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Witaj, nazywam się Piotr Dzikowski,
jestem założycielem firmy Extrakt – Natural CBD Oil.
Chciałbym Ci w kilku zdaniach opowiedzieć
o sobie, swojej firmie i o tym,
jak zrodził się pomysł jej założenia.
Stosując ekstrakty CBD z konopi zauważyłem znaczną poprawę jakości
życia, i to na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim zwiększyła się moja
wydajność w zakresie pracy umysłowej, jestem w stanie pracować dłużej
i efektywniej. Wpływ CBD na regenerację ciała, na jej zakres i tempo, jest
dla mnie fenomenalny. Wystarczy spojrzeć na osiągnięcia sportowe –
moje wyniki znacząco się poprawiły. Odczucia, które towarzyszą mi odkąd
stosuję produkty konopne, wywołały chęć i potrzebę dzielenia się wiedzą
na temat konopi, jaką zdobyłem w ciągu kilku ostatnich lat. Zapragnąłem
również zadbać o szerszą dostępność produktów, których
działanie w moim przypadku okazało się tak dobroczynne.
Uważam, iż świadomość społeczna jest bardzo ważnym
obszarem do rozwoju zarówno w wymiarze osobistym, jak
i w odniesieniu do czynników zewnętrznych.
Extrakt – Natural CBD Oil jest firmą rodzinną, dlatego
liczą się dla nas takie wartości jak zaufanie, wsparcie,
szczerość i lojalność. Zawsze wychodzimy naprzeciw
potrzebom klienta, naszym celem jest pomóc mu
w jak najszerszym zakresie. Z racji czasów, które
nastały, i problemów, z którymi na co dzień
wszyscy musimy się borykać, zachęcam Was do
wypróbowania naszych produktów i zadbania
o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak
i psychiczne.
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Misją naszej firmy jest budowanie świadomości
na temat działania CBD oraz korzyści płynących ze stosowania
produktów zawierających tę substancję.
Czynimy to poprzez szerzenie wiedzy na temat
pozytywnego wpływu ekstraktu konopi, CBD
oraz pozostałych znajdujących się w nim fitozwiązków,
a także świadomego dokonywania zakupów.

Wspieramy również przedsiębiorców z sektora fizjoterapii, dietetyki,
trenerów personalnych, lekarzy i inne podmioty związane ze zdrowiem.
Specjalnie dla nich, a także z myślą o naszych klientach, stworzyliśmy
na naszej stronie platformę CENTRUM ZDROWIA. Można na niej znaleźć
kontakt do specjalisty, z którego usług chcemy skorzystać. Dostęp
do platformy dla klientów jest całkowicie bezpłatny. Darmowa jest
również możliwość skorzystania z promocji, którą przygotowaliśmy dla
specjalistów. Więcej informacji na ten temat zamieściliśmy na końcu
katalogu.
Jeśli chcesz zadbać o swoje zdrowie i korzystać ze 100-procentowo
naturalnych produktów, to ten katalog jest dla Ciebie. Znajdziesz
w nim wszelkie kluczowe informacje na temat CBD i poznasz jego
wpływ na organizm. Zapraszam Cię serdecznie do zgłębienia wiedzy
na ten temat.
Masz przed sobą katalog, w którym znajdziesz dawkę rzetelnej wiedzy
na temat konopi oraz sposobów ich zastosowania. Jeśli po jego
przeczytaniu będziesz szukał więcej informacji na temat działania
CBD i konopi, to zapraszamy Cię do naszego Centrum Zdrowia:
naturalcbdoil.eu/pl/centrum-wiedzy
Pozdrawiamy
Team EKSTRAKT :)
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Historia konopi
Z tej wartościowej rośliny ludzie korzystają od wieków.
Jako pierwsi jej prozdrowotne właściwości opisali Chińczycy
i Hindusi już w starożytności. O pozytywnym wpływie konopi
na organizm człowieka świadczą liczne badania oraz setki
publikacji naukowych.
Pierwsze zapiski na temat konopi sięgają 10 tys. lat p.n.e. W Tajwańskiej wiosce
Sato odkryto liny konopne stosowane w tamtych czasach przez ówczesnych
garncarzy. Ten fakt, świadczy o tym, że konopie były jedną z pierwszych
roślin uprawnych na Ziemi. Obecnie znamy wiele możliwości wykorzystania
tej rośliny m.in. do produkcji lin, ubrań, które charakteryzują się delikatnością
i znacznie większą wytrzymałością niż bawełna. Ponadto niewiele osób zdaje
sobie sprawę z tego, że z konopi można wyprodukować olej napędowy, tzw.
biodiesel. Konopie mogą Cię znowu zaskoczyć – w połowie XX wieku Henry
Ford stworzył roślinny plastik. To niezwykłe odkrycie pozwoliło w tamtych czasach obniżyć masę pojazdu nawet o 25%! Niestety, przez ogólną prohibicję
wiele zastosowań tej
cennej rośliny nie zostało
wdrożonych.
Na szczęście czasy
się zmieniają, a świat
ponownie otwiera się na
potencjał, jaki kryje w sobie
ta niezwykła roślina.
Jej użyteczność oraz
możliwości wykorzystania
można by długo opisywać,
lecz skupmy się dziś
na najważniejszym –
medycznym zastosowaniu
konopi.
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Od czasów dawnych...
2000-1000 r. p.n.e. Indie
Wbrew dość powszechnemu przekonaniu, konopie w Indiach to nie tylko
bhang, czyli wyciąg żeńskich kwiatostanów i liści konopi, o właściwościach
psychoaktywnych. Dla Hindusów konopie są święte, wierzą oni, że w liściach
bhang żyje opiekun, ale poza tym bardzo szeroko korzystają z właściwości
medycznych marihuany. Stosują konopie w leczeniu stanów lękowych,
epilepsji, guzów, suchego kaszlu, wymiotów i wścieklizny.
1500 r. p.n.e. Egipt
Konopie zostają wpisane do oficjalnego egipskiego lekospisu, zwanego
Papirus Ebersa, jako antidotum na przewlekłe stany zapalne, jaskrę oraz
hemoroidy.
450-200 r. p.n.e. Grecja i Rzym
Grecki lekarz Dioskurydes przepisuje marihuanę na bóle zęba i ucha. Kobiety
z bogatych regionów Imperium Rzymskiego stosują w tamtym okresie konopie
w celu łagodzenia bólu porodowego i przy skurczach menstruacyjnych.
100 r. p.n.e. Chiny
Chiny jako pierwszy kraj na świecie rozpoczynają produkcję papieru
z konopi. Stamtąd pochodzą również pierwsze zapiski utrwalone na papierze
konopnym.

