


O nás

Jsme středoevropská manufakturní společnost, která se zaměřuje na výrobu prémiových 
konopných produktů různého typu a dodáváme technické konopí na evropský trh. 

V Herbforce klademe důraz na náš výrobní proces. Využíváme těch nejkvalitnějších 
a nejinovativnějších metod pro sběr a zpracování konopí tak, abychom výrobek zpracovali 

do co možná nejčistší formy bez pesticidů.

Naše produkty jsou laboratorně testovány a certifikovány v České republice. Jsou 100% organické 
a díky použití nejrůznějších typů extrakčních metod dokážeme zabezpečit tu nejvyšší možnou 

kvalitu. Naše produkty obsahují veškeré přírodní složky, které se v rostlině nachází.

Energií investovanou do našich produktů se snažíme docílit co možná největšího přínosu 
konopí pro organismus tak, aby dokázalo pomoci obnovit jeho vnitřní rovnováhu 

a zajistit tak celkový blahobyt.

https://herbforce.cz/cz/o-nas


Kanabinoidy

Kanabinoidy jsou přirozeně se vyskytující chemické sloučeniny pocházející z rostlin konopí, které 
nám přinášejí nepřeberné množství léčivých účinků v nejrůznějších oblastech. Každá sloučenina 

má své charakteristické vlastnosti a výhody.

Vědecké studie za poslední roky poukazují na to, že kanabinoidy působí převážně na centrální nervový systém.

Lidské tělo je přirozeně uzpůsobeno k přijmu kanabinoidů. Díky zabudovanému systému receptorů, který 
je odpovědný za příjem signálů, pak tyto látky napomáhají regulaci vnitřního systému lidského organismu. 

Endokanabinoidní systém (ECS) 

ECS se skládá z buněčných receptorů CB1 a CB2, jejichž úlohou je regulace nejrůznějších životních funkcí. 
Pokud budeme náš ECS obohacovat o kanabinoidy, přispějeme k jeho homeostáze, tedy zdravé rovnováze.

Kanabinoidy napomáhají k léčbě: ÚZKOSTÍ, STRESU, DEPRESÍ, ZÁCHVATŮ, EPILEPSIE, 
ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY, NESPAVOSTI, NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A ARTRITIDY.



Kanabidiol

Kanbidiol (CBD) je jednou z mnoha látek - kanabinoidů, přirozeně se vyskytujících 
v rostlinách konopí. CBD neobsahuje žádné psychoaktivní látky.

CBD je v současnosti po celém světě uznávaný pro své širokospektrální léčebné účinky. 
Má analgetické, antidepresivní a anxiolytické vlastnosti. CBD též disponuje antibakteriálními 

vlastnostmi, které mají význam v boji proti proti škodlivým bakteriím, jako je MRSA 
(methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus) - čím dál tím častěji se vyskytující typ Staphylococca, 
který je vinou antibiotik a jejich rozsáhlého používání od roku 1960 velmi odolný. Kromě toho má CBD 

antiepileptické, protizánětlivé a antikonvulzivní účinky.  Působí také jako antioxidant.

Kanabidiol dokáže působit na více částí těla najednou. V současné době se vědci podílí 
na nových výzkumech potenciálu kanabidiolu a stále objevují nová fakta o jeho účincích.



MCT Olej

Purifikovaný kokosový olej harmonizuje přirozené procesy v těle 
a tím podporuje jeho obranyschopnost.

Je rychle vstřebatelný a vzhledem k tomu, že kanabinoidy disponují velmi dobrou schopností 
vázat se na tuky, je MCT olej díky vysokému obsahu nasycených mastných kyselin jedním 

z nejlepších nosičů, umožňujících mnohem rychlejší a efektivnější pohyb kanabinoidů 
v rámci organismu, než například konopné oleje. 

Hubnutí pak podporuje zejména tím, že blahodárně působí na metabolismus, 
v důsledku čehož organismus spálí více kalorií. 



HERBFORCE 10% 
Full Spectrum CBD

MCT olej obohacený o CBD 1000mg

1 kapka = 3,7mg CBD

Doporučená denní dávka: Minimálně 20mg denně.

Herbforce TIP: Nakapejte pod jazyk, počkejte 60 
sekund a poté polkněte. Podávejte minimálně 

30 min před jídlem.

Složení: MCT olej, kanabidiol CBD 10%, další 
kanabinoidy ve stopovém množství. 

Objem: 10ml = cca 270 kapek.

https://herbforce.cz/cz/produkt/10-percent-mct-olej


HERBFORCE 15% 
Full Spectrum CBD

MCT Olej obohacený o CBD 1500mg

1 kapka = 5,5mg CBD

Doporučená denní dávka: Minimálně 20mg denně.

Herbforce TIP: Nakapejte pod jazyk, počkejte 60 
sekund a poté polkněte. Podávejte minimálně 

30 min před jídlem.

Složení: MCT olej, kanabidiol CBD 15%, další 
kanabinoidy ve stopovém množství.

