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Heal Mary introduceert
sexual self-care product met cannabis

CBD wellness-merk Heal Mary primeurt met een CBD-infused pleasure & relief product. Peach ‘n

Love is een multi-purpose olie voor mensen met een vulva. Te gebruiken als glijmiddel of self-care

essential. Ster-ingrediënt is CBD ofwel cannabidiol, een bestanddeel van de hennepplant. Peach

‘n Love is nu verkrijgbaar via pre-order via www.healmary.nl en lanceert officieel op 7 december.

CBD & TLC

Zeven jaar geleden ontdekte oprichter Shinta Lempers de helende werking van de hennepplant

voor ons mentale, lichamelijke en spirituele welzijn, creativiteit, seksleven en de planeet.

Vastberaden om deze kennis met de wereld te delen, werd begin 2020 Heal Mary geboren. Na de

lancering van de Heal Mary CBD 5% en 10%-oliën ontstond al gauw het idee voor een CBD-

sexual self-care product speciaal voor vrouwenlichamen. 
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Inspiratie was de bijzondere synergie tussen de vrouwelijke biologie en CBD. Vrouwen hebben

overal in het lijf receptoren voor CBD en cannabis, zelfs in de baarmoeder, eileiders, vulva en

vagina. Aangezien het voortplantingsstelsel een enorme bron van pijn kan zijn, zou vaginale

toediening van cannabinoïden een directe route naar meer relief kunnen bieden. 

Samen met een woman-owned lab uit Almere werkte Heal Mary aan het nieuwe product. Het

resultaat is een 100% natuurlijke formule met 200 mg broad-spectrum CBD en bijzondere

plantenextracten zoals squalane van suikerbiet voor natuurlijke glij, perzik-olie en rozemarijn. 

“Van een vrouwenlichaam wordt van alles verwacht, terwijl het een hoop te verduren heeft:
catcalling, hevige menstruaties, seksueel trauma, zwangerschappen en de overgang. Het
heeft allemaal invloed op ons bekkengebied. Ik wilde een product maken wat uitnodigt tot
solo-sex, sex samen comfortabeler kan maken en (menstruatie)pijn kan verminderen.”
- Oprichter Shinta Lempers

Waarom CBD?

Naar cannabis en seks wordt al veertig jaar onderzoek gedaan. Ook over de invloed van CBD op

seks(drive) is steeds meer bekend. De non-psychoactieve cannabinoïde CBD kan pijn en anxiety

voor en tijdens seks helpen verlichten. Ook helpt het de spieren ontspannen en zorgt het voor

meer bloedtoevoer naar de geslachtsorganen, wat sensaties intensiveert en lichaamseigen

hydratatie stimuleert. CBD kan daarnaast verlichtend werken bij vaginale klachten zoals jeuk,

droogheid, ontstekingen, micro-tears, endometriose en vaginisme. 

CBD is ook de ultieme PMS-plant. Het lichaamseigen cannabinoïdensysteem reguleert onze

hormonen, eetlust, pijn, mood en meer. Vóór de menstruatie zijn de endocannabinoïden-levels op

z’n laagst; CBD geeft dit systeem een seintje om beter z’n werk te doen, waardoor pijn minder

goed voelbaar wordt en ontstekingen verminderen. Peach ‘n Love is daarom een uitstekende

massage-olie voor de onderbuik en vulva.
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Herlancering CBD-lijn

Peach ‘n Love is onderdeel van Heal Mary’s CBD wellness-lijn. De collectie herlanceert deze

maand. Fans waren al bekend met de hoogwaardige CBD 5%, 10% en 20% oliën voor

sublinguaal gebruik. Nu komen daar twee producten bij: Peach ‘n Love en Soak Break; 150 mg

CBD-infused badbruisballen in de varianten Lavendel en Ylang-Ylang. 

Peach ‘n Love is nu verkrijgbaar als pre-order voor €47.95 en lanceert 7 december in de

webshop. Soak Break is verkrijgbaar vanaf begin december voor €14.95.

Over Heal Mary 

Duizenden jaren geleden gebruikten vrouwen

cannabis al voor de gezondheid. Heal Mary is

opgericht met de missie om cannabis te

normaliseren voor vrouwen en femmes en de

plantenkennis van onze voorouders te

herintroduceren. De producten van Heal Mary

zijn THC-vrij, cruelty-free, vegan, vrij van

troep en bedachtzaam verpakt.
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Niet voor publicatie. Neem voor meer informatie, rechtenvrij beeldmateriaal en/of interview

mogelijkheden met Shinta Lempers / Heal Mary contact op met  Felicity Jeane van Stroe  via

felicity@houseofnotoire.com of +31655804388.

Klik hier voor packshots en campagne beeldmateriaal.

https://drive.google.com/drive/folders/1VEyScw2WyLy62r9VIN1BVYC-U1N1cTwg?usp=sharing

