
Een voorname stof in Amsterdam Coffee is CBD, die ontspannend werkt en  
de THC neutraliseert. Buitenlandse hasj bevat meer CBD dan Nederlandse wiet.



‘Drink’ geen Amsterdam Coffee als je zwanger bent. Wanneer je een 
psychische aandoening hebt of als je medicijnen gebruikt, overleg eerst met je dokter.
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Amsterdam Coffee beïnvloedt je concentratie- en reactievermogen.  
Gebruik Amsterdam Coffee daarom niet op school, werk of in het verkeer. 
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Het gebruik van Amsterdam Coffee kan hartkloppingen, zweten en misselijkheid  
veroorzaken. Deze symptomen zijn onprettig, maar niet gevaarlijk. Dus geen paniek.  

Vind een rustig plekje in de buitenlucht en eet of drink iets zoets.



In andere landen gelden andere wetten. Het is illegaal om 
Amsterdam Coffee of gerelateerde producten mee te nemen naar het buitenland. 



De belangrijkste werkzame stof in Amsterdam Coffee is THC.  
Van het gebruik van Amsterdam Coffee met een hoog THC gehalte 

kan je je onprettig, bang of zelfs paranoïde voelen.
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Amsterdam Coffee is er in verschillende smaken en sterktes.  
Vraag een medewerker van de coffeeshop om meer informatie.  

Neem eerst een ‘slokje’ en wacht een paar minuten.
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De verkoop van kleine hoeveelheden cannabis wordt alleen gedoogd 
in coffeeshops. Het is illegaal om cannabis te kopen, door te verkopen 

of weg te geven aan iedereen onder 18 jaar.
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Als je denkt dat het dagelijks gebruiken van Amsterdam Coffee 
je problemen oplost dan wordt het tijd om eens goed na te denken. 

Gebruik Amsterdam Coffee alleen voor je plezier.



Bij het gebruiken van Amsterdam Coffee komen schadelijke stoffen vrij, zoals teer 
en koolmonoxide. Daarom is het onverstandig om lang en diep te inhaleren. Dit is onnodig, 

omdat de stoffen in Amsterdam Coffee zeer snel door je longen worden opgenomen.



Het combineren van alcohol of andere drugs met Amsterdam Coffee kan onvoorspelbare 
gevolgen hebben. Het combineren van verschillende middelen wordt daarom afgeraden.