Objem: 10ml = cca 270 kapek.

https://herbforce.cz/cz/produkt/olej-15-percent-mct-olej


HERBFORCE 30% 
Full Spectrum CBD

MCT Olej obohacený o CBD 3000mg

1 kapka = 11,1mg CBD

Doporučená denní dávka: Minimálně 20mg denně.

Herbforce TIP: Nakapejte pod jazyk, počkejte 60 
sekund a poté polkněte. Podávejte minimálně 

30 min před jídlem.

Složení: MCT olej, kanabidiol CBD 30%, další 
kanabinoidy ve stopovém množství.

Objem: 10ml = cca 270 kapek.

https://herbforce.cz/cz/produkt/30-percent-mct-olej


Kanabigerol

Kanabigerol (CBG) je předchůdcem všech syntetizovaných kanabinoidů. 
Je také známý jako „otec“ kanabinoidů.

Léčivé účinky kanabigerolu (CBG) mají vliv na všechny receptory v endokanabinoidním systému 
(receptory CB1) od mozku a centrální nervové soustavy, až po žlázy, tkáně a orgány imunitního 
systému (receptory CB2). Naproti tomu kanabidiol (CBD) působí v našem endokanabinoidním 

systému převážně na receptory CB2.

Benefity: Je neuroprotektivní, pomáhá v boji s rakovinou (zpomaluje růst a šíření nádorových buněk), 
léčí MRSA, pomáhá lidem s Huntingtonovou chorobou, Crohnovou chorobou a léčí syndrom 

dráždivého tračníku (IBS). Snižuje nitrooční tlak a pomáhá tak při léčbě glaukomu. 
Napomáhá k lepšímu usínání.



HERBFORCE CBG OLEJ

MCT Olej obohacený o CBG 1000mg + CBD 350mg a 
extrakt z pomerančové kůry

 1 kapka = 3,7mg CBG + 1,8mg CBD

Doporučená denní dávka: Minimálně 20mg denně.

Herbforce TIP: Nakapejte pod jazyk, počkejte 60 
sekund a poté polkněte. Podávejte minimálně 

30 min před jídlem.

Složení: MCT olej, kanabigerol CBG 10%, kanabidiol 
CBD 3,5%, pomerančová kůra, další kanabinoidy 

ve stopovém množství.

Objem: 15ml = cca 350 kapek.

https://herbforce.cz/cz/produkt/1000-cbg-350-cbd-v-mct-kore


Water Soluble

Vzhledem k tomu, že je CBD rozpustné ve vodě, mohou být jeho účinky až 10x rychlejší, 
než je tomu u jeho olejového ekvivalentu.

Díky této vlastnosti zvládá organismus do svého endokanabinoidního systému 
absorbovat téměř 100% CBD.

CBD se řadí mezi hydrofobní látky, což znamená, že se špatně slučuje s vodou. 
Pro výrobu Water Soluble CBD se tedy využívá mikrotechnologie, která pomocí zvukových 

vln rozbíjí molekuly CBD na mikročástice, které se později vážou na molekuly vody.
 Díky této metodě se tedy CBD stává kompatibilní s vodou.



HERBFORCE WATER 
SOLUBLE 5% CBD

Tento výtěžek CBD 500mg je CO2 extrahovaný, 
extra pročištěný, s přírodními terpeny, bez přísad 

a sloučený s vodou pomocí mikrotechnologie.

1 kapka = 2,2mg CBD

Doporučená denní dávka: Minimálně 20mg denně.

Herbforce TIP: Nakapejte na jazyk, poté 
polkněte. Podávejte minimálně 

30 min před jídlem.

Složení: Propylenglykol, H20 kanabidiol 
CBD 5%, další kanabinoidy 

ve stopovém množství.

Objem: 10ml = cca 230 kapek.

https://herbforce.cz/cz/produkt/5-percent-water-soluble


HERBFORCE WATER 
SOLUBLE 15% CBD

Tento výtěžek CBD 1500mg je CO2 extrahovaný, 
extra pročištěný, s přírodními terpeny, bez přísad 

a sloučený s vodou pomocí mikrotechnologie.

1 kapka = 6,5mg CBD

Doporučená denní dávka: Minimálně 20mg denně.

Herbforce TIP: Nakapejte na jazyk, poté 
polkněte. Podávejte minimálně 

30 min před jídlem.

Složení: Propylenglykol, H20 kanabidiol CBD 15%, 
další kanabinoidy ve stopovém množství.

Objem: 10ml = cca 230 kapek.

https://herbforce.cz/cz/produkt/15-percent-water-soluble


VHODNÝ PRO
KAŽDÉHO

VŽDY A VŠUDE



CONTACT
Czech Republic 

Norbert Olešňaník
 

olesnanik@herbforce.cz
+421 940 637 549 

www.herbforce.cz

      @herbforce_europe            @herbforce

https://herbforce.cz/cz/kontakt
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