...do współczesności
70 r. n.e.. Konopie w lekospisie Imperium Rzymskiego
Grecki lekarz, farmakolog i botanik Dioskurydes wpisuje konopie indyjskie do
oficjalnego lekospisu na zalecenie Nerona.
130-200 r. n.e. Galen i medyczne zastosowanie konopi
Galen, jeden z najwybitniejszych lekarzy greckich, opisuje medyczne
zastosowanie konopi w leczeniu infekcji, bólu i stanów zapalnych dróg
moczowych.
1621 r. n.e. Wybawienie dla melancholików
Robert Burton opisuje konopie jako skuteczny antydepresant w swojej pracy
„Anatomia melancholii”.
1850 r. n.e. Historyczny przełom: konopie w amerykańskim lekospisie
Konopie indyjskie zostają oficjalnie zarejestrowane w lekospisie USA.
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CBD i jego działanie
W ostatnich latach nauka i medycyna otworzyły się na lecznicze właściwości
konopi. Na tę chwilę poznano kilkadziesiąt różnych kannabinoidów
znajdujących się w tej roślinie.
CBD, czyli kannabidiol obecny w naszych produktach, jest jedną z najlepiej
zbadanych substancji występujących w konopiach, jednak w przeciwieństwie
do THC, CBD nie wykazuje działania psychoaktywnego, dlatego po aplikacji
kilku kropel czujemy przyjemny stan „tonizacji”(charakterystyczny stan
spokoju). CBD wykazuje też szerokie działanie lecznicze, odpowiada między
innymi za harmonizację naszego organizmu, pośrednio i bezpośrednio
wpływa na poprawny przebieg podstawowych procesów fizjologicznych
organizmu człowieka, takich jak: apetyt, pragnienie, ruch, pamięć, sen czy
odczuwanie bólu. Zażywanie ekstraktów z konopi siewnych wpływa na układ
endokanabinoidowy, a ten z kolei reguluje w naszym organizmie pracę
układów nerwowego i odpornościowego.

CBD
OH

O
H

H

H

THC
OH

O

H

H

9

Badania
I. Od nieaktywnego kannabinoidu
do leku o szerokim spektrum działania
Autor: Antonio Waldo Zuardi – Department of Neurology, Psychiatry and
Medical Psychology, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brazil
Publikacja: „Braz J Psychiatry”, wrzesień 2008
Cel: Opisanie historycznego rozwoju badań nad kannabidiolem
Metoda: Przegląd został przeprowadzony na podstawie raportów
opracowanych przez Medline, Web of Science i SciELO
Dyskusja: Po wyjaśnieniu struktury chemicznej kannabidiolu w 1963 roku, wstępne
badania wykazały, że kannabidiol nie był w stanie naśladować działania konopi.
W latach siedemdziesiątych XX wieku liczba publikacji na temat kannabidiolu
osiągnęła pierwszy szczyt, a badania skupiały się głównie na interakcji z delta9THC oraz jego działaniu przeciwpadaczkowym i uspokajającym. Kolejne
dwie dekady wykazały mniejszy stopień zainteresowania, a potencjalne
badane właściwości terapeutyczne kannabidiolu dotyczyły głównie
działania przeciwlękowego, przeciwpsychotycznego i chorób motorycznych.
W ciągu ostatnich pięciu lat nastąpił znaczący wzrost liczby publikacji na
temat kannabidiolu, głównie stymulowanych odkryciem jego działania
przeciwzapalnego, przeciwutleniającego i neuroprotekcyjnego. Badania te
zasugerowały szeroki zakres możliwych efektów terapeutycznych kannabidiolu
na kilka schorzeń, w tym chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, niedokrwienie
mózgu, cukrzycę, reumatoidalne zapalenie stawów, inne choroby zapalne,
nudności i raka.
Wniosek: w ciągu ostatnich 45 lat udało się wykazać, że CBD ma szeroki
zakres efektów farmakologicznych, z których wiele ma duże znaczenie
terapeutyczne.
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II. Farmakologia kannabinoidów
Autor: Franjo Grotenhermen – Nova-Institut, Goldenbergstrasse 2, D-50354
Huerth, Germany
Publikacja: „Neuro Endocrinol Lett”, luty-kwiecień 2004
Dronabinol (Delta 9-tetrahydokannabinol, THC), główne źródło efektów
farmakologicznych spowodowanych używaniem konopi indyjskich,
jest agonistą receptorów kannabinoidowych zarówno podtypu CB1,
jak i CB2. Jest dostępny na receptę w kilku krajach. Niepsychotropowy
kanabidiol (CBD), niektóre analogi naturalnych kannabinoidów i ich
metabolitów, antagoniści receptorów kannabinoidowych i modulatory
endogennego układu kannabinoidowego są również obiecującymi
kandydatami do badań klinicznych i zastosowań terapeutycznych.
Receptory kannabinoidowe są rozmieszczone w ośrodkowym układzie
nerwowym i wielu tkankach obwodowych, w tym śledzionie, leukocytach;
przewodu rozrodczego, moczowego i żołądkowo-jelitowego; gruczoły
dokrewne, tętnice i serce. Jak dotąd wykryto pięć endogennych
kannabinoidów, z których najlepiej scharakteryzowano anandamid
i 2-arachidonyloglicerol. Istnieją dowody na to, że oprócz dwóch
sklonowanych dotychczas podtypów receptorów kannabinoidowych,
w złożone funkcje fizjologiczne układu kannabinoidowego biorą udział
dodatkowe podtypy receptorów kannabinoidowych i receptory
waniloidowe, które obejmują koordynację ruchową, procesję pamięci,
kontrolę apetytu, modulację bólu i neuroprotekcję. Strategie modulowania
ich aktywności obejmują hamowanie wychwytu zwrotnego do komórek
i hamowanie ich degradacji w celu zwiększenia koncentracji i czasu
działania. Właściwości kannabinoidów, które mogą mieć zastosowanie
terapeutyczne, obejmują działanie przeciwbólowe, zwiotczające
mięśnie, immunosupresję, działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne,
uspokajające, poprawiające nastrój, pobudzające apetyt, przeciwwymiotne,
obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe, rozszerzanie oskrzeli, neuroprotekcję
i przeciwnowotworowe efekty.

11

Czym jest CBG?
CBG czyli kannabigerol, tak jak CBD jest związkiem niepsychoaktywnym
i nieodurzającym, więc można go bezpiecznie stosować i traktować jako
uzupełnienie zróżnicowanej diety. Właściwości prozdrowotne CBG są bardzo
zbliżone do CBD, lecz w niektórych przypadkach wykazują one mocniejsze
działanie. CBD + CBG to kompozycja szczególnie polecana dla osób
aktywnych lub borykających się ze stanami lękowymi i napięcia mięśniowego,
jaskry, chorób wewnętrzno-przemysłowych np. choroba Leśniowskiego-Crohna, łuszczycy, epilepsji, choroby Huntington, depresji, nudności i choroby
pęcherza moczowego.

