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CBD OLEJ PRO PSY 

Produkt CBD pro psy v lososovém oleji je
registrován v ČR jako veterinární přípravek.
Jedná se o širokospektrální extrakt
kanabinoidů zředěný v lososovém oleji.
Obsah CBD je 0,1% v objemu láhve. Tento
relativně nízký obsah je výhodný, protože
olej se tak snáze dávkuje psům, když se
přimíchává do stravy. Doporučené
dávkování je maximálně 1 ml oleje na 1 kg
váhy psa denně. Tento produkt neobsahuje
THC a tudíž je v plném souladu se současnou
legislativou.

| 250 ml |
| 500 ml |

Produkty z konopí 
od českých lokálních pěstitelů

KONOPNÉ PAMLSKY

Produkt Konopné pamlsky je ideální pro ty,
kteří chtějí dávat svým psům CBD tam, kde
není praktické dávkovat olej, čili při
procházce, při tréninku, v přírodě atd.
Pamlsky se dělají ve dvou variantách; 
1) Pro malé a střední psy 2) Pro velké psy.
Každá kulička pamlsku pro velké psy
obsahuje 2,4 mg CBD. Tento produkt je
vyroben z CBD olejů širokého spektra, tudíž
neobsahuje THC a je registrován jako
krmivo. Velikosti balení jsou 100 g a 200 g
pamlsků.



www . l u ka sg reen .cz

Ceník produktů

Požadujeme, aby zboží v maloobchodním prodeji bylo prodáváno
alespoň za minimální koncovou cenu uvedenou v tabulce výše.

Minimální hodnota objednávky je 1 000 Kč. 

Při odběru zboží v hodnotě nad 5 000 Kč získáváte 5% slevu, 
nad 10 000 Kč 8% slevu.
 
Zboží expedujeme do 5ti pracovních dní od provedení objednávky.
Splatnost faktury na zboží je 14 kalendářních dní.
Tento ceník je platný od 08.01.2022.

CBD pro psy 250 ml

CBD pro psy 500 ml

Konopné pamlsky malí a střední psi 100 g

Konopné pamlsky malí a střední psi 200 g

Konopné pamlsky velcí psi 100 g

Konopné pamlsky velcí psi 200 g

Lososový olej 500 ml

Produkt Velkoobchodní
cena bez DPH

Minimální koncová
cena s DPH

250 mg

500 mg

125 mg

250 mg

125 mg

250 mg

0 mg

Množství
CBD

499 Kč

899 Kč

299 Kč

499 Kč

299 Kč

499 Kč

299 Kč

299 Kč

539 Kč

 199 Kč

299 Kč

199 Kč

299 Kč

209 Kč

LOSOSOVÝ OLEJ

Čistý lososový olej v extra kvalitě, který
je zbavený organických nečistot. Slouží
ke zlepšení zdraví psů a koček, hlavně na
zvýšení kvality srsti.

| 500 ml |


