
1. Weeg 20 gram af, dit kunnen toppen zijn, maar 
afknipsels en blad geeft dezelfde kwaliteit en is goedkoper. 
Droog de cannabis extra goed en wrijf fijn tussen de 
handen, zodat alles in de buis past.

2. Druk na iedere 2 theelepels goed aan met krabber-
handvat. Hang luchtslangetje boven in de beker, 
hierdoor gaat het verdampen 3-4 keer sneller. 
Zet pomp en verwarmer aan op de hoogste stand.

3. Giet 6 x het gewicht aan alcohol op, bij 20 gram dus 
120 ml alcohol. Eerst verdampt de alcohol en wordt 
het mengsel niet warmer dan 80°C. 

4. Alcohol van 95% bestaat voor 5% uit water. Als 
alle alcohol verdwenen is verdampt het water en 
stijgt de temperatuur boven de 80°C. Als al het water 
verdampt is vormen zich kleine belletjes door het 
‘decarboxyleren’ waarbij actieve THC ontstaat. Als zich 
geen nieuwe belletjes meer vormen en de olie glad 
blijft is ze klaar. Dit is 2 uur na het begin van het hele 
proces en je hebt dan 2 gram pure wietolie gemaakt.

5. Vul een 10 ml flesje met olijfolie, giet dit in de 
mengbeker bij de 2 gram pure wietolie. Verwarm het 
mengsel en roer goed gedurende 5-10 min. Giet het warme 
mengsel terug in het flesje. Wietolie blijft ruim een jaar 
goed op kamertemperatuur en in de koelkast jaren. Bedenk 
wel dat koude olie stijf wordt en dan moeilijk druppelt.

Cannabis roken heeft een medicinale bijwerking, maar 
je blaast 60-80% van de werkzame stof ongebruikt 
weer uit. Na 1,5 uur is het effect uitgewerkt, moet je 
dus opnieuw inhaleren én je wordt telkens high. 

Met wietolie gebruik je 100% van de werkzame stof 
die 3-5 uur werkzaam blijft. 

High worden van wietolie is lang niet zo leuk als 
wanneer je het rookt en eerder overmatig slaperig te 
noemen. Als je teveel wietolie hebt genomen is dat 
nooit gevaarlijk of schadelijk en na 3-5 uur weer 
voorbij. Neem enkele druppels CBD en ga rustig zitten 
of liggen. Er is in 10.000 jaar nog nooit iemand aan 
cannabis overleden.

Wietolie werkt in 5-10 minuten maar ieder mens is 
anders en bij sommigen werkt het pas na een uur 
vooral als zij het voor de eerste keer gebruiken. 
Wietolie blijft 3-5 uur werkzaam.

Neem de olie door op de achterkant van de hand te 
druppelen en lik die op. Je kunt ook in een theelepel 
druppelen of onder de tong terwijl je in de spiegel kijkt.

Meestal is 1-2 druppels per keer voldoende, heb je 
kanker of ernstige pijn neem dan per keer voorzichtig 
meer, hoeveel meer is voor iedereen verschillend.
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Mediwietolie, het ideale volksmedicijn, dat maak je zelf! Mediwietolie gebruiken

Let op: alcohol is brandbaar en alcoholdamp is explosief. Zorg 
voor een goede ventilatie, plaats eventueel alles onder de 
afzuigkap, vermijd open vuur en houd voortdurend toezicht!

Benodigdheden
Te koop in CBDshop.nl
1. Cannolator
2. Babyflesverwarmer
3. Alcohol

Elders aanschaffen:
4. Aquarium luchtpomp
5. Cannabis

www.cbdshop.nl www.mediwiet.nl

glad = goed



Cannabinoïden extractor

Maak je eigen wietolie
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Hars met phyto-cannabinoïden
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Phytocannabinoïden

• telkens in 2 uur klaar
• altijd dezelfde sterkte
• reduceert alcohol gebruik met 50%

THC rijke hennep planten (foto boven) worden gebruikt 
voor recreatieve doeleinden. 
THC lijkt op de endocannabinoïde anandamide dat 
mensen zich goed doet voelen en is daarom verboden. 
Een enkele plant in de volle grond kan voldoende olie 
opleveren voor tien tot twintig flesjes wietolie.
THC wordt o.a. gebruikt bij pijn, slapeloosheid, ADHD, 
misselijkheid, depressie en kanker.

CBD rijke industriële hennepplanten (foto boven) 
worden gebruikt voor de productie van vezel, 
houtsnippers en hennepzaadolie. Van CBD word je 
niet high en is daarom niet verboden. 
CBD wordt gebruikt voor: spierontspanning, stimuleren 
immuunsysteem en bij kanker (in combinatie met 
THC), pijn, epilepsie en ontstekingen. 
CBD reduceert psychoses en high worden van THC.

Het lichaam van ieder levend wezen produceert 
endocannabinoïden, endo = lichaamseigen stof.
Endocannabinoïden zijn signaalgevers die alle 
belangrijke processen in een lichaam aansturen door 
zich te verbinden met CB1 receptoren die zich vooral 
in de hersenen bevinden en CB2 receptoren verspreid 
over het hele lichaam.

Buiten levende wezens komen cannabinoïden voor 
in een dun laagje hars dat alle hennepplanten 
overdekt (foto boven en rechts). Deze plantaardige 
cannabinoïden zijn lichaams-identiek, daarom nooit 
schadelijk. Er zijn ruim 100 verschillende phyto 
(plantaardige) cannabinoïden. De meest bekende zijn 
THC en CBD. Als je de hars van hennepplanten oplost 
met alcohol en die weer verdampt houd je pure dikke 
wietolie over. Als je pure olie aanlengt met olijfolie kan 
je per druppel nauwkeurig doseren en high worden 
vermijden.