CBG
OH

HO
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Nasz wewnętrzny regulator
Czy wiesz, że każdy z nas posiada układ endokannabinoidowy? Jest to
jeden z najważniejszych systemów biologicznych w organizmie. Odgrywa
kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy (równowagi wewnętrznej organizmu).
Jest rozsiany po całym ciele, a jego receptory znajdują się między innymi
w centralnym układzie nerwowym, komórkach układu odpornościowego,
przewodzie pokarmowym oraz obwodowym układzie nerwowym.

Układ ten zaangażowany jest
w regulację podstawowych funkcji
życiowych, takich jak:
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Wiele osób nie słyszało o istnieniu układu endokannabinoidowego. Jest on
dosyć nowym odkryciem. Pierwsze doniesienia o nim pochodzą z 1988 roku,
kiedy to odkryto pierwsze receptory kannabinoidowe. Głównym zadaniem
układu jest utrzymanie homeostazy, czyli stanu równowagi w naszym
organizmie. Ludzkie ciało samoistnie produkuje dwa endokannabinoidy:
Anandamid(AEA) i 2-Arachidonyglicerol (2-AG). Wchodzą one
w bezpośrednią interakcję z receptorami kannabinoidowymi, wywołując
określone reakcje organizmu w miejscach, do których przylegają.
Receptory tego układu CB1 i CB2 znajdują się niemal w całym naszym ciele.
Aby zrozumieć, jak istotny jest system endokannabinoidowy, wyobraźmy
sobie go, jako generała, który kieruje i zarządza układem odpornościowym
i układem nerwowym. To dzięki niemu, kierowane są sygnały do naszego
mózgu i ciała. Generał wskazuje obszary, w których powinny zachodzić
procesy naprawcze i to on odpowiada za nasze zdrowie. Świetnym
przykładem jest gorączka. Układ endokannabinoidowy wysyła sygnał do
ciała, że trzeba podnieść temperaturę do momentu, aż problem ustąpi.
W momencie zbyt dużego obciążenia nasz organizm nie jest w stanie
produkować wystarczającej ilości endokannabinoidów, co może prowadzić
do poważnych konsekwencji. W 2008 roku neurolog i badacz dr Ethan Russo
wysunął tezę, że deficyty endokannabinoidowe mogą mieć wpływ na
rozwój szeregu schorzeń, począwszy od tych fizjologicznych typu migreny,
fibromialgia czy zespół jelita wrażliwego, aż po bóle neuropatyczne,
schorzenia psychiczne i choroby neurodegeneratywne (Alzheimer, Parkinson).
Tutaj z pomocą przychodzą konopie i zawarte w nich, fitokannabinoidy.
W przeciwieństwie do swojego kuzyna THC, CBD nie jest agonistą
receptorów kannabinoidowych (nie łączy się z nimi), ale za to pełni rolę
modulatora układu endokannabinoidowego. Nie ma on też właściwości
psychoaktywnych. W skrócie CBD stymuluje układ do produkcji większej ilości
endokannabinoidów. Cannabidiolowi przypisuje się też wspieranie układu
odpornościowego poprzez stymulację receptorów CB2.
Wnioski nasuwają się same. Jest to jeden z najistotniejszych układów w naszym
organizmie. Wspierając ten system produktami konopnymi, możemy zadbać
o swoją odporność, prawidłową pracę mózgu i całego układu nerwowego,
co przekłada się na regulację podstawowych funkcji życiowych jak: sen,
apetyt, motoryka, nastrój, pamięć, metabolizm, funkcje rozrodcze.
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Zastosowanie
Jesteś ciągle przemęczony?
CBD regeneruje cały organizm.
Towarzyszy Ci ciągły stres?
CBD jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zniwelowanie stresu.
Masz obniżoną odporność i łapiesz częste infekcje?
CBD jest wsparciem dla naszego układu immunologicznego.
Cierpisz na brak snu?
Kilka kropel CBD ukoi Cię i pomoże zapaść w głęboki sen.
Prowadzisz aktywny tryb życia?
CBD poprawi Twoją formę, ponieważ bierze udział w wielu procesach
fizjologicznych.
Masz dużo na głowie?
CBD pozwoli wyciszyć gonitwę myśli.
Dokucza Ci chroniczny ból?
Statystyki twardo pokazują, że CBD działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
Objadasz się lub cierpisz na brak apetytu?
CBD równoważy ośrodek głodu.
Masz problemy dermatologiczne?
CBD przy użyciu zewnętrznym poprawi kondycję Twojej skóry.
Chcesz zadbać o prawidłowe funkcjonowanie Twojego mózgu?
CBD reguluje układ nerwowy, co przekłada się na efektywną pracę
Zdarza Ci się pracować kreatywnie?
CBD pozytywnie wpłynie na Twoją zdolność koncentracji.
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Miewasz stany depresyjne?
CBD wykazuje działanie antydepresyjne.
Masz w gronie bliskich osoby cierpiące na epilepsję, chorobę Parkinsona lub
Alzheimera?
Doświadczenia pacjentów udowadniają spadek częstotliwości napadów
i niwelację objawów wyżej wymienionych chorób.
Masz częste zaparcia?
CBD wspomaga pracę jelit.
Nie możesz poradzić sobie z alkoholem, papierosami, narkotykami?
CBD zmniejsza łaknienie na wszelkie używki.

16

Ziołowa apteczka,
czyli co skrywają nasze produkty
ASHWAGANDHA naturalcbdoil.eu/pl/ashwagandha
Ashwagandha zwana również: witanią ospałą, indyjskim żeń-szeniem,
śpioszynem lekarskim czy zimową wiśnią to roślina z rodziny psiankowatych.
Swe medyczne właściwości zawdzięcza witanolidom zawartym
w części zielonej rośliny i glikowitanolidom znajdującym się w korzeniu.
Ashwagadha ceniona jest również za wpływ na siły witalne (ciała i umysłu).
Szczególnie zalecana jest dla sportowców, osób wykonujących pracę
fizyczną. Interesujące jest, że ashwagandha wspiera spalanie tkanki
tłuszczowej, zwiększanie siły i masy mięśniowej oraz efektywność treningu.
Co więcej, chroni mięśnie przed uszkodzeniami i przyspiesza ich regenerację.
Kolejną ciekawą właściwością żeń-szenia indyjskiego jest wspomaganie
płodności. Extrakt z tej rośliny poprzez wpływ na układ hormonalny sprawia,
że w nasieniu jest o wiele więcej plemników i są one bardziej ruchliwe.

ASTAKSANTYNA naturalcbdoil.eu/pl/astaksantyna
Astaksantyna to naturalny pigment występujący przede wszystkim w algach,
fitoplanktonie i drożdżach. Często nazywana „królową karotenoidów”, ma
wiele udowodnionych korzystnych oddziaływań na cały organizm, polepsza
i podnosi zdolności ochrony i funkcjonowanie układu odpornościowego,
łagodzi skutki cukrzycy, zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania
na raka, ochrania naczynia krwionośne i mięsień sercowy, spowalnia
degenerację mózgu i korzystnie wpływa na nasz wzrok. Prawie każda komórka
w organizmie, w tym m.in. ważne komórki oczu, serca, mózgu i nerek, mogą
korzystać z niesamowitych właściwości astaksantyny.

