
CATÁLOGO 2022



Seriedade, profissionalismo e proximidade com o cliente continuam a ser o
nosso lema para este ano de 2022, tal como tem sido até ao momento.

Contribuimos sempre com uma vasta categoria dos melhores produtos de CBD
ao nivel do mercado nacional e mundial, contando com os melhores
fornecedores e estando sempre de acordo com as normas e leis da União
Europeia.

A E-Canabidiol está aqui sempre para si, caminhando ao seu lado e sempre em
proximidade consigo.

Fique a conhecer o nosso catálogo
para o ano 2022.



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.

São produtos 100% naturais, e neste momento a melhor
marca do mercado do CBD.



Os óleos Cannabigold são produzidos com extratos da fibra
do 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.



CannabiGold Desporto



Empresa especializada em extratos naturais formulados
apartir de combinações com terpenos, canabidiol,
vitamina E e moléculas naturais de cânhamo com alta
concentração de CBD.

Com THC menor que 0.2%.



O óleo Premium CBD para animais
de estimação é produzido com uma
variedade de plantas Sativa L ricas
em CBD e com um nível muito baixo
de THC, portanto, é totalmente
seguro e legal.

O CBD Lip Balm da Enecta contém 50mg de
canabidiol de cepas de cannabis sem THC. 
É um cosmético para o cuidado diário dos
lábios e sua proteção contra agentes externos,
do frio do inverno ao calor do verão.



Cosmética e Bem Estar
Este produto contém CBD com
óleo de cânhamo e vitamina E para
fornecer os melhores cuidados
para a sua pele.
Este soro facial hidratante ajuda a
regenerar e nutrir a pele em
profundidade.
A fórmula do soro absorve
rapidamente a pele e a deixa mais
saudável com um brilho radiante.

Este creme super nutritivo e hidratante
foi cuidadosamente formulado para a
pele mais desidratada, seca ou com
coceira.
O creme intensivo suaviza, cuida e
rejuvenesce a pele, protegendo-a de
fatores externos.
Você terá uma pele nutrida e hidratada
ao longo do dia.



Óleo de massagem com CBD para
hidratar, acalmar e suavizar a sua
pele corporal.
O produto ideal para aliviar de um
dia de trabalho, do stress e até
mesmo para momentos de prazer
do silêncio.

Creme de cânhamo CBD, com óleo de
cânhamo, arnica e hyperico. Conhecido pela
abreviatura CBD, o canabidiol está entre os
compostos químicos mais comuns
(chamados "canabinóides") na planta
cannabis / cânhamo (Cannabis sativa L.).
Ideal para dores e como anti-inflamatório.



Vaporizadores

Pode usufruir de vários tipos, modelos e marcas de
vaporizadores/ vapeadores agora mais perto de si e
aos mais diversificados valores.
Vaporizadores de líquido ou de erva legal.



Canetas e Recargas

Canetas vaporizadoras e recargas Happease de todos os modelos e
sabores diferentes e de excelente qualidade.



A empresa E-Canabidiol é uma marca portuguesa que
representa as maiores marcas de produtos CBD
legalizados em Portugal e na União Europeia.

Marcamos sempre a diferença pela qualidade e
proximidade.

Qualquer dúvida ou pedido de informação não hesite em contactar:
geral@e-canabidiol.com

encomendas@e-canabidiol.com
917 241 901


