Bijsluiter voor basisproducten van stichting Suver Nuver
Lees het onderstaande aandachtig door voordat u wietproducten gebruikt
De wietproducten van stichting Suver Nuver zijn uitsluitend bestemd voor volwassenen (18+) en hun medicinale doeleinden. De
wietproducten bevatten het extract van de gehele cannabisplant (full spectrum), inclusief THC. Gebruik de wietproducten van
stichting Suver Nuver alleen in overleg met uw behandelende arts. Het gebruik van de wietproducten van stichting Suver Nuver is
geheel voor uw eigen risico. Voor schade en/of letsel is stichting Suver Nuver niet aansprakelijk. Bewaar de producten buiten
bereik van kinderen en dieren.
§ 1 Contra-indicaties en doseringsaanpassingen
Voor de onderstaande groepen is het buitengewoon belangrijk om wietproducten in overleg met de behandelend arts te nemen.
Voor hen gelden doseringsaanpassingen en/of dat ze wietproducten beter niet kunnen nemen (contra-indicaties).
o
o
o
o

mensen met hartklachten en/of bloeddrukproblemen
gebruikers van zware pijnstillers (vooral morfine of andere opiaat-preparaten)
mensen met aanleg voor psychoses
gebruikers van psychofarmaca (geneesmiddelen die inwerken op het psychisch welbevinden) en slaapmiddelen

§ 2 Medicinale doeleinden
De donateurs van stichting Suver Nuver gebruiken de wietproducten o.a.:
o
o
o
o
o

als slaapmiddel
als pijnbestrijding
als eetlustopwekker
als ontstekingsremmer
tegen tics om vitaler te worden bij ernstige ziektes

o

o

om te ontspannen (tegen stress vanwege een (te
verwachten) ziekteverloop bijvoorbeeld, of door
COPD-patiënten die hierdoor beter kunnen
doorademen)
voor een betere levenskwaliteit (tijdens chemokuren
bijvoorbeeld)

De werking van wietproducten verschilt sterk per persoon. Zo kunt u ongevoelig voor wiet zijn of goede resultaten boeken met
sterkere producten. U kunt zelf voorzichtig uitproberen of u baat heeft bij wietolie met een proefzakje (zie § 4 en § 4a).
§ 3 De samenstelling van basisproducten van stichting Suver Nuver
Basisolie is een extractie van de gehele wietplant, opgevangen in zuiver biologische kokosolie zonder overige toevoegingen.
Hierbij wordt een receptuur aangehouden van gemiddeld 0.5KG plantmateriaal op 1L biologische kokosolie.
De proefzakjes wietolie bevatten de Basisolie.
Medium olie is een extractie van de gehele wietplant, opgevangen in zuiver biologische kokosolie (de Basisolie), waaraan
gemiddeld 75gr van een alcohol extractie (beter bekend als RSO) op 1L basisolie is toegevoegd
De Medium olie wordt gebruikt door mensen die niet genoeg effect ondervinden van de Basisolie.
Sterke olie is een extractie van de gehele wietplant, opgevangen in zuiver biologische kokosolie (de Basisolie), waaraan
gemiddeld 150gr van een alcohol extractie (beter bekend als RSO) op 1L basisolie is toegevoegd.
De Sterke olie wordt gebruikt door mensen die niet genoeg effect ondervinden van de Medium olie.
Cannabis Cocktail is een extractie van de gehele wietplant, opgevangen in zuiver biologische kokosolie (de Basisolie), waaraan
gemiddeld 75gr van een alcohol extractie (beter bekend als RSO) op 1L basisolie is toegevoegd. Daarnaast is hier nog eens 75gr
CBD-pasta aan toegevoegd.
De Cannabis cocktail is feitelijk de medium olie met extra CBD. Alhoewel de effecten per persoon verschillen, neutraliseert CBD
over het algemeen het benevelende effect van THC. CBD kan ontstekingsremmend werken.
CBN olie is een extractie van de gehele wietplant. Door de wiet te laten drogen in de zon breekt het bladgroen zich af, hierdoor
ontstaat er na extractie een prachtig goudkleurige olie. Tijdens een langdurig fermentatieproces zet een deel van de in de plant
aanwezige THC zich om in CBN.
CBN is een niet psychoactieve cannabinoïde (in die zin vergelijkbaar met CBD) die ontspanning en slaap kan bevorderen.
Dit extract wordt opgevangen in zuivere biologische kokosolie zonder overige toevoegingen. Hierbij wordt een receptuur
aangehouden van 250gr alcohol extractie op 1L kokosolie.
En hoog in CBN, 60 mg per zakje (6%)

Wietzalf van stichting Suver Nuver bevat extracties van cannabisbloemen en bladeren. Deze plantaardige materialen worden
geëxtraheerd in kokosolie. Nadat de plantaardige materialen uit de kokosolie zijn gezeefd wordt CBD-pasta toegevoegd. De

wietzalf bevat daarnaast druivenpitolie, Shea butter, mangoboter, bijenwas, Lavendel, Geranium, Palmarosa, vitamine E, DPanthenol, Bisabolol en Propolis.
Ieder zakje wietolie of zalf van stichting Suver Nuver bevat ongeveer 10 ml.

