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Hertong Health producent van CBD-Pure olie 

Hertong Health is van oorsprong een familiebedrijf welke aan het begin van de 21 eeuw is ontstaan 

vanuit de hoogwaardige voedselindustrie “Hertong Maaltijden”. Deze is op haar beurt opgericht in 

2002 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een landelijk opererende zeer succesvolle maaltijd-

specialist. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw runde de familie Hertong eigen slagerijen.  

 

Hertong Health heeft zich in eerste instantie gericht op productontwikkeling en veredeling van CBD-

oliën voor de private-label markt en is hierin inmiddels als zeer succesvol aan te merken en 

uitgegroeid tot marktleider in Europa. Vele wederverkopers en webshops in landen als Duitsland, 

Nederland, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije e.t.c. verkopen al jaren met succes de CBD-oliën van 

Hertong Health. 

 

Het streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit zit in het DNA van de familie Hertong en komt bij 

uitstek tot uiting in de ontwikkeling van het hoogwaardige CBD-Pure assortiment welke zich 

kwalitatief onderscheid van overige verkrijgbare producten. CBD-Pure Oliën zijn verkrijgbaar in 

diverse varianten oplopend van 5% tot 30% natuurlijk biologisch hennepextract. Alle CBD-Pure oliën 

zijn vanzelfsprekend uitvoerig getest en gecertificeerd. De producent van CBD-Pure, Hertong Health, 

werkt nauw en voortdurend samen met Eurofins laboratoria, de grootste partij binnen de Europese 

unie v.w.b. het kwaliteit handboek, analyses en certificaten. 

Kwaliteit CBD-Pure olie 

 

CBD-Pure is de hoogst mogelijke kwaliteit biologische CBD-olie en bestaat uitsluitend uit uiterst 

zorgvuldig geselecteerde topkwaliteit grondstoffen. Onze laboranten zijn voortdurend bezig met het 

verbeteren van kwaliteit en productontwikkeling, dit geeft voor de toekomst CBD-Pure een nog 

breder assortiment aan CBD-producten. CBD-Pure wordt geproduceerd in een FSSC-22000 (TUV 

Nederland) gecertificeerd laboratorium in Haaksbergen (Nederland) welke tevens GMP (Good 

Manufacturing Practice) gecertificeert is en onder toezicht staat van de NVWA (Nederlandse Voedsel 

en Waren Autoriteit). Door het werken conform FSSC-22000 is de volledige (inkoop)keten inclusief 

toeleveranciers getoetst op kwaliteit en voortdurend traceerbaar. 

 

Wat is CBD Olie 

CBD-olie is een natuurlijk product welke dezelfde bestanddelen bevat als het menselijk lichaam. Deze 

bestanddelen cannabinioden genaamd, kunnen u rust geven, pijn verminderen en huidproblemen 

verhelpen. Daar dit natuurproduct een lichaamseigen stof bevat, kan het heel breed ondersteuning 

geven. CBD-olie is heilzaam voor veel klachten zowel psychisch als wel lichamelijk. Het is geen 

medicijn maar de CBD-olie kan wel een enorme ondersteuning c.q. verlichting geven tegen diverse 

kwalen en ongemakken.  
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Samenstellingen 

De CBD-Pure oliën worden vervaardigd van biologische hennepolie in diverse samenstellingen 

oplopend van 5% tot 30% natuurlijk biologisch hennepextract. Het verschilt van persoon tot persoon 

welke dosering ideaal is. Het is raadzaam om met een laag percentage te starten en dit eventueel 

langzaam op te bouwen. Zo vindt u geleidelijk de dosering die voor u persoonlijk werkt. Het kan even 

duren voor dat de effecten van CBD-olie voelbaar zijn, dus geef het de tijd. CBD-olie werkt niet 

verslavend of geestverruimend. Het biedt alleen een heilzame werking. U kunt dus niet high of 

stoned worden van CBD-oliën. CBD-Pure olie heeft geen bijwerkingen. 

Waar is CBD-olie goed voor?  
Dat CBD-olie steeds populairder en bekender wordt is een feit. Maar wat doet het nu eigenlijk? Bij 
welke kwalen en aandoeningen kun je het gebruiken en wat brengt het je? CBD-olie kan verlichting 
brengen bij veel verschillende aandoeningen. Het is een middel dat de symptomen aanpakt en 
klachten kan verminderen. Omdat CBD-olie een supplement is, kan het bij iedereen een andere 
uitwerking hebben. Daarom kan het ook zijn dat de ene persoon meer merkt van de werking van 
CBD-olie dan de ander 
 
CBD-Pure oliën verhogen het afweer en immuunsysteem en brengt in veel gevallen de suikerspiegel 
weer in balans. Maag- en darmklachten worden sterk gereduceerd, bij de ziekte van Crohn worden 

spectaculaire waardedalingen gerealiseerd. CBD-Pure oliën werken ontstekingsremmend, 
rustgevend en verbeteren de nachtrust aanzienlijk.  

