
Info om kvaliteten på Quantum Vitality Group’s CBD olie 

Vi bliver ofte spurgt om hvorfor vi ikke har CBD olie i en højere procent? 

I forhold til hvilken procent man skal bruge i CBD olie - så kan en 5 % CBD 

olie være lige så effektiv som en på fx. 20 % - alt afhængig af renhed, 

udvindingsmetode, det som olien er lagret i  

(fx om det er olie, sprit eller sågar vand). 

QVG’s CBD olie er uden tvivl utrolig effektiv allerede på 5 %. Vi forklarer 

her hvorfor: 

Vitality Drops fra QVG er højkvalitets produkter der er under stadig 

kontrol og Laboratorietests. Dette er betingelsen i QVG’s sortiment: 

 

HIGH Quality – LOW cost. 

Da Hampeplanten er en effektiv "støvsuger" er det først og fremmest 

meget vigtigt at den har de rette jordbundsforhold – for at få så ren et 

produkt som muligt. 

 

DYRKNINGSFORHOLD 

CBD olie fra QVG dyrkes i subalpine områder for foden af Alperne. 

SUBALPINT vil sige, at det er områder hvor der aldrig har været industri 

eller har været andet end natur - altså ingen giftige kemikalierester i 

jorden, bare den rene naturlige jord. 

I de områder i Slovenien hvor QVG´s hamp dyrkes, er der meget 

mineralholdigt, sol- og fugtighedsforhold er optimale, og planterne har de 

bedste betingelser. De dyrkes samtidigt ØKOLOGISK - se under hvert 

enkelt produkt for verificering heraf. 

CO2 EKSTRAKTION = max. 42 grader 



QVGs olie er CO2-udtrukket. Det er den mest skånsomme 

udvindingsmetode, der bevarer alle hamp plantens virkestoffer, kontra 

udtræk i fx sprit eller opvarmet olie.  

CBD olien fortyndes op i økologisk førstegangspresset olivenolie, og 

tilsættes en MCT Accelerator (mellem-kortkædet fedtsyre fra kokosolie), 

til det rette blandingsforhold opnås  

MCT olien eller MCT Acceleratoren gør at olien  

optages hurtigt - og med 100 %’s virkning ind i kroppens celler = FULD 

udnyttelse af alle virkestoffer. CBD olie fra QVG indeholder INTET  

ANDET – og der derfor super effektiv på 5 %. 

 

 


