunt u verwachten? 
U kunt bij ons kiezen uit een destillator met of zonder blad en bloemgruis. 
Heeft u geen plantmateriaal nodig, maar wilt u graag alleen de machine aanschaffen, dan 
kiest u voor de optie: destillateur. Een geweldige machine die zonder verlies van dure 
alcohol binnen 10 minuten een liter alcohol verdampt en terug wint. De beste en veiligste 
manier om zelf thuis uw product te maken. 
 
Een tip bij dit product:  
Plantmateriaal blad en bloemgruis van biologische, Nederlandse bodem 
 
Voor wie is dit product geschikt? 
 
- Donateurs die zelf producten willen maken (langdurig gebruik) 
- Alle donateurs die mee extraheren van product. 
- Alle kweek donateurs die zelf product maken voor de stichting. 

http://www.onestepcommunity.com/
https://youtube.com/playlist?list=PL6MHKZZSaqa38qzp9Hea2jgxySVpwT0XE
https://www.kiyoh.com/reviews/1046278/stichting_wietoliepuur