OLEJ MCT naturalcbdoil.eu/pl/olej-mct
Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCT zalicza się do zdrowych,
nasyconych kwasów tłuszczowych. Mają szereg korzyści zdrowotnych,
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poczynając od tego, że są ekspresowym źródłem energii dla mięśni, po ich
korzystny wpływ na funkcjonowanie układu pokarmowego. Kwasy MCT
wspomagają odchudzanie i pozwalają lepiej kontrolować dietę. Wydłużają
czas przebywania pokarmu w przewodzie pokarmowym przez co zwiększają
uczucie sytości. Dodatkowo przyspieszają przemianę materii i mogą zwiększać
zdolność organizmu do spalania tłuszczu i kalorii. Olej MCT jest znacznie
lepiej przyswajalny niż tłuszcze o długiej budowie łańcucha, dzięki czemu
znajduje zastosowanie w przebiegu leczenia schorzeń związanych z układem
pokarmowym. W medycynie tłuszcze MCT wspomagają leczenie schorzeń
wątroby oraz chorób związanych z zaburzeniami wchłaniania i niedożywieniem.

CHMIEL jest powszechnie stosowany w przypadku leczenia lęku, zaburzeń
snu, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), nerwowości jak
i drażliwości. Wczesne badania pokazują, że przyjmowanie kwasów z chmielu
przez 12 tygodni może poprawić zdolność myślenia i zmęczenie psychiczne
u osób starszych. Dodatkowo produkty na bazie chmielu mogą skrócić czas
zasypiania o około 8 minut w przypadku osób pracujących na zmianę lub na
nocne zmiany. Zawarty w chmielu ksantohumol zmniejsza także rozwój, wzrost
i akumulację tłuszczu w komórkach tłuszczowych, zwiększając jednocześnie
ich śmiertelność.

WITAMINA D3 bierze udział we wchłanianiu wapnia, funkcjonowaniu
układu odpornościowego oraz ochronie zdrowia kości, mięśni i serca. Badania
wykazały, że witamina D może odgrywać ważną rolę w regulacji nastroju
i przeciwdziałaniu depresji. Wspomaga wchłanianie wapnia i może być
pomocna w profilaktyce osteoporozy i osteomalacji.
CYNAMON jest dobrze znany ze swoich właściwości obniżających poziom
cukru we krwi. Oprócz korzystnego wpływu na insulinooporność cynamon
może obniżać poziom cukru we krwi poprzez kilka innych mechanizmów.
Zawiera antyoksydanty chroniące organizm przed uszkodzeniami
spowodowanymi przez wolne rodniki. Dodatkowo, przeciwutleniacze
w cynamonie mają działanie przeciwzapalne, co pomaga organizmowi
zwalczać infekcje i naprawiać uszkodzenia tkanek. Cynamon może
poprawić niektóre kluczowe czynniki ryzyka chorób serca, w tym cholesterol,
trójglicerydy i ciśnienie krwi.

18

LIŚCIE MELISY. Według greckich mitów tak miała na imię jedna

z nimf, zakochana w Zeusie. Była jednak tak natarczywa, że bóg zamienił
ją w pszczołę. Po śmierci z jej ciała wyrosła roślina o niepowtarzalnym,
urzekającym zapachu. Ta aromatyczna bylina ceniona była od zawsze nie
tylko za swój cudowny, cytrynowy aromat, ale także za swe działania. Melisa
odpręża i uspokaja cały organizm, obniża stany lękowe i depresje, wpływa
pozytywnie na układ pokarmowy, działa przeciwbólowo.

KWIATY NAGIETKA. Ten gatunek jednorocznej rośliny również od bardzo
dawna znany jest ludzkości. Napary z jej kwiatostanów używa się zarówno
wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Lista zastosowań nagietka jest bardzo długa.
Zaleca się go między innymi: na wszelkiego rodzaju urazy skóry, stany zapalne,
wrzody, bóle gardła i jamy ustnej, a nawet na niektóre rodzaje raka układu
pokarmowego.
LIŚCIE TRuSKAWKI. Każdy dobrze zna ten słodki i smaczny owoc, ale
mało kto by pomyślał, że również zielona część ma bardzo pozytywne walory.
Otóż związki zawarte w liściach tej rośliny mają działanie: antyoksydacyjne,
przeciwzapalne, przeciwwirusowe, antybakteryjne, antymutagenne,
przeciwnowotworowe, przeciwdziałają też cukrzycy.
KWIATY RuMIANKu. Jego łacińska nazwa Matricaria chamomilla

wywodzi się od greckiego słowa oznaczającego „ziemne jabłko”. Miano to
zawdzięcza swojemu zapachowi. Znana od wieków roślina stosowana jest
jako środek przeciwzapalny, przeciwskurczowy, przeciwalergiczny. Zalecany
jest również w leczeniu: kataru siennego, wrzodów, zaburzeń żołądkowojelitowych, bólów reumatycznych i hemoroidów.

POKRZYWA. Dla jednych chwast, który należy omijać szerokim łukiem,
dla innych zioło, które można wykorzystać w kulinariach, kosmetykach
i medycynie. Już starożytni opisywali jej lecznicze zastosowania. Roślina
ta ma między innymi właściwości wzmacniające organizm, moczopędne,
antybakteryjne. Doskonale działa na problemy skóry i włosów. Ponadto
herbatki z pokrzywy są zalecane na problemy układu trawiennego, cukrzycę
typu drugiego czy przerost prostaty.

19

MIęTA PIEPRZOWA. Roślina doskonale znana każdemu dzięki swemu
rześkiemu zapachowi. Jest to spontaniczna krzyżówka dwóch innych
gatunków mięty, która powstała prawdopodobnie około XVIII wieku. Jej
pozytywny wpływ na układ oddechowy i pokarmowy jest tak mocny jak jej
smak.
HERBATA SENCZA. To rodzaj pysznej, mocnej w smaku zielonej herbaty
japońskiej. Wraz z zapędami imperialnymi kraju kwitnącej wiśni dotarła na
tereny Chin i Korei, a tamtejsze społeczności zachwyciły się jej walorami.
Jest bogata w antyutleniacze i polifenole. Ludzie pijący ją cieszą się długim,
zdrowym życiem. Co więcej skutecznie wspomaga odchudzanie.
WERBENA. Roślina znana już ludom starożytnym. W Egipcie zwana „łzami
Isis”, w chrześcijaństwie „świętym ziołem”, w Chinach „zębem smoka”. Jak
widać w każdej z tych kultur widziano w kwiecie boską cząstkę. Werbena
ma szerokie zastosowanie: ma właściwości wykrztuśne, przeciwkaszlowe,
przeciwzapalne, rozkurczowe, uspokajające, przyspiesza gojenie ran. Jest
stosowana we wszelkich schorzeniach dróg oddechowych, przeroście
tarczycy, schorzeniach dróg moczowych, nerwicy, problemach z laktacją,
bezsenności czy migrenach.

