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Alba Hemp prowadzi własne uprawy konopi Cannabis Sativa L. na 
żyznych glebach zachodniej Polski. Cały proces od momentu odpo-
wiedniego przygotowania gleby, przez dobór materiału siewnego,  
zasiew, zbiory, ekstrakcję, aż do finalnego produktu jest prowadzony 
pod ścisłym nadzorem, co jest gwarancją najwyższej jakości i pełnego  
bezpieczeństwa produktów marki.

Producentem konopnych wyrobów marki Alba Hemp jest polska firma Sefir Polska Sp. z o. o. 

ul. Leszczyńskiego 4 /29, 50-078 Wrocław | NIP: 539-151-13-96 | REGON: 061-699-8700-0000

infolinia: +48 782 366 883 | e-mail: hello@alba-hemp.com | www.alba-hemp.com

POZNAJ MARKĘ | ALBA HEMP

Facebook.com/ 
AlbaHemp 

Instagram.com/ 
albahemp

Pinterest.com/ 

albahemp
Youtube.com
Alba Hemp
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Tworząc markę Alba Hemp połączyliśmy nasze pasje z pragnieniem, aby 
jak najwięcej ludzi mogło poznać i cieszyć się dobroczynnymi właściwo-
ściami produktów na bazie konopi.
Misją marki jest podnoszenie jakości życia jej odbiorców dzięki naturalnym 
składnikom uzyskiwanym z konopi włóknistych, które naturalnie wspierają  
i stymulują formę i dobre samopoczucie.

Oleje Alba Hemp są mikrobiolo-
gicznie czyste i zachowują pełne 
spektrum składników. Metody  
ekstrakcji nadkrytycznej przy wyko-
rzystaniu dwutlenku węgla, znanej 
dziś jako najbardziej efektywny 
sposób pozyskiwania olejów wie-
lonasyconych. Proces odbywa się 
bez dostępu powietrza, dzięki 
czemu składniki nie podlegają  
oksydacji, a dwutlenek węgla ulat-
nia się po jego zakończeniu.

O NAS | ALBA HEMP

Wszystkie produkty Alba Hemp 
poddawane są niezależnym  
badaniom w zewnętrznym labora-
torium. Badaniu poddawana jest 
każda partia produktu, a wyniki 
analiz są regularnie udostępniane 
na stronie www.alba-hemp.com  
w zakładce „Certyfikaty”.

Na naszych polach nie używamy 
sztucznych nawozów ani che-
micznych środków ochrony roślin. 
To pozwala nam zagwaranto-
wać, że w produktach marki Alba 
Hemp nie ma nawet śladowych 
ilości pestycydów, ani innych 
szkodliwych dla zdrowia substancji 
chemicznych. 

Do naszych upraw wybieramy 
najwyższej jakości certyfikowane 
nasiona od europejskich dostawców. 
Regularnie badamy i monitoru-
jemy cały proces wzrostu roślin, 
aby określić optymalny moment 
zbioru i zagwarantować najwyższy 
poziom CBD oraz innych cen-
nych składników, pozyskiwanych  
z konopi Cannabis Sativa L.
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Naturalny Olej CBD ALBA HEMP Dekarboksylowany
OPIS
Olej Full Spectrum zawiera pełne spektrum naturalnych kannabinoidów w tym CBD, CBDV, CBG, CBC, CBN, CBDA, 
CBGA, THC, THCV, THCA. Produkt w 100% pochodzenia roślinnego, bezglutenowy. 
Olej jest całkowicie naturalny, nie zawiera ulepszaczy ani środków chemicznych.

SKŁAD POJEMNOŚĆ VEGAN
Ekstrakt konopi siewnych Cannabis Sativa L., olej z 
nasion konopi siewnych tłoczony na zimno. Konopie 
pochodzą z własnych upraw Alba Hemp.

15 ml
METODA POZYSKIWANIA EKSTRAKTÓW
Ekstrakcja dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym.

STĘŻENIE CBD

5% minimum 750 mg 
naturalnego kannabidiolu. 10% minimum 1500 mg 

naturalnego kannabidiolu. 15% minimum 2250 mg 
naturalnego kannabidiolu.

