
Canah Hemp Porridge 
 
Fulgi de ovăz cu seminţe de cânepă 

Hemp Porridge este un amestec unic din 30% seminţe 
decorticate de cânepă ecologice şi 70% fulgi de ovăz, 
ambele ingrediente având tradiţie în alimentaţie. 

 

Pret : 19 RON  
 
 

Hemp Porridge are o aromă uşoară de nucă şi se poate 
îmbina minunat cu o varietate de ingrediente precum 

fructe, stafide, scorţişoară, miere, precum şi arome picante; de asemenea poate fi folosit ca şi 
bază pentru clătite, biscuiti, chiftele vegetariene, falafel şi aluaturi de copt. 
 
 

Pregătire: 
Adăugaţi doar apă fierbinte pentru a obţine consistenţa cremoasă dorită. 
 

Fie că sunteţi interesaţi de sănătate şi fitness, de mâncăruri pentru călătorii, pentru camping, 
recuperare după boală, nutriţia copiilor sau a familiei, de mâncăruri bogate în proteină, de nutriţie 
integrală comodă sau pur şi simplu de o stare generală de bine, veţi considera că Hemp Porridge 
vă satisface nevoile în mod ideal.  
 

 

Tabel valori nutritive pentru 100g: 
 
Caracteristici Conţinut
Proteină 19g 
Grăsimi 18.5g 
Saturate 1.8g 
Polinesaturate  
Omega 3 3.3g 
Omega 6 9.6g 
Mononesaturate  
Omega 9 3.8g 
Glucide 51g 
Fibre 20g 
Zaharuri 1.1g 
Colesterol 0g 
Sodiu 1.8mg 
 
 
Ingrediente: 
70 % fulgi de ovăz şi 30% seminţe decorticate de cânepă. 
 
 



 

Canah Hemp Lotion 
 

 

Omega 3 & 6 pentru o piele sănătoasă 

Canah Hemp Lotion conţine ulei de cânepă, unt de 
Shea, zinc şi extract de gălbenele, fiind special creată 
pentru îngrijirea pielii sensibile. 

 

Pret : 49 RON  
 

 
 

 

√ fără parfum 
√ fără conservanţi 
√ fără uleiuri minerale 
 
 
Uleiul din seminţe de cânepă este unicul ulei vegetal care conţine raportul ideal 1:3 între acizii 
graşi esenţiali Omega 3 & Omega 6 plus acidul gamma - Linolenic (GLA), fiind un excelent 
emolient şi hidratant natural. Produsele de îngrijire corporală ce conţin ulei din seminţe de cânepă 
pot reduce disconfortul pielii prin calmarea şi recondiţionarea pielii uscate, deteriorate, ajută la 
creşterea elasticităţii membranei şi capacitatea de menţinere a apei în ţesuturi. 
Canah Hemp Lotion reface eficient stratul hidrolipid al pielii, calmând şi hidratând pielea după 
baie. Loţiunea este indicată atât copiilor, cât şi adulţilor cu piele sensibilă, uscată sau iritată cu 
dermatită atopică. 
 
 
Utilizare: 
După baie sau duş se aplică uşor loţiunea pe faţă şi pe celelalte părţi ale corpului, masând uşor 
cu degetele. 
 
 
Ingrediente: 
Apă, Ulei din seminţe de cânepă, Butyrospermum Parkii Butter (unt de Shea), Polyglyceryl-3 
Methylglucose Distearate, Panthenol Oxid de Zinc, Caprylic/Capric Triglyceride şi Acid 
Polyhydroxystearic, Acid Isostearic, Glucoză, Gumă de Xantan, Alantonină, Ulei de Gălbenele, 
Bisabolol, Glucoză Oxidază, Lactoperoxidase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Canah Hemp Flour 
 

 

Făină de cânepă 

Făina de cânepă este un aliment cu valori nutriţionale 
deosebite care conţine multe răspunsuri la problemele 
dietei tale zilnice. 

 

 

 

În făina de cânepă găsim ambele tipuri de proteine: 
structurale şi biologic active (globulare). Proteinele structurale includ colagenul, creatina şi 
fibrogenul, acestea fiind constituenţii principali ai oaselor, pielii, părului, ligamentelor. Proteinele 
biologic active sunt mai ales globulinele şi includ de exemplu hormonii, hemoglobina, anticorpii 
(imunoglobulinele) şi enzimele. 
 
Proteina din făina de cânepă conţine toţi cei 8 aminoacizi esenţiali, fără de care alimentaţia 
noastră ar fi grav afectată. 
 
