
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: HUISDIERPRODUCTEN ZALF & OLIE 
 
CBD voor huisdieren: 
 
Cannabidiol, ofwel CBD, is een actieve stof uit de hennepplant. Dat CBD heel vaak succesvol wordt 
ingezet bij mensen, wisten we al een tijdje. 
 
Wist u dat CBD ook succesvol kan worden gebruikt bij dieren? 
 
CBD is een niet-psychoactief bestanddeel uit de hennepplant en wordt vaak ingezet voor veel verschillende 
medicinale doeleinden. CBD werkt nauw samen met het lichaamseigen Endocannabinoïden systeem, een 
systeem dat ongeveer 30 jaar geleden werd ontdekt. 
 
Het endocannabinoïde systeem kan gezien worden als een ‘regelsysteem’ van het lichaam. 
 
Dit regelsysteem is verantwoordelijk voor verschillende belangrijke lichaamsfuncties, zoals: 
 

• Pijnperceptie 

• Geheugen 

• Gemoedstoestand 

• Spijsvertering 

• Immuunsysteem 

• Humeur 

• Stofwisseling 

• Eetlust 
 

 Wanneer het endocannabinoïde systeem uit balans is, kan dit worden aangevuld met cannabinoïden van 
buitenaf, zoals CBD. Op deze manier komt het endocannabinoïde systeem terug in balans. 
De reden waarom CBD ook uitermate geschikt is voor dieren, is omdat ook dieren een endocannabinoïde 
systeem hebben. 
 
Bijwerkingen? 
 
CBD kan zonder enige bijverschijnselen aan uw dier worden gegeven. Omdat CBD niet-psychoactief is, is 
high worden ook absoluut onmogelijk. 

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


 
Gebruik van CBD Olie voor huisdieren: 
 
Bij mensen wordt de olie onder de tong gedruppeld en na 30 seconde weggespoeld met een groot glas 
water. Nu kunt u zich waarschijnlijk wel voorstellen dat dit in het geval van huisdieren praktisch onmogelijk 
is. Om die reden wordt er vaak aangeraden om de CBD-olie, zonder terpenen, over het voer heen te 
druppelen. Op die manier zal het dier de CBD via de voeding binnen krijgen. De opname zal in dat geval 
niet door de slijmvliezen van de tong gebeuren, maar via de maag en darmen van het dier. 
 
Hoe vaak gebruikt u de olie voor uw huisdieren 
 
Evenals bij mensen, is het belangrijk om te testen. Start met 2 of 3 druppels en herhaal dit enkele uren 
later. Houd uw huisdier goed in de gaten. Merkt u dat uw huisdier slaperig of moe word dan is de maximale 
dosering voor Uw huisdier bereikt. Houd rekening met het feit dat ook huisdieren een tolerantie opbouwen. 
Dit betekent dat U na verloop van tijd wellicht zult merken, dat uw huisdier nauwelijks meer reageert op de 
hoeveelheid druppels die hij/zij normaal kreeg. Mocht uw huisdier nog steeds klachten hebben, dan is het 
verstandig om meer druppels te geven (Ophogen met 1 a 2 druppels per keer). 
 
Gebruik van CBD Zalf voor huisdieren: 
 
De zalf is gemaakt op olie basis en geschikt voor de meest uiteenlopende huidproblemen bij huisdieren. 
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:  
 

• Eczeem of soortgelijke klachten 

• Hotspots 

• Wondjes die moeilijk genezen 

• Brandwonden 

• Droge plekjes 

• En nog veel meer 
 
U ontvangt uw gekozen product in een afsluitbaar potje met deksel en de inhoud varieert van lichtgroen tot 
donkergroen (hoe sterker de zalf, hoe groener en natuurlijker het product). 
 
Hoe vaak gebruikt u de zalf voor huisdieren 
 
U doet er verstandig aan, om de aangedane huid meerdere keren per dag te behandelen met CBD zalf ( 2 
a 3 x daags zou voldoende moeten zijn). 
 
100% Natuurlijk en veilig voor uw huisdieren 
 
Alle producten op onze website bevatten uitsluitend natuurlijke ingrediënten, waardoor CBD volledig veilig 
aan uw (huis)dier kan worden gegeven. 
 