Naturalny Olej CBD ALBA HEMP RAW
OPIS
Surowy ekstrakt z konopi przemysłowych, uzyskiwany metodą ekstrakcji nadkrytycznym CO2, nie został poddany procesowi 
dekarboksylacji. Charakteryzuje się niezmienionym stężeniem kannabinoidów, dzięki czemu wyróżnia się dużo wyższym stęże-
niem CBDa niż olej dekarboksylowany. Zawiera pełne spektrum naturalnych kannabinoidów w tym CBD, CBDV, CBG, CBC, 
CBN, CBDA, CBGA, THC, THCV, THCA. Naturalny, bezglutenowy, nie zawiera ulepszaczy ani środków chemicznych.

SKŁAD
Ekstrakt konopi siewnych Cannabis Sativa L., olej z nasion konopi siewnych tłoczony na zimno.
Konopie pochodzą z własnych upraw Alba Hemp.

METODA POZYSKIWANIA EKSTRAKTÓW
Ekstrakcja dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym.

POJEMNOŚĆ STĘŻENIE CBD VEGAN

15 ml 5% minimum 750 mg 
naturalnego kannabidiolu.

Naturalny Olej CBD ALBA HEMP Full Spectrum
OPIS
Olej Full Spectrum zawiera pełne spektrum naturalnych kannabinoidów w tym CBD, CBDV, CBG, CBC, CBN, CBDA, 
CBGA, THC, THCV, THCA.
Produkt w 100% pochodzenia roślinnego, bezglutenowy. 
Olej jest całkowicie naturalny, nie zawiera ulepszaczy ani środków chemicznych.

SKŁAD
Ekstrakt konopi siewnych Cannabis Sativa L., olej z nasion konopi siewnych tłoczony na zimno.
Konopie pochodzą z własnych upraw Alba Hemp.

METODA POZYSKIWANIA EKSTRAKTÓW
Ekstrakcja dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym.

POJEMNOŚĆ STĘŻENIE CBD VEGAN

10 ml 10% min. 1000 mg  
naturalnego kannabidiolu.

OPAKOWANIE
Szklana butelka z kroplomierzem, doypack lub tuba.

FULL SPECTRUM

OPAKOWANIE
Szklana butelka z kroplomierzem, doypack lub tuba.

OPAKOWANIE
Szklana butelka z kroplomierzem, doypack lub tuba.
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Naturalny Olej ALBA HEMP Tranquil Raspberry (Malina)
OPIS
Olej o wyrazistym malinowym smaku, to idealny wybór dla koneserów smaku i osób  
o większej wrażliwości smakowej w produktach konopnych.
Produkt w 100% pochodzenia roślinnego, bezglutenowy, wolny od efektów psychoaktywnych THC < 0,2%.
Olej jest całkowicie naturalny, nie zawiera ulepszaczy ani środków chemicznych.

SKŁAD
Ekstrakt konopi siewnych Cannabis Sativa L., naturalny ekstrakt malinowy, olej z nasion konopi siewnych  
tłoczony na zimno. Konopie pochodzą z własnych upraw Alba Hemp.

METODA POZYSKIWANIA EKSTRAKTÓW
Ekstrakcja dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym.

POJEMNOŚĆ STĘŻENIE CBD VEGAN

15 ml 3% minimum 450 mg 
naturalnego kannabidiolu. 5% minimum 750 mg 

naturalnego kannabidiolu.

OPAKOWANIE
Szklana butelka z kroplomierzem, doypack lub tuba.

Naturalny Olej ALBA HEMP Sunny Orange (Pomarańcza)
OPIS
Olej o wyrazistym pomarańczowym smaku, to idealny wybór dla koneserów smaku i osób  
o większej wrażliwości smakowej w produktach konopnych.
Produkt w 100% pochodzenia roślinnego, bezglutenowy. 
Olej jest całkowicie naturalny, nie zawiera ulepszaczy ani środków chemicznych.

SKŁAD
Ekstrakt konopi siewnych Cannabis Sativa L., naturalny ekstrakt pomarańczowy, olej z nasion konopi siewnych  
tłoczony na zimno. Konopie pochodzą z własnych upraw Alba Hemp.

