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• PRODUKTER



HVEM ER WETALITY?
 

Wetality er skabt ud fra et ønske om at kunne tilbyde og producere 

naturprodukter af ekstremt høj kvalitet til dem, der gerne vil undgå den 

ensidige og symptom-fokuserede medicinalindustri.

Wetality er skabt mellem lidenskabelige venner i Danmark, Sloveninen 

og Schweiz af dedikerede professionelle. Det har hele tiden været ønsket, 

at kunne tilbyde en kombination af enestående forretningsmuligheder,  

kosttilskud og kosmetiske produkter af enestående kvalitet.

Wetality er en ung, men allerede succesfuld virksomhed, der tilbyder salg 

direkte til slutbrugeren ud fra en simpel og effektiv forretningmodel. Og 

behovet for innovative naturprodukter er med den udvikling, der er rundt 

omkring i verden, større end nogensinde. 

Wetalitys mission og vision har også været nøje planlagt, helt fra start  

– nemlig at forbedre den generelle sundhed med omtanke til vores jord 

gennem innonvative naturprodukter og arbejdet fra lidenskabelige  

mennesker.

Et godt og sundt helbred er kernen i Wetality. Hensynet til miljøet og  

fokus på måden vi producerer på er i vores øjne hygiejnefaktorer.

NATURLIGT DYRKEDE PRODUKTER.
MILJØVENLIGT.

UAFHÆNGIGT KVALITETSTESTET.



VORES STYRKER  
KOMMER FRA NATUREN.
Vi tilbyder mange produkter, hvor kernen i forretningen er baseret på 

forskellige former for CBD-produkter.

CDB og andre cannabinoide produkter der oprinder fra hampplanten  

repræsenterer den største del af Wetality.

Hampplanterne er 100% naturligt dyrkede i en af Europas bedste klima- 

regioner. Vores frø er nøje udvalgte og bliver høstet efter traditionelle  

og nænsomme metoder af lidenskabelige bønder. Alle ingredienser  

kommer fra de bedste råvarer, der findes – og er designet og fremavlet af 
eksperter.

For at sikre at vores produkter er fri for pesticider, tungmetaller og andre 

kontaminanter bruger vi innovative og højt teknologiske metoder til at 

kontrollere alle led i produktionen. Samtidig gennemgår alle produkter i 

alle partier omfattende laboratorietests for at sikre ensartethed og ekstrem 

høj kvalitet.

Udover CBD ønsker vi at kunne tilbyde et fuldt udbud af homoø- 

statiske naturprodukter. Derfor tilbyder vi også 100% vegansk Omega3 

og andre revolitionerende kosmetiske produker, og derfor udvider vi  

sortimentet hele tiden.

På de følgende sider får du et detaljeret indblik i Wetalitys produkter.

HELE KROPPEN.  
DET ER DET, VI ER  

HER FOR.



VÆLG NATURLIGT. 
VÆR NATURLIG.

FORBLIV NATURLIG.

FLUID
CO
EXTRACTION

SUPERCRITICAL

RANGE
CANNABINOIDS

Vores hampprodukter er nogle af de bedste der findes på hele det globale  
marked – og grunden til at vi kan sige dette med sikkerhed, er vores markers  

optimale geografiske beliggenhed, vores naturlige fremdyrkning og næn-

somme høst. Hovedparten af vores produkter er produceret efter GMP 

standarder og vores nænsomme udvindingsmetoder og uafhængige labo-

ratorietest sikrer, at alle vores produkter har samme ekstremt høje kvalitet.

CDB PRODUKTER



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia  

nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Do-

nec augue. Phasellus dui. Maecenas facilisis nisl vitae nibh. Proin vel seo est vitae eros  

pretium dignissim. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia  

nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. 

Donec augue.

VORES  
OMEGA3 ER 100%  

VEGANSK

Vores krop har brug for Omega 3 for at fungere normalt, men kan ikke selv 

producere det. Derfor er vi nødt til at indtage det og få fedtsyrene fra andre 

ressourcer, og vi tilbyder en af de reneste og bedste på det globale marked.

I vores søgen efter Omega 3 fedtsyrer, der var garanteret 100% veganske, 

fandt vi den eneste mulige ressource, alger – faktisk er det fra algerne, 

at fisk har deres Omega 3 fra. Vores Omega 3 er 100% fri for forurening  
og indeholder ingen tungmetaller, industrielle toksiner eller andre  

sedimenter, som andre Omega 3 produkter gør. 

Seneste research viser endda, at algerne  

fungerer afgiftende (detoxicating).

Vores Omega 3 er blandt de bedste og har  

et højt indhold af EPA og DHA, der også  

gør det til et yderst miljøvenligt og meget  

velegnet supplement for vegetarer  

og veganere.

Omega 3’s fedtsyrer og gavnlige  

egenskaber er velkendte og anerkendte  

af European Food Safety Authority.

VEGAN OMEGA 3



GULD ER  
IKKE BARE TIL  

PYNT

Vita Gold ændrer spillets regler for hud og neglepleje. Det gør det på grund 

af den supplerende effekt af aktiv ilt og colloidt gold.

Vita Gold forsyner effektfuldt cellerne med aktiv ilt og skaber en  

beskyttende barriere, der lindrer og giver optimale betingelser for negle og 

hud – og dermed et sundt og smukt udseende.

Den aktive ilt i Vita Gold optages i dit immunsystem og sikrer dig  

mod allergi og andre uønskede effekter.

Den aktive ilt i Vita Gold er  

produceret efter samme standarder  

som for fødevarekvalitet og dens  

effektivitet er op til ti gange  

større ved tilsætning af colloidt  

guld.

Guldet tilsættes produktet i  

colloid form, så det forhindrer  

optagelse i cellerne.

DEN NYE STANDARD  
I SKØNHEDSPLEJE



DET ER WETALITY
I Wetality betyder team spirit, omtanke for miljøet og omsorg for  

mennesket alt. Alle processer og råvarer vi bruger i vores produktion er 

nøje udvalgte – og alt produceres efter højeste standard.

De råvarer vi anvender i vores produkter er dyrket og høstet naturligt  – og 

vores produktion er, globalt set, blandt de bedste i branchen.

Ved at blive en del af Wetality bliver du ikke bare en del af en forretning 

med enormt potetiale – du bliver også en del af et fællesskab, der er med 

til at gøre verden til et bedre og sundere sted at leve.

WETALITY MEDLEM:


