
▬ Afgoo Blueberry  
Strain indica com notas aromáticas de pinho, skunk e frutas silvestres. 
Esta strain tem efeitos relaxante e sedativo.  
▬ African Orange  
Strain sativa com notas aromáticas cítricas. 
Esta strain produz efeitos criativos.  
▬ AK47  
Strain híbrida com notas aromáticas doce e de frutas vermelhas. 
Esta strain tem efeitos estimulante e criativo.  
▬ Blue Dream  
Strain híbrida com notas aromáticas doces, terrosa e de frutas silvestres. 
Esta strain produz efeitos eufórico e energizam-te.  
▬ Candyland 
Strain híbrida com predominância sativa e conta com notas aromáticas doces e terrosas. 
Esta strain é uma ótima opção para combater o stress e a depressão pois além de relaxar, eleva o humor.  
▬ Cheese  
Strain híbrida com notas aromáticas típicas do skunk e toque de queijo curado. 
Esta strain tem efeitos relaxante e alegre.  
▬ Chemdawg  
Strain sativa com notas aromáticas terrosas e de diesel. 
Esta strain é uma ótima opção para aliviar o stress, relaxar o corpo e também traz euforia.  
▬ Clementine  
Strain sativa com notas aromáticas cítricas, doces e fresh. 
Esta strain produz efeitos energizantes e alegres.  
▬ Do Si Dos  
Strain indica com notas aromáticas terrosa, doce flora, mentolado. 
Esta strain produz efeitos calmante, relaxante. Ótimo para ser utilizado antes de dormir.  
▬ Forbidden Fruit 
Strain indica com notas aromáticas herbal, apimentado e cítrico. 
Esta strain resulta em um profundo relaxamento físico e mental, acabando com o stress.  
▬ Gelato  
Strain híbrida com notas aromáticas doce, de creme e frutas silvestres. 
Esta strain produz efeitos relaxante e eufórico.  
▬ Girl Scout Cookies  
Strain híbrida com notas aromáticas floral, doce, picante e de pinho. 
Esta strain tem efeitos alegre, eufórico e criativo.  
▬ Gorilla Glue #4  
Strain híbrida com notas aromáticas terrosa, pinho e de combustível. 
Esta strain tem efeitos eufórico e intensamente relaxante.  
▬ Grand Daddy Purple  
Strain indica com notas aromáticas doces e de uva. 
Esta strain é uma ótima opção para aliviar o stress, relaxar e combater a insônia.  
▬ Green Crack  
Strain sativa com notas aromáticas cítrica, terrosa e doce. 
Esta strain produz efeitos enérgico e criatividade. Ótima opção para dias produtivos.  
 



▬ Harlequin  
Strain híbrida com notas aromáticas terrosa e doce. 
Esta strain produz efeitos calmante e anti-inflamatório.   
▬ Jack Herer  
Strain sativa com notas aromáticas terrosa, pinho e picante. 
Esta strain tem efeitos de criatividade, clareza e alegria.  
▬ Lemon Sour Diesel  
Strain híbrida com notas aromáticas de diesel, cítrico e de limão. 
Esta strain produz efeitos de alegria e serenidade.  
▬ Mimosa  
Strain híbrida com notas aromáticas doce e cítrica. 
Esta strain tem efeitos eufórico, inspirador e divertido.  
▬ Mango  
Strain indica com notas aromáticas doce e terroso. 
Esta strain produz efeitos relaxantes.  
▬ Mendo Breath  
Strain indica com notas aromáticas doces e de caramelo. 
Esta strain produz efeitos relaxantes. Ótima opção para utilizar antes de dormir.  
▬ Northern Lights 
Strain indica com notas aromáticas adocicada herbal, apimentada e cítrica. 
Esta strain auxilia no relaxamento físico e mental, acabando com o stress e ajudando a combater a insônia.  
▬ OG Kush 
Strain híbrida com notas aromáticas herbal e cítrica. 
Esta strain que relaxa, diminui o stress e aumenta a alegria.  
▬ Peaches & Dream  
Strain híbrida com notas aromáticas doces e levemente frutal. 
Esta strain resulta em leve euforia, risadas e momentos de alegria  
▬ Pineapple Express  
Strain híbrida com notas aromáticas frutal, doce e pinhoso. 
Esta strain produz efeitos eufórico, enérgico e ao mesmo tempo relaxante.  
▬ Platinum OG  
Strain sativa com notas aromáticas de pinho, diesel e cítrico. 
Esta strain produz efeitos relaxantes e aumenta a concentração.  
▬ Purple Punch  
Strain indica com notas aromáticas doces e frutal de uva. 
Esta strain é uma ótima opção para aliviar o stress, relaxar, combater dores e insônia.  
▬ Skywalker OG  
Strain híbrida com notas aromáticas de pinho, de combustível e herbal. 
Esta strain tem efeitos relaxante, sonolência e alegria.  
▬ Sour Lemon OG  
Strain híbrida com notas aromáticas de cítricas e terrosas. 
Esta strain tem efeitos relaxante e inspirador. 
▬ Sour Diesel  
Strain sativa com notas aromáticas de diesel e terroso, além de ser pungente. 
Esta strain tem efeitos de alegria, energia e euforia. 
 