SKóRKA CYTRYNY. Zapewne każdy słyszał, że najwięcej witamin

znajduje się w skórce. Bogata w witaminę C i wapń wspomaga odporność,
ma korzystny wpływ na kości i w dodatku obłędnie smakuje.

LIŚCIE KONOPI. Roślina przywędrowała do nas z Azji. W starożytnych

księgach chińskich i hinduskich można znaleźć jej pierwsze opisy. Ceniona
nie tylko za swe mocne włókno, bogate w białko nasiona czy magiczne
właściwości, ale przede wszystkim za prozdrowotny wpływ na ludzki
organizm. Najcenniejsze jej składniki to kannabinoidy.
To właśnie one poprzez stymulację układu
endokannabinoidowego przywracają ciału
harmonię.
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Dlaczego warto pić
herbatę konopną?
Do produkcji herbaty konopnej wykorzystuje się ususzone kwiatostany
oraz liście konopi siewnych. Ten drogocenny susz jest niezwykle bogaty
w substancje odżywcze, niezbędne każdemu z nas do prawidłowego
funkcjonowania na co dzień. Znajdują się nim duże ilości witamin B i E
oraz wysokie stężenie mikroelementów: magnezu, fosforu, wapnia, sodu
i żelaza. Taki zestaw to odżywczy koktajl dla naszego mózgu i całego
układu nerwowego. Do tego dochodzą odmładzające bioflawonoidy.
To przede wszystkim dzięki nim oraz wysokiej zawartości witaminy E
herbatę konopną często określa się mianem eliksiru młodości.
Susz liści i kwiatów konopi siewnych jest bezpieczny w stosowaniu,
jego działanie jest skuteczne, a zarazem bardzo łagodne. Dlatego
tak jak w przypadku innych naparów ziołowych najlepsze efekty daje
regularne ich stosowanie, o czym warto pamiętać.
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Zestaw
4 herbat

w cenie promocyjnej

84,99 zł

Wartość zestawu to 103,96 zł
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Nasze herbaty
100% konopi
Herbata konopna to ziołowy napar z kwiatu konopi,
stosowany na wiele powszechnych dolegliwości związanych
z bólem, niepokojem czy bezsennością. Zawiera witaminy
B, C, D i E oraz potas, żelazo, wapń, magnez, fosfor, miedź
czy cynk. Bogata w przeciwutleniacze korzystnie wpływa na
eliminację wolnych rodników.
Składniki: 100% kwiaty konopi siewnych Cannabis sativa L.
Sposób przygotowania: Saszetkę umieścić w naczyniu
250 ml, zalać wodą w temp. 85 °C i przykryć. Parzyć od
1 do 3 minut. Ze względu na intensywny smak saszetkę
wyciągnąć z naczynia.

....................................... cena regularna

cena
promocyjna

19.99 zł

24,99 zł

Owocowa Rozkosz BIO
To kompozycja ziół, z konopiami na czele, o delikatnym
słodkim smaku. Żółty napar z aromatem gruszek, ananasów
i brzoskwiń sprawi, że Twoje kubki smakowe oszaleją
z rozkoszy. Idealna do picia zarówno w upalne letnie dni,
jak i mroźne zimowe wieczory.
Składniki: Liście truskawki, liście melisy, trawa cytrynowa,
kwiaty rumianku, płatki róży, kwiat nagietka, liście konopi
9%, naturalny aromat
Sposób przygotowania: Herbatę ziołową zalać wodą
o temperaturze 100°C w stosunku 1 łyżeczka na 150-200 ml.
Do herbaty w imbryku dodać 1 łyżeczkę więcej. Okres
ekstrakcji wynosi 8-10 minut (pod przykryciem).

....................................... cena regularna

36,99 zł

cena
promocyjna

27.99 zł
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Miętowe Orzeźwienie
Ta konopna herbata to idealna kombinacja trzech
ziół. Jej wysublimowany, orzeźwiający smak zapewni Ci
relaksujące momenty każdego dnia.
Składniki: Pokrzywa 50%, liście konopi 25%, mięta
pieprzna 25%
Sposób przygotowania: Herbatę ziołową zalać wodą
o temperaturze 100°C w stosunku 1 łyżeczka na 150-200
ml. Do herbaty w imbryku dodać 1 łyżeczkę więcej.
Okres ekstrakcji wynosi 5-8 minut (pod przykryciem).

................................... cena regularna

cena
promocyjna

27.99 zł

36,99 zł

Cytrusowy Poranek
Ta energetyzująca mieszanka Senchy, konopi i werbeny
pobudzi was do działania. Jej cytrusowy, słodki
i orzeźwiający smak przypadnie do gustu każdemu.
Herbata zachwyci Cię też ziołowo-owocowym aromatem,
za którym będziesz tęsknił do następnej filiżanki.
Składniki: Zielona herbata sencha, liście konopi 16%,
skórka cytryny, werbena 5%, kukurydziane kwiatowe płatki,
naturalny aromat.
Sposób przygotowania: Herbatę ziołową zalać wodą
o temperaturze 70-80°C (ok. 2 minuty po zagotowaniu
wody), w stosunku 1 łyżeczka na 150-200 ml. Do herbaty
w imbryku dodać 1 łyżeczkę więcej. Okres ekstrakcji
wynosi 8-10 minut (pod przykryciem).

....................................... cena regularna

36,99 zł

cena
promocyjna

27.99 zł
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Nasiona konopne
w kuchni
Nasiona konopi siewnych są często nazywane „superfood”– żywnością
bogatą w składniki odżywcze, uważaną za szczególnie korzystną dla zdrowia
i dobrego samopoczucia. Zawierają one między innymi:
białko – wzmacnia wzrost mięśni, jest łatwo przyswajalne i nie zawiera
związków wzdymających,
błonnik – pomaga schudnąć, zmniejszyć ryzyko cukrzycy i poprawić prace jelit,
kwasy nienasycone omega-3 i omega-6 – w idealnym stosunku 3:1,
które wykazują działanie protekcyjne w układzie sercowo-naczyniowym
oraz działanie przeciwzapalne,
mikroelementy – magnez, wapń, potas, fosfor, żelazo, jod, sód, krzem,
mangan,
witaminy – A, C, E, K i witaminy z grupy B.
Dzięki takiej różnorodności minerałów i mikroelementów nasiona
cannabisu wzmacniają układ odpornościowy, poprawia działanie układu
pokarmowego, obniża poziom cholesterolu, pomagają w redukcji masy
ciała, wspomaga regenerację organizmu, działają korzystnie na cerę i włosy,
wspomagają układ nerwowy. W naszej ofercie znajdziesz łuskane nasiona
z konopi w atrakcyjnej cenie.
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Nasiona łuskane z konopi 250 g
Łuskane nasiona konopi stanowią cenny
i smaczny dodatek do potraw. Mają lekki
orzechowy posmak, który idealnie nada się do
past, zup, sałatek, deserów, koktajli owocowych,
płatków śniadaniowych, wypieków. Nasiona
można również traktować jako przekąskę.
Składniki: 100% łuskane nasiona konopi
włóknistych

