
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: VAGINALE ZETPILLEN (WIET OF CBD) 
 

Vaginale zetpil 
Een nieuw product speciaal ontwikkeld voor onze vrouwelijke donateurs die graag klachten als 
menstruatiepijnen op een natuurlijke wijze willen verminderen. Of graag de natuurlijke balans in hun vagina 
willen verbeteren. De zetpillen zijn per stuk verkrijgbaar. 
 
Wat kunt u verwachten? 
Let op: dit product dient u zelf te maken.  
U ontvangt twee spuiten inclusief dop gevuld met een (1) wiet pasta concentraat en een (2) wiet CBD 
kokos extract. De daarbij aantal bestelde zetpilmallen en een handleiding. 
 
De verhouding per zetpil is afgestemd op 2.3ml. extract (dit wordt gebruikt om het product op te stijven) en 
een spuit met concentraat (dit wordt gebruikt om het product sterkte te geven). Mocht de spuit met wiet 
CBD kokos extract (2) opgestijfd in de spuit zitten, dan verwarmt u het product door de gehele spuit (MET 
DOP!) in een glaasje warm water te zetten. Het kokos extract is dan smeltbaar.  
 
U dient in een lege zetpilmal enkele druppels concentraat te plaatsen, vervolgens vult u de mal (2/3) aan 
met het wiet CBD kokos extract. U plaatst na deze handeling de gevulde zetpilmallen (evt. voorzien van 
tape) in de koelkast, maar bij voorkeur in de vriezer.   

Voor wie is dit product geschikt? 

• Donateurs die last hebben van menstruatiepijnen 
• Donateurs die last hebben van vaginale droogheid, jeuk of een branderig gevoel 

Hoe pas ik dit product toe? 
We adviseren de vagina zetpil toe te passen voor het slapen gaan om lekken te voorkomen. De zetpil 
alleen vaginaal inbrengen, onmiddellijk na opening van de verpakking. Vooraf handen wassen. De 
verpakking van de zetpil voorzichtig openen; zorg ervoor dat u de zetpil niet laat vallen. Steek de zetpil met 
de wijsvinger in de vagina. Geen speciale adapter vereist.  
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