▬ Sour Zkittlez 
Strain híbrida com notas aromáticas doces e terrosas. 
Esta strain é uma ótima opção para aliviar o stress e produzir momentos de muita alegria e risadas.  
▬ Strawberry Cough  
Strain sativa com notas aromáticas frutal, herbal, de pinho. 
Esta strain responsável por sensações de alegria, risos e euforia. Ótima opção para socializar.  
▬ Strawnana 
Strain híbrida com notas aromáticas de banana, morango e doce. 
Esta strain tem efeitos relaxante, alegre e eufórico.  
Uma boa opção para dar um up e aumentar a criatividade das atividades realizadas.  
▬ Sunset Sherbert  
Strain híbrida com notas aromáticas terrosa e azeda. 
Esta strain produz efeitos eufóricos, criativos e relaxante físico.  
▬ Super Silver Haze  
Strain sativa com notas aromáticas herbais, cítricas e picante. 
Esta strain super energizante é ótima para se livrar do stress e acabar com sensação de náuseas ou falta de 
apetite.  
▬ Tangie  
Strain sativa com notas aromáticas de cítricas, terrosas e doces. 
Esta strain tem efeitos energizante e criativo.  
▬ Trainwreck OG 
Strain híbrida com notas aromáticas terrosa, de limão e pungente. 
Esta strain traz aquela euforia e alegria. Ótima opção para gerar aquela criatividade nas atividades exercidas 
sobre seu efeito.  
▬ Watermelon OG 
Strain indica com notas aromáticas doce, tropical e floral.  
Esta strain tem efeitos relaxante, alegria e diminui a insônia.  
▬ Wedding Cake 
Strain híbrida com notas aromáticas doces, de baunilha e terrosa 
Esta strain é uma ótima opção para elevar o humor, desestressar, dar euforia, criatividade, combater as 
dores e aumentar o apetite. 
 
 

▬ Sativa        ▬ Indica        ▬ Hibrida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terpenos KayaTerps 
 
O que são terpenos? 

Terpenos são concentrados orgânicos solúveis que replicam os sabores e aromas naturais. Naturalmente 
produzidos pelas plantas, são os responsáveis pelo aroma da natureza. 

Podem ser aplicados em bebidas, alimentos, direto na seda, no fumo, em extrações etc. Melhorando ou 
intensificando o aroma e sabor de onde/ou no que for aplicado.  

A KayaTerps analisou as flores das Strains mais cheirosas e com auxílio de um espectrômetro mapeou os 
aromas e efeitos presentes em cada strain, sendo depois recriadas no laboratório de alta tecnologia 
localizado em Nova York. Isolados ou combinados, os terpenos têm propriedades terapêuticas 
antioxidantes, anti-inflamatórios, antidepressivos, são broncodilatadores, fungicidas, analgésicos, aliviam a 
ansiedade e acalmam naturalmente. São capazes de otimizar a recepção de canabinóides e são 
reconhecidos como seguros pela FDA – Food and Drug Administration, pois são 100% naturais e sem 
aditivos. Não há adição de conservantes e solventes químicos durante o processo de extração.   

 

Concentrados 

Os terpenos KayaTerps de 0,5ml e 1,0ml são altamente concentrados e é necessário à sua diluição para 
melhores resultados. São solúveis em todos os óleos e para obter melhores resultados aqueça o óleo base a 
80º e acrescente de 1 a 3 gotas do terpeno KayaTerps para cada grama de óleo. É nesta proporção que será 
sentida a fragrância anunciada. 

 

Diluído Spray 

Os Kayaterps em Spray são diluídos em Brain Octane Oil, que é um tipo de MCT (óleo de coco ultra 
concentrado) 100% ácido caprílico (é o mais curto dos MCTs). Por isso, converte-se em energia cetônica que 
pode ser usada mais rapidamente pelo cérebro do que quaisquer outras gorduras, óleos e ácidos graxos 
existentes na natureza. Ele também é encontrado no leite materno – um dos alimentos mais completos que 
conhecemos.  

 

Visão 

As evoluções sociais e as rápidas trocas de informações criam novos ciclos culturais que necessitam de 
suprimentos de qualidade e confiança, o objetivo da KayaTerps é auxiliar o fomento das novas culturas e 
fornecer as tecnologias mais confiáveis. 

A marca é voltada à cultura alternativa, fomentar o movimento underground e a informação. 

A KayaTerps tem seu laboratório sediado no Brooklin/NY, lá são mixados os blends de terpenos. As 
informações e exames em espectrofotômetro são realizados nos melhores dispensários dos Estados Unidos. 

A tecnologia FullSpectro implementada no nosso processo de criação de blends apura a quantidade de 
terpenos que cada strain carrega em sua massa, isso auxilia a reprodução idêntica da genética analisada. 

 

 
 