............................ cena regularna

24,99 zł
cena
promocyjna

19.99 zł
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Nasze olejki

Olejki konopne uznaje się za jeden z najlepszych specyfików leczniczych
XXI wieku. Te firmy Extrakt Natural CBD Oil są w100% naturalne, pozbawione
konserwantów, barwników czy rozpuszczalników. Poza ekstraktem z CBD
zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6, omega-9, występujące
w nasionach konopi, oraz olej MCT. Wszystkie nasze olejki są badane
w laboratorium Cannalabs by EcotechLab, a na opakowaniu zawierają
informacje o rzeczywistym stężeniu ekstraktu CBD.
Olejki CBD firmy Extrakt nie mają działania psychoaktywnego ani
odurzającego. Zawarte w nich THC nie osiąga poziomu 0,2%, przez co
produkty są zarówno legalne, jak i w 100% bezpieczne do stosowania.
Można je stosować każdego dnia w celu poprawy ogólnego zdrowia
i samopoczucia.
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Wskazania do stosowania
Istnieje ponad 100 jednostek chorobowych, w których konopie wykazują
działanie terapeutyczne.
– ból (np. neuropatyczny, fantomowy, migrena)
– depresja, lęki, nerwice
– bezsenność
– choroby autoimmunologiczne (np. SM, SLA, RZS)
– padaczka
– leczenie substytucyjne
– nudności i wymioty spowodowane
– chemio- i radioterapią
– choroby neurodegeneracyjne (np. Parkinson, Alzheimer)
Stosowanie w pediatrii
– ból np. neuropatyczny
– padaczka lekooporna > 2 r.ż
– zespół Tourette’a
– wymioty i nudności podczas chemioterapii
– zespół stresu pourazowego
– spastyczność w chorobach neurorozwojowych
– autyzm
– ADHD
– anoreksja
Najcenniejszym elementem roślin są kwiatostany, szeroko wykorzystywane
w medycynie. Bogate są w aromatyczną żywicę, z której sporządza się
ekstrakty, pasty, oleje, czopki, globułki dopochwowe, maści, kremy,
maceraty. Ekstrakty i oleje z kwiatostanów stosowane są również do produkcji
kosmetyków pielęgnacyjnych (szampony, mydła). Młode kwiatostany oraz
liście służą do produkcji herbat i naparów ziołowych.
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Seria Raw
Olejki serii RAW to naturalne, nieodwoskowane, gęste oleje z dwóch odmian
starannie wyselekcjonowanych konopi. Powstają przez połączenie ekstraktu
z olejem kokosowym MCT, wspomagającym wchłanianie kannabinoidów.
Ekstrakt nie jest podgrzewany i zachowuje wysoki stosunek CBDA do CBD.
Naturalny proces ekstrakcji CO2 niweluje większość chlorofilu, dzięki czemu olej
ma bursztynowy kolor i łagodniejszy smak.
Olejki RAW zawierają pełną gamę kannabinoidów oraz są bogate w terpeny
i naturalne, dobroczynne związki. Zawartość w nich CBD/CBDA wynosi min. 5%,

Olejki CBD firmy EXTRACT – Natural CBD Oil
są produktami najwyższej jaości, zawierającymi
ekstrakt nadkrytycznego CBD, pozyskiwanymi
metodą CO2 z konopi włłóknistych.
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cena
regularna
115,99 zł
brutto

nowa
Cena
87,99 zł
brutto

cena
regularna
239,99 zł
brutto

nowa
Cena
177,99 zł
brutto
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cena
regularna
319,99 zł
brutto

nowa
Cena
237,99 zł
brutto

cena
regularna
427,99 zł
brutto

nowa
Cena
327,99 zł
brutto
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cena
regularna
583,99 zł
brutto

nowa
Cena
447,99 zł
brutto

cena
regularna
778,99 zł
brutto

nowa
Cena
597,99 zł
brutto
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Seria ACTIvE
Seria Active jest to seria 4 wyselekcjonowanych olejków konopnych,
wzbogaconych o ekstrakty z innych roślin. Maksymalne korzyści dla organizmu
osiągniesz dzięki stosowaniu wszystkich olejków z tej serii. Wysoka efektywność
stosowania terapii konopnej z serią Active wynika z opracowanego
szczegółowo synergistycznego działanie wszystkich substancji dostarczanych
w postaci olejku. Zestaw 4 olejków pozwala przejść 3-miesięczną terapię.
Zaczynamy ją od stosowania 3 olejków: Vitality o poranku, Focus po południu
i Relax na wieczór, każdy w dawce 0,5 ml. Odstęp między poszczególnymi
dawkami powinien wynieść od 4 do 6 godzin. Po 2 miesiącach, po zakończeniu
stosowania tych 3 olejków, zalecamy przez kolejny miesiąc wesprzeć swój
organizm olejkiem Recovery (CBD + CBG), który stosujemy 3 x dziennie po
3 kropelki. Po przejściu całej terapii wskazana jest miesięczna przerwę od
stosowania olejków CBD.

Zestaw
4 olejków

w cenie promocyjnej

586,99 zł

Wartość zestawu to 671,96 zł
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Olejek CBD vitality

skład: 600 mg CBD + ekstrakt z ashwagandhy + olej MCT
pojemność: 30, thc<0,2%.
pełne spectrum fitoskładników
Połączenie CBD i Ashwaghandy może wpłynąć na:
obniżenie cholesterolu – badania na osobach różnej płci
i tuszy wykazały, że poziom cholesterolu całkowitego
u wszystkich pacjentów spadł o około 10%,

cena
regularna
235,99 zł
brutto

obniżenie kortyzolu – odnotowany spadek kortyzolu niekiedy
aż o 14,5-27,9%,

cena
promocyjna

187,99 zł
brutto

poprawę pamięci – 8-tygodniowe badanie na 50 dorosłych
wykazało, że przyjmowanie 300 mg ekstraktu z korzenia
ashwagandhy dwa razy dziennie znacznie poprawiło ogólną
pamięć, efektywność i koncentrację,
redukcje stresu – dowody sugerują silne działanie przeciwlękowe
ekstraktu CBD i ashwaghandy w kontekście przewlekłego stresu
i zaburzeń lękowych,
poprawę wydolności organizmu – odnotowaną u osób
poddawanych próbom sprinterskim w ciągu 1-6 miesięcy od
rozpoczęcia kuracji,
poprawę nasienia – 5 g korzenia ashwagandhy dziennie przez
trzy miesiąceu niepłodnych mężczyzn było w stanie poprawić
ruchliwość i jakość plemników, jednocześnie normalizując
redukcję stężenia testosteronu;