§ 4 Handleiding wietolie
De dosering van de wietolie gebeurt aan de hand van het aantal druppels. Om te kunnen druppelen, brengt u de olie uit het zakje
over in een plastic spuitje met afsluitdopje of in een pipetflesje (beide zijn verkrijgbaar bij een apotheek). De kokosolie stolt onder
de 23° Celsius. Daarom is het handig om het zakje tegen uw huid te houden of even onder te dompelen in handwarm water. Zodra
de olie vloeibaar is, kunt u de volledige inhoud overbrengen in het pipetflesje of spuitje, zodat u eenvoudig kunt druppelen.
§ 4a Eerste gebruik wietolie
De werking van wietolie verschilt sterk per persoon. Daarom is het belangrijk om voorzichtig te beginnen met Basisolie. Neem
viermaal daags, om de vijf á zes uur, één druppel oraal in en verdeel deze door uw mond. U kunt op een theelepel of de bovenkant
van uw hand druppelen en dit oplikken. Vindt u de smaak onaangenaam? Plaats de druppel dan onder de tong, want daar zitten
geen smaakpapillen. Eet en drink na de inname een paar minuten niet. Neem tussentijds geen extra druppels. Op deze manier
bouwt u langzaam een spiegel in het bloed op.
Als u geen of te weinig heilzame effecten voelt, kunt u na een aantal dagen een extra druppel per keer innemen. De dosering kunt
u na een aantal dagen opnieuw verhogen totdat u zich prettiger voelt (de pijn wegebt, u beter slaapt, u rustig wordt, een betere
stoelgang krijgt, enzovoort). Het is ook mogelijk dat u ongevoelig bent voor de olie of dat u meer baat heeft bij een sterkere
wietoliesoort.
§ 5 Handleiding en gebruik wietzalf
Donateurs van onze stichting gebruiken de Wietzalf tegen: psoriasis, koortsblaren, zonnebrand, littekens, onderhoud van net
gezette tatoeages, tegen een droge huid en gecombineerd met wietolie tegen gewrichtspijn en huidkanker. De werking van
wietproducten verschilt sterk per persoon. Begin daarom voorzichtig en breng de zalf gedurende een aantal dagen eenmaal daags
dun aan op de aangedane gedeeltes. Als u na een paar dagen geen of te weinig heilzame effecten voelt, kunt u de zalf twee keer
per dag aanbrengen en de frequentie eventueel na een paar dagen opnieuw verhogen. Stop met smeren als u uitslag of langdurige
jeuk krijgt op de ingesmeerde huid. Het is ook mogelijk dat u ongevoelig bent voor de zalf. Gebruik de zalf niet op open wonden.
§ 6 Bijwerkingen van wietproducten en verkeersdeelname
Als iemand plotseling veel THC binnenkrijgt, kan diegene misselijk en/of draaierig worden. Het is niet de bedoeling dat u beneveld,
stoned of high wordt. Vandaar dat we adviseren om voorzichtig kennis te maken met wietproducten door te beginnen met
Basisolie. Raakt u onverhoopt toch beneveld, blijf dan kalm en eet iets zoets en/of neem een paar druppels CBD-olie (zonder THC)
onder de tong. Het onaangename gevoel verdwijnt dan binnen een uur. Personen die wietproducten van stichting Suver Nuver
gebruiken, mogen níet actief deelnemen aan het verkeer en dus ook geen auto of ander motorvoertuig besturen.
§ 7 Klachten, vragen, garantie en het herroepingsrecht
Heeft u na ontvangst van uw bestelling en na het lezen van deze bijsluiter klachten of vragen?
U kunt langskomen op een van onze social clubs. De dagen, adressen en openingstijden, vindt u op
http://www.suvernuver.org/socialclubs.
Het adres van onze hoofdvestiging is de Lorentzkade 2-B in Leeuwarden. Deze is geopend op donderdagmiddag van 14.00 - 17.00
uur.
U kunt uw vraag of klacht ook mailen naar: info@suvernuver.org.
Dank u wel
Wilt u een ander wietproduct uitproberen, uw bestelling herhalen en/of onze stichting (financieel) ondersteunen? Dat is mogelijk via
de website www.suvernuver.org
Heeft u baat bij de proefzending of wilt u een andere variant van onze producten uitproberen? Dan nodigen wij u uit om via de
voornoemde website (flex-)donateur te worden van onze stichting.
Wij danken u hartelijk voor uw steun