CBD bij slaapproblemen  
Zoals hierboven beschreven zorgt CBD-olie voor een natuurlijke kalmte in het lichaam. Door de 
ontspannende werking is het een zeer effectief middel voor mensen die moeite hebben met slapen. 
CBD brengt meer balans in het lijf en verminderd de stressreactie. Hierdoor verbetert ook de 
nachtrust. Slaap is een belangrijk onderdeel van een goede gezondheid en door een slechte 
nachtrust ontwikkelen zich veel verschillende klachten.  
 
CBD bij pijn  
CBD is verantwoordelijk voor de pijnstillende eigenschappen van cannabis. Ook hier komen we weer 
terug op het ECS (endo-cannabinoïden systeem) in ons lichaam. Het ECS bestaat uit receptoren die 
door ons hele lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze hersenen en het immuunsysteem. Kort 
gezegd kan CBD ervoor zorgen dat de pijnprikkels die naar de hersenen worden gestuurd minder 
intens worden ervaren. De pijn is er dus nog wel, maar wordt minder gevoeld.  

CBD gebruiken bij griep  
We zitten midden in het griepseizoen! Overal om je heen hoor je mensen hoesten, niezen en neuzen 
snuiten. Griep (ook wel influenza) wordt nogal eens verward met verkoudheid, maar er is wel 
degelijk een verschil. Het influenzavirus veroorzaakt symptomen als koorts, koude rillingen, 
vermoeidheid, slechte eetlust, hoofdpijn, pijnlijke ledematen, spierpijn, hoesten en keelpijn. Je kunt 
goed ziek zijn van griep, dus reden te meer om snel en effectief op te treden!  

“CBD-PURE IS HEILZAAM VOOR VELE KWALEN EN GOED 
VOOR LICHAAM EN GEEST” 
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CBD werkt ontstekingsremmend  
Wetenschappers in Israël zijn wereldwijd voorloper in het onderzoek naar medicinale cannabis. Er 
wordt bovendien ook onderzoek uitgevoerd specifiek naar CBD. Uit deze onderzoeken is gebleken 
dat CBD een ontstekingsremmende werking heeft. Griep is een infectievirus waarbij het slijmvlies in 
de luchtwegen ontstoken raakt. Daarnaast kan het slijmvlies in de neus-, keel- of bijholten of het 
slijmvlies in de luchtpijp, bronchiën of longen ook ontstoken raken.  

CBD en cytokinen  
Bij een ontsteking reageert het lichaam op een beschadiging van het weefsel. Het immuunsysteem 
moet met man en macht aan de slag om het virus uit te schakelen. Een onderdeel van je 
afweersysteem dat hierin een rol speelt zijn de zogenaamde cytokinen. Kort gezegd leiden deze 
boodschappers de goede immuun cellen naar de plek van de infectie. Uit verschillende onderzoeken 
is gebleken dat CBD, effect heeft op de productie en afgifte van bepaalde cytokinen. 

Het coronavirus: in het kort  
In de Chinese stad Wuhan is eind 2019 een tot dan toe onbekend virus van dier op mens 
overgedragen; het coronavirus. Het virus kreeg na deze uitbraak de officiële naam “COVID-19”. Al 
snel werd dit virus in verband gebracht met een markt in Wuhan waar o.a. levende dieren worden 
verhandeld. Inmiddels is het virus veranderd en ook van mens op mens overdraagbaar. Vanwege de 
ernst en de snelle verspreiding van het virus, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sinds 30 
januari 2020 een wereldwijde noodsituatie uitgeroepen. 
 
Hoe gevaarlijk is het coronavirus? 
Het coronavirus zorgt voor griepachtige symptomen en problemen aan de luchtwegen. Tot nu toe is 
bekend dat ongeveer 17% van alle gevallen ernstig last heeft van de symptomen van het coronavirus. 
In ongeveer 2% van alle gevallen is het virus dodelijk. Het coronavirus vormt vooral een gevaar voor 
verzwakte ouderen. Echter, er zijn inmiddels ook gezonde jonge slachtoffers gevallen. 
 
Hoe kunt u de kans dat u het virus oploopt verkleinen? 
Of iemand wel of niet ziek wordt van het coronavirus, heeft veel te maken met het functioneren van 
het immuunsysteem van die persoon. Het immuunsysteem zorgt ervoor dat ons lichaam wordt 
beschermd tegen bacteriën, virussen en andere ongewenste indringers die ons ziek kunnen maken. 
Er is op dit moment geen werkend medicijn of vaccin bekend tegen het Coronavirus, CBD is dat ook 
zeker niet. Maar de kans om ziek te worden, valt dus te reduceren door ervoor te zorgen dat ons 
immuunsysteem preventief zo optimaal mogelijk is. 
 

“CBD-olie werkt niet verslavend of geestverruimend”. 

CBD-Pure 
Industriestraat 50 7482 EX  Haaksbergen 
Email: info@cbd-pure.eu 

 

➢ Voor meer informatie bezoek onze website www.cbd-pure.eu 
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