
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: HENNEP PROTEINE 
 

Hennep Proteïne 

Hennep proteïne poeder wordt gemaakt van de hennepplant. Het gebruik van onze hennep proteïne kan 
een stoned of high gevoel geven. Daarnaast bevat ons Proteïne poeder geen gluten, waardoor ook 
personen met een gluten allergie deze probleemloos kunnen gebruiken. Ons Proteïne poeder heeft een 
licht nootachtige smaak en geeft een romige textuur aan bijvoorbeeld uw smoothie of shake. 

Unieke eigenschappen 

• Geen toevoegingen dus 100% puur 

• Bevat essentiële aminozuren 

• Met grote hoeveelheden enzymen en antioxidanten 

Waarom hennep proteïne 

Hennep proteïne bevat veel aminozuren en word door sporters gebruik voor het herstel en behoud van 
spieren na het sporten. Inname van hennep Proteïne zorgt ervoor dat je extra eiwitten binnenkrijgt. 
Belangrijk om te gebruiken na een workout, maar ook als u een gezond gewicht wil behouden. Hennep 
proteïne poeder bevat daarnaast meer dan 20 verschillende soorten mineralen, sporenelementen en het is 
rijk aan alfa, bèta en gamma globine. Deze versterken het immuunsysteem en helpen oud, beschadigd 
weefsel te herstellen en nieuw weefsel aan te maken. 

Productie proces 

De hennep proteïne poeder is gemaakt van 100% pure biologische hennep. Zodra de hennep geoogst is, 
worden de hennep geanalyseerd en gereinigd. Vervolgens worden de hennep zaden gesorteerd om 
ongezonde zaden te verwijderen. De hennep zaad die overblijft wordt machinaal gepeld. Door middel van 
een zeefproces worden de vezels en olie van de proteïne gescheiden en verzameld en verpakt in 
poedervorm. 

Ons hennep proteïne poeder is verkrijgbaar in pakjes van 75 gram. 
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