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Apresentamos-lhe o nosso catálogo!
Mais uma vez, a seriedade e o profissionalismo andam de mãos dadas!

Sempre a contribuir com uma vasta seleção de produtos dos melhores
fornecedores, obedecendo a todas as regras da União Europeia em
vigor.

Esperamos caminhar juntos para marcar a diferença na saúde dos
nossos clientes.

Descubra as melhores referências ao melhor preço.

TODOS NA MISSÃO DE MELHORAR A VIDA!



Empresa especializada em extratos naturais formulados a
partir de combinações com terpenos, canabidiol, vitamina E e

moléculas naturais de cânhamo com alta concentração de
CBD (canabidiol) para fins terapêuticos em diversos

tratamentos.



DISPONIVEIS EM  3  DOSAGENS :
Gama de óleos



FOTO
EXEMPLO

Loção hidratante, rica em CBD, com
manteiga de karité, óleo de amêndoas
doces e vitamina E natural.
Embalagem 200ml com 200mg de
canabidiol.

O leite de limpeza com CBD limpa
suavemente todos os tipos de pele,
mesmo as mais sensíveis ou com
acne.é enriquecido com óleo de
semente de cânhamo



Os cremes hidratantes contém uma fórmula exclusiva
com óleo de cânhamo, que atua como regulador do
sebo e calmante natural da pele. O anti-aging Enecta
tem na sua composição óleo de Jojoba, óleo de côco e
Vitamina E.

ENECTA BÁLSAMO LABIAL CBD 50MG



 
A CannabiGold utiliza tecnologia de ponta na obtenção dos seus óleos.

 
São certificados por entidades terceiras, que atestam a qualidade

e quantidade dos componentes em cada lote.
 

Os produtos CannabiGold são 100%  naturais.



Os óleos CannabiGold são produzidos com extratos da fibra
de cânhamo de Cannabis sativa L. - com menos de 0,2% de
THC.

As plantas, obtidas de sementes legalmente aprovadas, são
cultivadas na União Europeia, em plantações vocacionadas
para agricultura sustentável e sem uso de pesticidas.



A nova linha de cosméticos exclusivos
é desenvolvida

para os cuidados do rosto e do corpo. 
 

Em estreita
colaboração com especialistas em

cosmética,
desenvolvem os produtos

especializados com
ingredientes naturais e para todos os

tipos de pele.



A Sativida conta com um grupo de médicos especializados em
tratamentos com canabinóides, técnicos de laboratório e consultores

científicos para garantir a qualidade da produção e de agentes
comerciais, e assim ajudá-lo a comprar o produto mais adequado às

necessidades do seu cliente.



Creme à base de CBD, formulado para
situações de foro musculo-articular.

 
Embalagem de 100g, com 5% CBD.


