Jędrzychowice, 08.04.2019 r.

Oświadczenie

W związku z coraz liczniejszymi atakami wymierzonymi w dobre imię członków zarządu Max Hemp Sp. z o.o., jej wspólników
oraz samej spółki, a także w prowadzoną przez nas działalność, oświadczamy jak poniżej:
1.

Centrum Terapeutyczne Max Hemp jest podmiotem leczniczym i jako takie działa w zgodzie z zapisami Ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W ramach prowadzonej działalności Centrum oferuje liczne formy
wsparcia zdrowia, kierując się przede wszystkim dobrem pacjentów i najlepszymi praktykami. W ofercie Centrum
znajdują się rozmaite usługi tj. wizyty lekarskie, bezpłatne spotkania informacyjne z praktykami terapii opartej
o medyczne właściwości konopi, wlewy witaminowe, ozonoterapia, badanie wit. D3 wraz z opisem metabolizmu.
Oferta Centrum stale poszerza się o usługi będące odpowiedzią na zapotrzebowanie pacjentów. Do współpracy
zapraszani są lekarze medycyny zintegrowanej, którzy w swojej praktyce łączą metody akademickie i alternatywne.

2.

Marka ekstraktów konopnych Max Hemp wywodzi się z osobistej historii leczenia dziecka przez prezes zarządu,
p. Dorotę Gudaniec, która w poszukiwaniu jak najlepszych produktów dla własnego dziecka, o pewnym i uczciwym
składzie, zleciła produkcję ekstraktów z konopi siewnych. Efekty terapeutyczne osiągnięte przy stosowaniu tych
konkretnych ekstraktów były tak dobre, że produkty te szybko stały się obiektem zainteresowania innych rodziców,
których dzieci zmagały się z podobnymi problemami zdrowotnymi. Chcąc działać w zgodzie z polskim prawem,
konieczne było założenie firmy, aby prowadzić sprzedaż tych produktów. Ze smutkiem zauważamy jednak, że
postawa życiowa Pani Doroty Gudaniec, która pomimo przeciwności losu dobrze radzi sobie tak w życiu prywatnym,
jak i biznesowym, budzi jęk zawodu, że jej historia nie skończyła się źle.

3.

Lobbing na rzecz legalizacji medycznej marihuany w Polsce nie ma związku z prowadzoną przez nas
działalnością gospodarczą, która jest wtórna w stosunku do prywatnych działań Doroty Gudaniec na rzecz jej
legalizacji.

4.

Dorota Gudaniec nie jest lekarzem i nie prowadzi działalności medycznej. Udzielane przez nią konsultacje
w zakresie terapii w oparciu o kannabinoidy, mają formułę darmowych spotkań edukacyjnych, w czasie których
Dorota Gudaniec dzieli się zdobytą przez lata praktyczną wiedzą w tym zakresie.

5.

Max Hemp Sp. z o.o. prowadzi szeroką działalność edukacyjną w temacie medycznych właściwości konopi. Wśród
działań edukacyjnych wyróżnić można: bezpłatne konsultacje z praktykami terapii konopnej, płatne szkolenia
dedykowane środowiskom medycznym (formuła opracowana we współpracy z lekarzami), liczne wykłady, publikacje
oraz dedykowaną platformę edukacyjną dla lekarzy i farmaceutów.

6.

Max Hemp Sp. z o.o. ani członkowie Zarządu czy wspólnicy Spółki, nie pozostają w żadnej relacji biznesowej
z Panem Jerzym Ziębą.

Mając powyższe na uwadze serdecznie prosimy o rzetelność w ocenie naszych działań, a w razie pytań lub wątpliwości
zachęcamy do kontaktu z rzecznikiem prasowym Max Hemp, p. Polą Kmiecik (paula@maxhemp.pl). Jednocześnie
informujemy, że wszelkie próby szkalowania, pomówień lub godzenia w dobre imię spółki Max Hemp, jej wspólników czy
członków zarządu, będą skutkowały podjęciem stosownych kroków prawnych.
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