
Amnesia Haze 
 (mostly Sativa)  

INHOUD :  

   Tips voor verstandig gebruik  
 
Het gebruik van cannabis (hasj en wiet) is in veel culturen 
al eeuwenlang bekend. Cannabis is afkomstig van de hen-
nepplant. Het effect duurt 2 tot 4 uur. Je wordt er vrolijk 
of ontspannen van. Net als bij andere genotsmiddelen kan 
cannabis op een verkeerde manier gebruikt worden. Van-
daar deze tips voor verstandig gebruik.  

• Cannabis valt soms slecht. Je voelt je dan ziek of angstig. 
Zoek een rustige plek en eet of drink iets zoets, bijvoor-
beeld sinaasappelsap. Raak niet in paniek. Na een uur is 
het ergste voorbij. 

• Als je medicijnen slikt en je wilt gebruiken raadpleeg dan 
eerst een arts. 

• Gebruik nooit wanneer je zwanger bent. 

• Bij roken van cannabis komen stoffen vrij (teer en kool-
monoxide) die schadelijk zijn voor de gezondheid. 

• Bedenk dat, als je cannabis vermengt met tabak, je tabak 
rookt. Nicotine werkt verslavend. 

• Gebruik cannabis voor je plezier. 

• Met een joint los je geen problemen op. Als je elke dag 
blowt, probeer dan eens een paar dagen niet te blowen. 

• Door cannabis verandert je concentratievermogen. Ge-
bruik daarom niet op school, op je werk, of in het ver-
keer. 

• Een ervaren roker voelt precies aan wanneer hij genoeg 
heeft. Hij kan dan stoppen. Als je voor het eerst blowt 
weet je nog niet goed wat je kunt hebben.  

• Wanneer je nog weinig ervaring hebt met cannabis is het 
verstandig om er geen alcohol bij te drinken. 

 

THC : >20%   CBD : <0,5%   CBN : <0,05%    

De hierboven vermelde data zijn louter indicatief, afhankelijk van de voedingsbodem, de 
gebruikte meststoffen, de hoeveelheid water en licht. Ook is het belangrijk of de wiet 

afkomstig is van de top van de plant, het middendeel of de onderste takken. 

STAMNR. : _______________ 

Inhoud:  1 Cannabisplant 

Geen pesticiden 
 of insecticiden 

 

Geproduceerd 
in België 

 

Geproduceerd met 
groene stroom 

 


