
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: ZALF 
 

WIET-CBD zalf 
Dit product heeft een bijzonder achtergrondverhaal. In een notendop voor u; de stichting is ontstaan 
doordat Martinus van Lies, onze voorzitter en oprichter kampte met ernstige eczeem klachten. 
Behandelingen van dermatologen sloegen niet of nauwelijks aan, totdat hij tot de ontdekking kwam dat een 
zalf op basis van Cannabis wonderen bleken te verrichten voor zijn klachten. De zalf is inmiddels 
geperfectioneerd qua samenstelling en verkrijgbaar in verschillende groottes en sterktes.  
 
"Baat het niet, schaadt het niet" gaat bij deze 100% natuurlijke en biologische zalf zeker op en is een 
aanrader voor iedereen die zich geen raad weet met zijn of haar huidproblematiek. Of voor donateurs die 
gewoon graag een natuurlijk product verkiezen boven chemische cosmetica. 
 
Wat kunt u verwachten? 
De zalf is gemaakt op olie basis en geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. 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). 
 
Voor wie is dit product geschikt? 

• Donateurs die kampen met huidproblematiek (variërend van licht tot ernstig) 
• Donateurs die hun gezicht en/of lichaam willen verzorgen met een biologische zalf 
• Donateurs die graag littekens, sporen van brandwonden en dergelijke willen verminderen 
• Geschikt voor huisdieren 

Hoe pas ik dit product toe? 
Omdat de zalf op basis van kokosolie is geproduceerd, kan het product smelten. Voor gebruik in de 
koelkast plaatsen of bij warmere dagen ook het product in de koeling houden. Gebruik dit product in 
combinatie met een wietolie om huidproblematiek van binnen en buiten aan te pakken! U kunt geen 
high/stoned effect ondervinden als u dit product voor topaas gebruik toedient. U smeert de plek die u 
behandelen wilt dagelijks in en laat de zalf intrekken. 
Meerdere keren per dag smeren kan geen kwaad en zal de klachten sneller verminderen.  
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