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Blogpost vereisten:  Minimaal 400 woorden 
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Meld je aan voor de opdracht via deze link. Vermeld 

het opdrachtnummer 173.7 en waarom jij voor deze 

opdracht wil schrijven. 
 

Wanneer we meer inschrijvingen binnenkrijgen dan 

we zoeken zullen we een selectie maken. Je krijgt dus 

vanzelf te horen of je voor deze opdrachtgever mag 

bloggen! Indien je niet geïnteresseerd bent in deze  

opdracht, hoef je niet te reageren ;) 

 

Deze webshop is dé specialist op het gebied van CBD olie. Je vindt er een ruim assortiment van CBD producten 

van betrouwbare merken en leveranciers. Maar… wat is CBD olie nu precies? CBD olie is een volledig 

plantaardig en natuurlijk product. De stof CBD wordt verkregen uit de bloem en het blad van de hennepplant. 

Deze CBD wordt vervolgens opgelost in een natuurlijke olie zoals olijfolie, hennepzaadolie of kokosolie, waarbij 

CBD olie ontstaat. CBD olie wordt verkocht als voedingssupplement, maar ook als bestanddeel van 

bijvoorbeeld verzorgingsproducten voor de huid. 

 

Belangrijk om te weten: verwar CBD niet met THC! THC is de stof die voor een ‘high’ of ‘stoned’ effect zorgt, CBD 

geeft dit effect niet. CBD is als het ware een tegenhanger van THC en zou het effect van THC juist tegen gaan. 

In de loop der jaren zijn er tienduizenden rapporten gepubliceerd waarin de positieve medicinale effecten van 

CBD worden beschreven. Er zijn veel testen uitgevoerd en daar komt uit naar voren dat CBD de natuurlijke 

tegenreactie van het lichaam op onder andere pijn, ontstekingen, stress en angst zou bevorderen. Het is dus 

niet verslavend en heeft geen bijwerkingen. Zowel het gebruik en het bezit van CBD olie zijn 100% legaal. 

 

Heb jij zelf ervaring met CBD producten en/of met ziektes en pijnbestrijding? Of schrijf je regelmatig over health 

en wil je je volgers graag informeren over de helende werking van de producten uit deze shop? Stuur ons dan 

snel jouw motivatie! 

 

Niveau eindklant:  100% natuurlijke producten / Skal BIO gecertificeerd bedrijf / Persoonlijk advies 

Aantal reviews: 3208 Reviewcijfer: 9.3/10 

 

 

Vergoeding: Zie je Blog Brains 

level 

Product testen/ontvangen: Nee 

Beschrijving product:  N.V.T. 
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