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Dle rozhodnutí SZPI - Státní zdravotní a potravinářské inspekce byly konopné směsy prodávané 
firmou Zelená Země s.r.o. zaregistrován dle ustanovení § 3d odst. 1 písm. b) zákon č. 180/2016 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů u MZE – Ministerstva zemědělství jako bezpečný doplněk stravy, 
který se řídí vyhláškou č. 58/2018 Sb. - Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin.

Obsah THC – Tetrahydrocannabinolu a dávkování bylinného výluhu z konopných směsí
se odvolává EFSA - Evropský úřad pro bezpečnost potravin 2015, konkrétně na Akutní referenční 
dávku (ARfD)  a splňuje tak evropské doporučené limity. 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority - EFSA) je úřadem 
Evropské unie zodpovědným za hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, 
zdraví a pohody zvířat, ochrany a zdraví rostlin.

EFSA vychází z dokumentace k obsahu THC v potravinách v rámci Evropy dle EIHA – Evropská 
průmyslová konopná asociace viz dokument:
Scientifically Sound Guidelines for THC in Food in Europe nova-Institute July 2015

Z řízení, opatření a rozhodnutí SZPI, která se v tom řídila EFSA 2015 vyplývá, že konopné směsy 
od společnosti Zelená Země s.r.o. je ohlášený doplněk stravy splňující všechny zákonné
povinnnosti dle EU.

Produkty jsou vyrobené z certifikovaných odrůd technického konopí a pravidelně se kontrolují 
na obsahy kanabinoidů u nezávislých certifikovaných laboratoří.

Obsah THC - Tetrahydrocannabinolu je ve výluhu z konopných směsí pod hranicí 
detekce, tedy 0,0 % THC.
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Konopná směs - doplněk stravy
Konopná směs BIO - doplněk stravy
CBG Konopná směs - doplněk stravy
CBD Konopná směs BIO - doplněk stravy
Extra CBD Konopná směs - doplněk stravy

Preminum Konopná směs - doplněk stravy
Konopná směs - Svěží máta - doplněk stravy
Konopná směs - Lahodné ovoce - doplněk stravy
Konopná směs - Citrónová tráva - doplněk stravy
Konopná směs - Ibišek - doplněk stravy


