
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: DIVERSE EETWAREN INFUSED 
 

Bij de stichting WietOliePuur heeft u de keuze uit verschillende soorten manieren van 
inname van THC en CBD. Nieuw aan ons assortiment eetwaren is toegevoegd; de 
suikervrije variant van onze dropjes. 
 
In ons assortiment eetwaren kunt u kiezen uit: Belgische bonbons, zeebanket (praline 
vulling), Ferrero Roche, dropjes (ook suikervrij), gummiberen, koeken, muffins en cake (vers 
gebakken). Wilt u zelf producten maken met cannabis of hennep? Kies dan per 10 gram 
verkrijgbaar voor onze THC en CBD-kokosboter.  
 
De eetwaren zijn infused met pure pasta en olie. Afhankelijk van de sterkte adviseren wij om 
bij een eerste gebruik onderstaande adviezen op te volgen. 
 
Hoe gebruik ik eetwaren die infused zijn? Bij een eerste gebruik kunt u de eetwaren los 
testen van andere producten. Gebruik THC of CBD-eetwaren niet in combinatie met alcohol. 
Als u nog deelneemt aan het verkeer, adviseren wij u om de producten te nuttigen wanneer u 
verder geen verplichtingen heeft. 
 
Omdat eetwaren oraal ingenomen wordt, vindt de opname plaats via maagdarmstelsel. In 
vergelijking met bijvoorbeeld wietolie die rechtstreeks onder de tong wordt gedruppeld, vindt 
de werking hierdoor later plaats. Het ontspannen effect kan 6-8 uur aanhouden. Dit is 
uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid eetwaren die u inneemt en de mate waarin uw 
lichaam gewend is aan THC en CBD.  
 

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


Als u ervaring heeft met eetwaren, of eetwaren gebruikt voor recreatief gebruik willen wij u 
toch adviseren om de dosering rustig op te bouwen.  
 
Wat kunt u verwachten?  
De ervaring bij de stichting is dat men na gemiddeld 90 minuten een ontspannen gevoel 
ervaart. Afhankelijk van de sterkte en moment van inname kan het product slaap opwekken. 
Houd rekening met deelname aan verkeer als u dit product inneemt. Let op: neemt u 
eetwaren in die THC bevatten, dan kunt u ook een bepaalde high ervaren.  
 

 