METODA POZYSKIWANIA EKSTRAKTÓW
Ekstrakcja dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym.

POJEMNOŚĆ STĘŻENIE CBD VEGAN

15 ml 3% minimum 450 mg 
naturalnego kannabidiolu. 5% minimum 750 mg 

naturalnego kannabidiolu.

OPAKOWANIE
Szklana butelka z kroplomierzem, doypack lub tuba.
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Kapsułka CBD 750 mg Dekarboksylowana
OPIS
Kapsułki zawierają olej CBD/CBDa dekarboksylowany. Produkt rekomendowany dla osób o podwyższonej wrażliwości 
smakowej, które mają trudności z zażywaniem olejów CBD metodą podjęzykową. Ułatwiają stosowanie CBD osobom 
prowadzącym bardzo aktywny tryb życia. Ze względu na łatwość przyjmowania rekomendowane są również dla osób 
starszych i dzieci. Produkt w 100% naturalny. 

SKŁAD
Ekstrakt z konopi siewnych, olej konopny tłoczony na zimno, celuloza HPMC (otoczka kapsułki).
Konopie pochodzą z własnych upraw Alba Hemp.

METODA POZYSKIWANIA EKSTRAKTÓW
Ekstrakcja dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym.

POJEMNOŚĆ ZAWARTOŚĆ CBD VEGAN

30 szt. 750 mg kapsułka zawiera 25mg naturalnego kannabidiolu,
opakowanie zawiera 750 mg nat. kannabidiolu.

OPAKOWANIE
Zakręcany szklany słoiczek.

Kwiat konopi w kapsułkach
OPIS
Sproszkowane kwiaty konopi siewnych Cannabis Sativa L. w formie wygodnej kapsułki. 
Produkt bogaty w CBDa i CBD oraz substancje naturalne takie jak żywice, tłuszcze, wosk, nienasycone kwasy 
tłuszczowe, białka, terpeny, flawonoidy, cholinę oraz przeciwutleniacze.
Produkt w 100% naturalny. 

SKŁAD
Ręcznie zbierane, sproszkowane kwiaty konopi siewnych Cannabis Sativa L., celuloza HPMC (otoczka). Konopie pochodzą  
z własnych upraw Alba Hemp. Produkt bez wypełniaczy, środków przeciwzbrylających, konserwantów.

POJEMNOŚĆ ZAWARTOŚĆ CBD OPAKOWANIE VEGAN

30 szt. 2,5% Zawiera do 2,5% w pełni 
naturalnego CBD+CBDa.

Zakręcany szklany
słoiczek.

Kapsułka CBD 750 mg RAW
OPIS
Zawartość kapsułek to olej CBD/CBDa RAW. Zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6 oraz pełne spektrum 
występujących w konopiach fitokannabinoidów, flawonoidów i terpenoidów. Kapsułki rekomendowane dla osób  
o podwyższonej wrażliwości smakowej, które mają trudności z zażywaniem olejów CBD metodą podjęzykową  
oraz osób prowadzących aktywny tryb życia. Produkt w 100% naturalny. 

SKŁAD
Ekstrakt z konopi siewnych, olej konopny tłoczony na zimno, celuloza HPMC (otoczka). Konopie pochodzą  
z własnych upraw Alba Hemp. Produkt bez wypełniaczy, środków przeciwzbrylających, konserwantów.

METODA POZYSKIWANIA EKSTRAKTÓW
Ekstrakcja dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym.

POJEMNOŚĆ ZAWARTOŚĆ CBD VEGAN

30 szt. 750 mg Kapsułka zawiera 25 mg naturalnego kannabidiolu,
opakowanie zawiera 750 mg nat. kannabidiolu.

OPAKOWANIE
Zakręcany szklany słoiczek.
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Herbata konopna z zieloną
OPIS
Orzeźwiająca w smaku kompozycja złożona z mieszanek wysokiej jakości suszu kwiatów i liści konopi włóknistych Can-
nabis Sativa L. oraz zbieranej ręcznie herbaty zielonej z plantacji w Chinach. 
Konopie pochodzą z organicznie uprawianych plantacji Alba Hemp bez użycia jakichkolwiek chemicznych środków 
ochrony roślin.

