
Príbalový leták    Náplň do e-cigarety                          Konopnica LIQUID. 

 

Pred použitím si pozorne prečítajte tento príbalový leták. Obsahuje dôležité informácie. Príbalový leták si 

uchovajte. Je dostupný aj na produktovej stránke na www.konopnica.sk 

Obsah balenia: 10 ml 

Zloženie: Propanediol, Glycerol, Cannabidiol (500 mg/10 ml), Karamel 

Neobsahuje nikotín, THC (Tetrahydrocannabinol) alebo iné omamné látky. Nemá narkotické účinky. 

 

Upozornenie: 

1. Nie je určené pre deti a mladistvých do 18 rokov. Rovnako ani tehotným a dojčiacim ženám. 

2. Ak užívate lieky, konzultujte pred užitím so svojím lekárom alebo lekárnikom. 

3. Nepoužívajte tesne pred a počas riadenia motorového vozidla. Citliví ľudia môžu po prvej dávke 

pocítiť zreteľné uvoľnenie. 

4. Inhalačná zmes nemá žiadne vedľajšie účinky.  

 

Návod na použitie: Používajte vo vhodných e-cigaretách podľa odporúčania 
výrobcu daného prístroja. 
 
Odporúčaná denná dávka: 0,5 ml (26 kvapiek). Neprekračujte túto dávku. 

 

Stupeň dymivosti: stredný  

 

O výrobku: Konopnica Liquid je patentovaná zmes do e-cigarety obsahujúca výťažok z konopy, 

kanabinoid Cannabidiol (CBD). Nie je omamný ani návykový. Jeho účelom je upokojiť a uvoľniť myseľ. 

 

Výrobok je riadne nahlásený u kontrolných úradov v súlade s platnou legislatívou. 

 

Vdychovaný aerosól bol testovaný nezávislým laboratóriom. Nepreukázali 

sa žiadne škodlivé látky. Výsledky testu ako aj ďalšie informácie nájdete 

na www.konopnica.sk/liquid alebo na QR kóde:  

 

 

http://www.konopnica.sk/liquid


Konopnica Liquid 
Príchuť do elektronických cigariet. 

 

  

pozor   

H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. 

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. 

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre. 

P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

P405 Uchovávajte uzamknuté. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi. 

Obsahuje: 
2-[(1R,6R)-3-metyl-6-prop-1-én-2-ylcyklohex-2-én-1-yl]-5-pentylbenzén-1,3-diol 

UFI J300-H0M2-U00D-GVAQ 

 

Skladovanie: Zmena farby tekutiny nie je vadou. Skladujte na suchom a tmavom mieste, obzvlášť po 

vytiahnutí z krabičky, pri teplote do 25°C v dobre uzavretom obale. Minimálna trvanlivosť je uvedená na 

obale. 

 

Distribútor: Konopnica s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, email: info@konopnica.sk, Tel.č.: 0944 629 662 

 