În făina de cânepă întâlnim un procent mare de fibre alimentare - 30%, care te vor ajuta să ai un 
tranzit intestinal optim pentru confortul şi sănătatea ta. De asemena, conţine acizi graşi 
esenţiali omega 6 şi omega 3 în raportul optim de 3:1. 
 
Microelementele prezente în făina de cânepă includ stronţiu, torium, arsenic şi crom. Alte 
elemente conţinute mai sunt: lecitina, colina, inositol, fitosteroli. 
Valori nutritive 

 

Pret : 7,5 RON 



* aceste valori pot varia datorită caracterului natural al materiei prime 

 

Indicaţii terapeutice 

 

1. Constipaţie. Conţinutul mare de fibre alimentare din făina de cânepă este 
remediul ideal împotriva constipaţiei. Laxativele nu sunt o soluţie deoarece pot 
provoca tulburări neaşteptate ale digestiei şi nu aduc necesarul de fibre 
alimentare, astfel încât colonul să fie protejat. 
2. Alimentaţia vegetarienilor. Făina de cânepă suplineşte foarte bine lipsa 
cărnii, datorită conţinutului de proteine şi a prezenţei celor 8 aminoacizi esenţiali. 
3. Menţinerea sănătăţii părului şi a unghiilor. Conţinutul de colagen şi fibrogen 
recomandă făina de cânepă pentru stoparea căderii părului. 
4. Alimentaţia diabeticilor. Făina din seminţe de cânepă are un index glicemic 
scăzut (carbohidraţi 22,7%), fiind în acelaşi timp nutritivă. Astfel, ea poate să dea 
senzaţia de saţietate fără să crească nivelul zahărului în sânge. 
5. Îmbunătăţirea memoriei. Lecitina conţinută te ajută în perioadele de solicitare 
intelectuală intensă. Deoarece este naturală, se absoarbe mult mai bine decât 
extractul pe care îl găsiţi la farmacie. 
6. Osteoporoza. Făina de cânepă conţine 210 mg calciu la 100 g produs. Fiind 
din resursă naturală, calciul este uşor asimilabil. În plus, suplimentul de acizi 
graşi esenţiali în organism creşte absorbţia calciului şi descreşte eliminarea pe 
cale urinară a acestuia. Astfel, păstrăm în oase o cantitate mai mare din acest 
mineral, ceea ce duce la întărirea lor.  
 

 

Conţinut recipient 
300 g făină  
 
 

Concluzie 
Făina din seminţe de cânepă este un aliment cu valori nutriţionale 
deosebite de care ai nevoie pentru întreţinerea sănătăţii tale. 

 

 

 

 



Canah Hemp Oil 
 

 

Ulei de cânepă presat la rece 

Proprietăţile uleiului de cânepă sunt încă puţin 
cunoscute în România. În ţări precum Canada sau 
Marea Britanie el este folosit constant în alimentaţie. 

 

Pret : 31 RON – 250 ml 
Pret : 45 RON – 500 ml 
 

  

De ce este atât de important pentru noi toţi acest raport? Dezechilibrul în alimentaţia noastră 
dintre omega 6 şi omega 3 predispune la obezitate, oboseală, depresii, la boli cardiovasculare şi 
la îmbolnăvirea pielii. S-a calculat că, în alimentaţia modernă, raportul dintre cei doi acizi graşi 
esenţiali ajunge până la 20:1, departe de raportul optim. 

Valori nutritive per porţie de 14 g* 
 

 

* aceste valori pot varia datorită caracterului natural al materiei prime 



Indicaţii terapeutice 

Datorită calităţilor sale, uleiul de cânepă este recomandat în următoarele situaţii: 

1. Colesterol peste medie. Acizii graşi esenţiali din uleiul din seminţe de 
cânepă menţin colesterolul scăzut. Cum? Prin accelerarea proceselor 
metabolice. Tonusul tău se îmbunătăţeste, iar în organism grăsimile sunt arse 
mai repede, nu mai au timp să se depună pe pereţii arterelor. 

2. Diabet. Pentru diabetici, indexul glucemic al seminţelor de cânepă 
decorticate este considerat mic datorită conţinutului scăzut de carbohidraţi. 
Seminţele sunt, de asemenea, pline de elemente nutritive care moderează 
nivelul de zahăr din sânge. De asemenea, 300 mg pe zi de acid gamma-
linoleic alungă amorţeala şi înţepăturile picioarelor, simptome comune 
diabeticilor. 

