
(Advertorial)

De wonderen van CBD olie

CBD olie is een natuurlijke 
olie, die mensen met veel 
verschillende soorten klachten 
kan helpen. De werkzame stof 
Cannabidiol ondersteunt ons 
systeem. “Mensen met
migraineaanvallen, reuma, 
fibromyalgie, eczeem, artritis, 
MS, epilepsie, slaapproblemen 
en nog veel meer kwalen, zien 
we allemaal opbloeien door het 
gebruik van CBD olie”, vertelt 
Alette.

Vol bijzondere verhalen
Dat het middel zo’n positieve 
invloed heeft op het welzijn, 
verbaast Alette elke dag. Ze is
blij dat ze met haar CBD olie 
zoveel goeds teweegbrengt: 
“Dat mijn product zoveel voor
iemand kan betekenen, dat 
raakt me!” Want dat het middel 
veel kan betekenen,
staat vast. Alette zit vol 
bijzondere verhalen.

Het meest bijzondere verhaal is 
wel dat van een jong Belgisch 
meisje. Enkele jaren geleden
stapt haar vader bij Alette 
binnen. Zijn dochter heeft wel 

veertig epileptische aanvallen 
per dag. CBD olie heeft 
veel goeds voor het meisje 
gedaan en bij Alette kan hij 
de gecertificeerde en schaars 
aangelengde variant verkrijgen. 
Het resultaat is onvoorstelbaar. 
“Ze gaat nu zelfs weer naar 
school”, vertelt Alette.

Iedereen verdient een 
steuntje in de rug
Veel mensen hebben dus baat 
bij het gebruik van CBD olie. 
Het is geschikt voor mensen 
van 0 tot 100 jaar! Maar zeker 
ook voor dieren is het van 
harte welkom. Denk aan 
honden met epilepsie, pijn en 
spieraandoeningen of paarden 
met blessures, eczeem en 
huidproblemen. Nieuw is het 
hennepzaadolie dat gemengd is 
met CBD olie. Dit is zeer geschikt 
als voedingssupplement voor 
paarden. Het kan door mens 
en dier ingenomen worden, 
maar ook op plekjes gesmeerd 
worden.

Omdat Alette iedereen wil 
helpen, werkt ze ook samen 

Vijf jaar geleden hoort Alette Postuma (eigenaresse van De 
Wonderenvancbdolie en Hair Health and Beauty Heerenveen) 
voor het eerst van CBD olie. Een klant van haar is ernstig 
ziek en de olie verricht wonderen voor deze mevrouw. Alette 
wordt nieuwsgierig en besluit zich in de werking van de olie te 
verdiepen. Ze is zo onder de indruk, dat ze het zelf gaat proberen. 
Nu is het haar missie om iedereen het wonderlijke goedje te laten 
gebruiken.

met therapeut I. Kastelijn van 
Scan for fit, die een uitgebreide 
bodyscan kan uitvoeren in 
het bedrijf van Alette. “Dat is 
eigenlijk een soort APK voor 
het lichaam. We zoeken uit 
wat er niet goed zit en of we 
dat kunnen verhelpen met 
een behandeling en of het 
geven van voedingsadvies”, legt 
Kastelijn uit.

Revolutionaire verbeteringen
In de afgelopen jaren heeft 
Alette steeds geprobeerd om 
haar CBD oliën te verbeteren. 
“Sinds kort hebben we 
bijvoorbeeld een revolutionaire 
CBD Bioactive, die op waterbasis 
gemaakt is. Dit middel is 
gemengd met onder meer 
kurkuma, vitamine E, echina 
en terpenen uit de oerhennep. 
Door deze samenstelling is 
het product voor de volle 
100% opneembaar door het 
lichaam. Dit in tegenstelling tot 

olieproducten, die maar tot 12% 
opgenomen kunnen worden. 
Hierdoor is het percentage 
CBD gestegen naar 20%! Bij de 
Bioactive puur is dit zelfs 32%.”

Een missie
Er kan in ieder geval 
geconcludeerd worden dat 
de bevlogenheid van Alette 
bewonderingswaardig is. Net 
zoals de werking van haar CBD 
olie. De missie om iedereen 
met de CBD-producten te laten 
kennismaken, heeft zomaar 
eens een kans van slagen.

De CBD olie van Alette is te 
bestellen via haar webshop:  
www.dewonderenvancbdolie.nl. 
Ook is de olie af te halen aan  
Schans 31 te Heerenveen. 

Bij inlevering van deze  
bon ontvangt u

€ 2.50 
korting
op de aanschaf van  

1 flesje CBD olie.  
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