Olejek CBD Focus

skład: 600 mg CBD + ekstrakt z astaksantyny + vit. D3 + ekstrakt
cynamonu + olej MCT
pojemność: 30 ml, thc<0,2%
pełne spectrum fitoskładników
Połączenie CBD i Astaksantyny może wpłynąć na:
polepsza i podnosi zdolności ochrony i funkcjonowanie
układu odpornościowego,
łagodzi skutki cukrzycy,

cena
regularna
248,99 zł
brutto

zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na raka,
ochrania naczynia krwionośne i mięsień sercowy,
spowalnia degenerację mózgu i korzystnie wpływa na nasz wzrok.
Prawie każda komórka w organizmie, w tym m. in. ważne komórki
oczu, serca, mózgu i nerek, mogą korzystać z niesamowitych
właściwości astaksantyny i CBD.
Badania laboratoryjne wykazały, że astaksantyna może korzystnie
przyczynić się do wydłużenia życia. Wykazuje ona 50 razy silniejsze
działanie przeciwutleniające od witaminy E oraz 65 razy większe od
witaminy C.

cena
promocyjna

197,99 zł
brutto
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Olejek CBD Relax

skład: 600 mg CBD + ekstrakt z chmielu + ekstrakt cynamonu
+ olej MCT
pojemność: 30 ml, thc<0,2%.
pełne spectrum fitoskładników
Połączenie CBD i Chmielu może wpłynąć na:
Poprawienie pamięci i zdolności myślenia. Wczesne
badania pokazują, że przyjmowanie kwasów z chmielu
przez 12 tygodni może poprawić zdolność myślenia
i zniwelować zmęczenie psychiczne u osób starszych.

cena
regularna
169,99 zł
brutto

cena
promocyjna

137,99 zł
brutto

Zaburzenia snu spowodowane rotacją lub nocnymi zmianami.
Produkty na bazie chmielu mogą skrócić czas zasypiania o około
8 minut w przypadku osób pracujących na zmianę lub na nocne
zmiany;
Redukcję wagi. Zawarty w chmielu Ksantohumol zmniejszał także
rozwój, wzrost i akumulację tłuszczu w komórkach tłuszczowych,
zwiększając jednocześnie ich śmiertelność.
Ograniczenie objawów alergii. W badaniu na komórkach
ludzkiego nosa wyciąg z wody chmielowej zmniejszył produkcję
cytokiny, która aktywuje alergiczne reakcje zapalne oraz
minimalizował wydzielanie śluzu z nosa.

Olejek CBD Recovery

skład: 500 mg fitozwiązków (250 mg CBD + 250 mg CBG) + olej MCT
pojemność: 10 ml, thc<0,2%
pełne spectrum fitoskładników
Połączenie CBD i CBG może wpłynąć na:
stany lękowe i napięcia mięśniowe,
jaskrę,
choroby wewnętrzno-przemysłowe np. choroba
Leśniowskiego-Crohna,

cena
regularna
179,99 zł
brutto

łuszczyce,
epilepsję,
chorobę Huntingtona,
depresję,
nudności,
choroby pęcherza moczowego.
CBG jest matką wszystkich kannabinoidów. CBG stanowi punkt wyjścia
do syntezy innych rodzajów kannabinoidów, a więc niejako posiada
wszystkie ich zalety.

cena
promocyjna

147,99 zł
brutto
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zestawy
Zestaw Active

+

+

cena promocyjna

586,99 zł

=

+

Wartość zestawu to 671,96 zł

4 herbaty

+

+

=

+

cena promocyjna

84,99 zł

Wartość zestawu to 103,96 zł

3 x olejek 5%

+

+

cena promocyjna

224,99 zł

=

Wartość zestawu to 263,97 zł

3 x olejek 10%

+

+

=

cena promocyjna

447,99 zł
Wartość zestawu to 533,97 zł

2x Olejek CBD 15% + prezent

cena promocyjna

+

+

=

399,99 zł
Wartość zestawu to 475,98 zł
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2 x Olejek CBD 20% + prezent

+

+

=

cena promocyjna

555,99 zł
Wartość zestawu to 655,98 zł

2 x olejek 30% + prezent

+

+

=

cena promocyjna

745,99 zł
Wartość zestawu to 895,98 zł

2x olejek 40% + prezent

+

+

=

cena promocyjna

995,99 zł
Wartość zestawu to 1195,98 zł

olejek 5% + zestaw próbek herbat

+

=

cena promocyjna

105,99 zł
Wartość zestawu to 115,98 zł

olejek 10% + zestaw próbek herbat

+

=

cena promocyjna

188,99 zł
Wartość zestawu to 205,98 zł
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olejek 5% + herbata 100% konopi + nasiona konopne

+

cena promocyjna

= 115,99

+

zł

Wartość zestawu to 135,97 zł

olejek 10% + herbata 100% konopi + nasiona konopne

+

cena promocyjna

= 199,99

+

zł

Wartość zestawu to 225,97 zł

herbata 100% konopi + nasiona konopne + próbka olejku 10%

+

+

=

cena promocyjna

56,99 zł

Wartość zestawu to 67,97 zł

zestaw próbek herbat + nasiona konopne + próbka olejku10%

+

+

=

cena promocyjna

56,99 zł

Wartość zestawu to 67,97 zł

+

Do każdego olejku 15%-40% CBD
(do wyboru)

herbata za 50%

od ceny promocyjnej (do wyboru)
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Dawkowanie
Aplikowanie CBD jest sprawą indywidualną, zalecane jest przyjmowanie
oleju pod język w związku z szybkim wchłanianiem się produktu poprzez
błony śluzowe jamy ustnej. W zależności od stosowanej dawki produkt można
zaaplikować doustnie, a po upływie 30 sekund połknąć. CBD można również
podawać w pokarmie, ale istnieją także inne formy przyjmowania CBD do
organizmu, np. poprzez waporyzację specjalnych liquidów czy suszu.