3. Dermatite atopice. S-a descoperit că psoriazisul apare pe fondul unei 
deficienţe de omega 6 în organism. De aceea, în timpul tratamentului se 
recomandă ca adjuvant folosirea în alimentaţie a uleiului din seminţe de 
cânepă. De asemenea, acizii graşi prezenţi în uleiul de cânepă ajută la 
oxigenarea şi la hidratarea corectă a pielii. 

4. Sistem imunitar şi convalescenţa. S-a descoperit că acizii graşi 
esenţiali îmbunătăţesc funcţionarea sistemului imunitar şi reglează flora 
intestinală, construind astfel o barieră naturală împotriva microbilor şi mărind 
capacitatea de recuperare a organismului. 

5. Menţinerea sănătăţii sistemului nervos. Acizii graşi esenţiali sunt 
necesari pentru o structură sănătoasă a membranelor celulare, mai ales a 
celulelor nervoase, fiind vitali pentru scutul de mielină (cel care izolează 
celulele nervoase). Se recomandă şi pentru cei care suferă deja de procesul 
de demielinizare (membrana nervoasă îşi pierde teaca de mielină). 

6. Menţinerea frumuseţii picioarelor. Prin acţiunea lor vasodilatatoare şi 
de prevenire a formării cheagurilor de sânge, acizii graşi omega 3 şi omega 6 
te ajută la menţinerea sănătăţii picioarelor. Un raport optim de 3:1 între acizii 
graşi omega 6 şi omega 3 menţine şi cele mai fine vase de sânge curate şi 
astfel circulaţia periferică nu va fi îngreunată, înlăturând simptomul de 
„picioare grele” atât de obişnuit la sfârşitul unei zile de muncă. 

7. Dieta vegetariană. Pentru cei care au eliminat carnea din alimentaţia lor, 
este nevoie de un aport de calitate în ce priveşte grăsimile nesaturate. 

 
Conţinut sticlă 
Sticla conţine uleiul limpede, fără elemente în suspensie, de culoare verde intens. 

Concluzie 
Uleiul din seminţe de cânepă te ajută să-ţi menţii sănătatea şi frumuseţea zi 
de zi, să ai o viaţă activă în care să te bucuri din plin de realizările tale. 

 



Canah Hemp Caps 
 

 

Capsule 1000mg cu ulei de cânepă 
certificat ecologic în gelatină vegetală 

Spre deosebire de uleiul la sticlă, capsulele vă oferă 
avantajul mobilităţii. 

 

Pret : 54 RON  

 

 

Uleiul sub formă de capsule se recomandă persoanelor active, care au mai puţin timp de petrecut 
în bucătărie, dar care vor să aibă o dietă echilibrată, care să includă toate nutrimentele esenţiale. 
Capsulele conţin ulei din seminţe de cânepă presat la rece, certificat ecologic. 

Valori energetice per capsulă 1000mg* 
 

 

* aceste valori pot varia datorită caracterului natural al materiei prime 
 

 

 



Indicaţii terapeutice 

1. Colesterol peste medie. Acizii graşi esenţiali din el menţin colesterolul 
scăzut. Cum? Prin accelerarea proceselor metabolice. Grăsimile sunt arse 
mai repede, nu mai au timp să se depună pe pereţii arterelor. În plus, raportul 
optim de omega 6 şi omega 3 este de fapt raportul optim de grăsimi pentru 
organismul tău. Un excces de omega 6 (provocat de alimentaţia fast-food) 
duce la obezitate şi creşte colesterolul. 

 
 
2. Menţinerea sănătaţii pielii. Acizii graşi esenţiali ajută la oxigenarea şi la 

hidratarea corectă a pielii. Acidul gama linoleic prezent în uleiul de cânepă 
încetineşte procesul de îmbătrânire a pielii. Prezenţa psoriazisului este 
asociată cu deficienţa în alimentaţie a acizilor graşi. De aceea, uleiul de 
cânepă se recomandă ca adjuvant în tramentul acestei afecţiuni. 

3. Oboseala. S-a observat că insuficienţa acizilor graşi esenţiali în 
alimentaţie antrenează după sine anemia, care se manifestă prin rezistenţa 
mică la efort, senzaţia de oboseală continuă, ameţeli. 

4. Menţinerea echilibrului hormonal. Cânepa e singura sămânţă 
comestibilă care conţine acid gama linoleic benefic în tratarea simptomelor 
premenstruale şi ale menopauzei. Datorită profilului acizilor graşi din cânepă, 
ea este sursa cea mai adecvată de AGL pentru consumul pe termen lung. 