SKŁAD
70% kwiatostany i liście konopi włóknistych Cannabis Sativa L., 30% ręcznie zbierana zielona herbata z Chin. 
Konopie pochodzą z organicznie uprawianych plantacji Alba Hemp bez użycia jakichkolwiek chemicznych środków 
ochrony roślin.

OPAKOWANIE
Hermetycznie zamknięte opakowanie typu doypack.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA VEGAN

25 g mieszanki        50 g mieszanki        100 g mieszanki

Herbata z kwiatów konopi Exclusive
OPIS
Starannie wyselekcjonowana, ręcznie zbierana i pakowana mieszanka najlepszych młodych kwiatów Sativa L. w formie 
herbaty. Zawiera optymalną gamę kannabinoidów, terpenów i flawonoidow (CBD, CBDa, CBC, CBG, CBDV, BCP), 
pełnię witamin, składników odżywczych oraz przeciwutleniaczy. Herbata charakteryzuje się delikatnym, ziołowym 
smakiem. Nie zawiera sztucznych dodatków, ani konserwantów. Produkt w 100% naturalny.

SKŁAD
100% najwyższej jakości kwiaty konopi Cannabis Sativa L. Konopie pochodzą z organicznie uprawianych plantacji 
Alba Hemp bez użycia jakichkolwiek chemicznych środków ochrony roślin.

OPAKOWANIE
Elegancka aluminiowa puszka ochroni cenną zawartość przed utratą najwyższej jakości.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA VEGAN

20 g mieszanki

Herbata konopna 100%
OPIS
Kompozycja ręcznie zbieranych kwiatów i liści konopi włóknistych Cannabis Sativa L.. 
Herbata charakteryzuje się delikatnym, lecz intensywnym smakiem. 
Można ją podawać z cukrem, stewią i cytryną lub jako Hemp Ice Tea.
Nie zawiera sztucznych dodatków, ani konserwantów. Produkt w 100% naturalny.

SKŁAD
100% kwiatostany i liście konopi włóknistych Cannabis Sativa L. 
Konopie pochodzą z organicznie uprawianych plantacji Alba Hemp bez użycia jakichkolwiek chemicznych środków 
ochrony roślin.

OPAKOWANIE
Hermetycznie zamknięte opakowanie typu doypack.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA VEGAN

25 g mieszanki        50 g mieszanki        100 g mieszanki
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Nasiona Łuskane Konopi
OPIS
Produkt naturalny, bez dodatków chemicznych oraz ulepszaczy. Zawierają wysoką zawartość kwasów tłuszczowych 
Omega3, Omega6, a także białka i błonnika. Wspomagają działanie układu pokarmowego. Nie zawierają soli ani  
cholesterolu. Posiadają szeroką gamę składników mineralnych m. in. żelazo, fosfor, magnez, cynk oraz potas. 

SKŁAD
100% nasiona łuskane konopi. Może zawierać śladowe ilości sezamu, migdałów, glutenu, orzechów.

SPOSÓB UŻYCIA
Dodaj ziarna m.in. do wypieków, domowego pieczywa, dań gotowanych oraz pieczonych. Łuskane ziarna będą do-
skonałym dodatkiem do sałatek, smoothie, jogurtów, Müsli czy koktajli mlecznych.

POJEMNOŚĆ BEZ CUKRU BŁONNIK BIAŁKO OMEGA VEGAN

125 g   250 g
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Kryształ 1000 mg CBD 99%
OPIS
Produkt polecany dla klientów chcących stosować CBD w dowolnych aplikacjach produktowych.
Kryształ CBD można dodawać np.  do innych olejów jadalnych czy kosmetyków.
Czysta forma CBD w postaci łatwo przyswajalnych kryształów o zawartości 99% czystego CBD.

SKŁAD
99,12% -99,55%  CBD +  terpeny.
Produkt wolny od efektów psychoaktywnych, THC <0,2%.

OPAKOWANIE
Słoiczek szklany.

POJEMNOŚĆ STĘŻENIE CBD VEGAN

1 g 99% minimum 990 mg naturalnego kannabidiolu
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