
Gebruiksaanwijzing CBD olie, 10ml/30ml 

Wij adviseren u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen 

voordat u CBD olie gaat gebruiken. Bij vragen kunt u contact 

opnemen met de apotheker van Clinical Cannabis Care BV. 

CBD olie gebruiks- en doseeradvies: 

Neem de CBD druppel(s) in onder de tong. Laat deze ongeveer 1 

minuut onder de tong en slik de rest door. Heeft u niet eerder CBD 

olie gebruikt, dan is het advies om met CBD 2% of 5% te beginnen. 

CBD 2% 

Start met het innemen van de CBD olie met 1-3 maal per dag 1-2 

druppels onder de tong. 

Indien gewenst kan de dosering per 2 dagen met 1 druppel per keer 

verhoogd worden tot maximaal 3 x 20 druppels.  

CBD 5% 

Start met het innemen van de CBD olie met 1-3 maal per dag 1-2 

druppels onder de tong.  

Indien gewenst kan de dosering per 2 dagen met 1 druppel per keer 

verhoogd worden tot maximaal 3 x 10 druppels.  

CBD 10% 

Start met het innemen van de CBD olie met 1-3 maal per dag 1-2 

druppels onder de tong.  

Indien gewenst kan de dosering per 2 dagen met 1 druppel per keer 

verhoogd worden tot maximaal 3 x 5 druppels.  

 

U kunt de CBD olie zo lang gebruiken als u wenst. 



Dosering vergeten 

Bij gebruik 1 x per dag kan een vergeten dosis ieder moment worden 

ingenomen. Na 8 uur kan dan de volgende druppel worden 

ingenomen. Bij gebruik 1 tot 3 keer per dag kan een vergeten dosis 

alsnog worden ingenomen. Na 4 uur kan de volgende druppel 

worden ingenomen.  

Inhoud flacon 

Inhoud 10 ml flacon komt overeen met ca. 278 druppels.  

Inhoud 30 ml flacon komt overeen met ca. 834 druppels. 

Neveneffecten  

Incidenteel: misselijkheid en een droge mond 

Bewaaradvies 

Olie bij voorkeur in de originele verpakking bewaren. Buiten zicht en 

bereik van kinderen. 

Houdbaarheid 

Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum. 

Heeft u vragen? 

Dan kunt u contact opnemen met Clinical Cannabis Care BV. 

De Corridor 6, 3621 ZB Breukelen 

Tel 085-7731605 

info@clinicalcannabiscare.com 
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