 
 
Conţinut flacon 
84 capsule 1000 mg, de forma ovoidală, netede, lucioase, translucide, de culoare 
verde deschis, fără gust şi cu miros caracteristic gelatinei. În exterior, capsulele 
sunt gelatinoase şi elastice, mate, în interior conţin ulei din seminţe de cânepă 
presat la rece certificat ecologic. 

Uleiul este certificat ecologic de SC Ecoinspect SRL; RO-ECO-008 

Mod de administrare: 
2-4 capsule pe zi, preferabil după masă. 

 
 
 
Concluzie 
Capsulele cu ulei din seminţe de cânepă sunt un supliment alimentar care 
te ajută să te menţii în formă întreaga zi. 

 

 



Canah Active Colon 
 

Fibre din seminţe de cânepă 

Este un supliment pe bază de fibre din seminţele de 
cânepă care curăţă colonul de toxinele acumulate şi 
previne formarea de noi depuneri. 

 

Pret : 30 RON  
 

 Modalităţi de utilizare 
Cura de 7 zile pentru detoxifiere uşoară sau cura de 21 

zile pentru detoxifiere profundă:  
1 lingură de fibra într-un pahar cu apă călduţă, cu 30 minute înainte de micul dejun şi, dacă este 
cazul, înaintea altor remedii.   
1 lingură într-un pahar cu apă călduţă la 3-4 ore după masa de pranz. 
 
Pentru probleme cronice de constipaţie se recomandă zilnic o lingură de fibră într-un pahar cu 
apă călduţă cu 30 minute înainte de micul dejun. 
 
În timpul curelor de detoxifiere se recomandă evitarea următoarelor alimente: 
Carne de porc, carne roşie, mezeluri din carne, mezeluri din soia, lactate nedegresate, ouă, 
cafea, patiserie din făină albă, pâine albă, alcool, prăjeli. 

Conţinut recipient: 
300 g fibre din seminţe de cânepă 

 



Canah Protein Powder 
 

 

Pudră proteică din seminţe de cânepă. 

Pudra proteică de cânepă conţine 50% proteină 
completă şi este un supliment proteic de origine 
vegetala 100% natural. 

 
Pret : 35 RON  
 

 

 

• 100% natural 
• Fără zahăr sau îndulcitori artificiali 
• Fără conservanţi, coloranţi sau arome artificiale 
• Fără gluten 
• Fără lactoză 
• Nu balonează 
• Nu crează mirosuri neplăcute ale cavităţii bucale. 
Proteinele sunt considerate complete atunci când conţin toţi aminoacizii într-o cantitate suficientă 
şi într-un raport care să servească nevoile organismului. Proteina din cânepă îi conţine pe toţi cei 
21 de aminoacizi cunoscuţi, inclusiv pe cei 8 aminoacizi esenţiali, pe care organismul uman adult 
nu îi poate produce.  
65% din conţinutul total de proteină din sămânţa de cânepă este proteina globulară numită 
edestină, care se aseamănă foarte tare cu globulina din plasma sanguină umană. Edestina este 
uşor de digerat, este absorbită uşor, si vitală pentru menţinerea unui sistem imunitar sănătos. 
Edestina are abilitatea unică de a stimula producerea de anticorpi împotriva agenţilor invazivi.   
Proteinele sunt potenţiali alergeni, reactii intalnite la soia, lactate sau proteinele din diverse tipuri 
de alune. Alergii la seminţele de cânepă nu au fost semnalate niciodată.  
Spre deosebire de alte pudre proteice, cea din cânepă are un continut bogat in acizi grasi 
polinesaturaţi esentiali Omega-6 şi Omega-3 in raportul ideal de 3:1 pentru asimilarea de catre 
organism.  
 
Multe pudre proteice din alte surse vegetale, care nu poartă inscripţia „organic”, sunt produse cu 
solventi, care au un impact nociv atât asupra mediului înconjurător cât şi asupra sănătăţii umane. 
Pudra proteica din cânepă este produs numai prin tehnici de presare la rece şi nu implică 
utilizarea de hexan sau alti solventi în procesul de producţie.cânepă 

Indicaţii utilizare: 
 
2-4 linguri pe zi. Pudra proteică din seminţele de cânepă constituie un supliment proteic ideal 
pentru: 



• Sportivi 
• Vegetarieni şi vegani 
• Persoane a căror probleme de sănătate impun o dietă cu conţinut redus sau lispsită de 

proteine animale. 
 
Conţinut recipient:  
450g pudra proteică din seminţele de cânepă. 
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