Jak dobrać odpowiednią dawkę?
Każdy z nas jest inny. Różnimy się wieloma czynnikami (wiek, metabolizm,
masa ciała, stan zdrowotny, przyjmowane leki) i z różnych powodów sięgamy
po suplementy z CBD. Dlatego też dobranie odpowiedniej dawki jest kwestią
bardzo spersonalizowaną.
Najlepszą metodą doboru odpowiedniej dawki jest stopniowe zwiększanie
dawki do osiągnięcia zamierzonego działania. Czasem ustalenie
odpowiedniej dozy wymaga cierpliwości, dlatego też należy obserwować
swój organizm i odpowiednio reagować.
Wiele osób stosuje kannabidiol w celach profilaktycznych, aby wspomóc
odporność i regenerację organizmu. Osoby zaczynające swoją przygodę
z ekstraktami konopnymi powinny zacząć od dawki 10-20 mg CBD na dzień.
Jeśli po tygodniu nie zaobserwujemy poprawy samopoczucia, jakości snu,
należy zwiększyć dawkę do 20-40 mg CBD na dzień. W momencie gdy
dostrzegamy pozytywny wpływ kannabidiolu na nasz organizmy, zostajemy
przy dobranej dozie przez kilka tygodni. Z czasem nasz tolerancja na
kannabinoidy wzrasta i dawka, którą stosujemy, nie będzie już tak efektywna
jak wcześniej. Wtedy należy do dziennej dozy dodać 10 mg. Może się też
zdarzyć, że dawka, którą stosujemy, jest za duża i należy ją zmniejszyć dla
uzyskania pożądanego efektu. Podstawą jest obserwacja organizmu i jego
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reakcji na przyjmowane porcje kannabidiolu. Maksymalną dawką uznawaną
za profilaktyczną jest 2,5 mg CBD na kg masy ciała na dobę.
Sporo osób sięga po produkty konopne by wspomóc organizm z konkretnymi
schorzeniami czy problemami. W celu ustalenia idealnej dozy również
stopniowo zwiększamy dawkę do osiągnięcia pożądanego efektu
(ustąpienie bólu, ustanie ataków, itp.). W zależności od choroby i jej poziomu
zaawansowania należy zacząć dozowanie od innej ilości CBD. Nie ma
jednoznacznych zaleceń ile dokładnie kannabidiolu przyjąć na konkretne
schorzenie. Dlatego bardzo pomocna jest porada lekarza, który zna Was oraz
historię choroby.

Jak mg przekładają się na kropelki?
W buteleczce o poj. 10 ml mieści się około 200 kropelek.
Zależnie od stężenia olejku:
• 10 ml 5% – 500 mg CBD – 1 kropla to 2,5 mg CBD
• 10 ml 10% – 1000 mg CBD – 1 kropla to 5 mg CBD
• 10 ml 15% – 1500 mg CBD – 1 kropla to 7,5 mg CBD
• 10 ml 20% – 2000 mg CBD – 1 kropla to 10 mg CBD
• 10 ml 30% – 3000 mg CBD – 1 kropla to 15 mg CBD
• 10 ml 40% – 4000 mg CBD – 1 kropla to 20 mg CBD
Należy pamiętać, że w terapii olejkami konopnymi nie jest istotne stężenie
przyjmowanego suplementu, a ilość mg dostarczana do organizmu. Dlatego
przy doborze odpowiedniego olejku kierujmy się dawką, jaką dziennie
suplementujemy. Jeśli przyjmujemy 100 mg CBD dziennie, lepiej zaopatrzyć się
w olejek 20% lub o wyższym stężeniu. Z kolei, jeśli aplikujemy 20 mg dziennie,
lepiej sięgnąć po 5% lub 10% olejek. Przy doborze należy również pamiętać,
że optymalne jest zażywanie CBD co 6 godzin (czyli 3 razy dziennie). To znaczy,
że osoba przyjmująca 20 mg na dobę nie powinna stosować 40% ekstraktu,
ponieważ 1 kropla zawiera 20 mg fitozwiązków i nie jesteśmy w stanie podzielić
dziennego zapotrzebowania na CBD na mniejsze dawki.
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Środki ostrożności
Kobiety w ciąży lub w okresie karmienia piersią powinny przed zastosowaniem
olejków CBD skonsultować się z lekarzem. Ewentualna zmiana koloru lub
konsystencji ie świadczy o wadliwości produktu. Jak każdy produkt, tak
i ten nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania
jakiejkolwiek chorobie. Podane treści są przeznaczone wyłącznie do celów
informacyjnych i nie mogą zastąpić profesjonalnej porady specjalisty. CBD
nie wykazuje wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn, lecz jeśli
będą występowały takie objawy jak senność czy zawroty głowy, należy
skonsultować to z lekarzem. Przed zastosowaniem wstrząsnąć. Produkty są
w 100% legalne w Polsce. W razie konieczności zasięgnięcia porady specjalisty,
należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Sposób przechowywania
• w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci
• w suchym i chłodnym miejscu
• w ciemnym miejscu
• po otwarciu ograniczyć dostęp do tlenu
• nie wystawiać na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych
• nie zamrażać
• po otwarciu przechowywać
w lodówce, po wyjęciu z lodówki przed
zastosowaniem ogrzać do temperatury
pokojowej
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CO O Nas móWIą
„Olejków CBD używam już od pewnego czasu
i jestem bardzo zadowolona z efektów ich działania.
Moje migrenowe bóle głowy, na które cierpiałam
od kilku lat i przez które zażywałam leki ze skutkiem
powiedziałabym marnym, teraz zniknęły
bez śladu. Podobnie jak problemy
skórne. Zapewne dobroczynny
wpływ olejków odczuwa cały
mój organizm, ale te są dla
mnie najbardziej zauważalne.
Z pełnym przekonaniem
polecam olejki CBD.”
Anna Majchrowska
Trener Biznesu
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„Od kilku miesięcy regularnie korzystam z olejków.
Już po kilku dniach od pierwszego użycia
zauważyłem sporą zmianę jakości snu oraz
poprawę koncentracji w ciągu dnia. Ze względu
na wykonywany zawód zacząłem także
polecać go swoim pacjentom, szczególnie
tym borykającym się z przewlekłymi
dolegliwościami bólowymi, zaburzeniami
snu czy problemami związanymi ze stresem,
które bardzo negatywnie wpływa na nasz
organizm.”
Bartosz Szczytyński
Fizjoterapeta
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„Polecam przede wszystkim skuteczność w działaniu,
mogę śmiało powiedzieć, że od lat czegoś takiego
szukałem. Systematyczne stosowanie pozwoliło pozbyć
się nerwicy, natłoków myśli, lepiej się wysypiam przez co
lepiej regeneruję, a to ma megaduży wpływ na dobre
samopoczucie. Jako trener z wieloletnim doświadczeniem
jestem świadomy swojego ciała, czuję różnice od razu
po zastosowaniu. Zalecam olejek podopiecznym
i mogę zauważyć, że na każdy organizm działa
w różnym czasie. Potreningowo zmniejsza
mikrouszkodzenia mięśni, co świadczy
o dobrym wpływie na stany zapalne.
Ważne jest też podejście, filozofia marki
– widać, profesjonalizm, dużą wiedzę,
co pokazuje, że jest w tym wartościowy
cel i misja poprawy zdrowia coraz
większej liczby osób. Serdecznie
polecam.”
Jakub Matyjaśkiewicz
Trener Personalny
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DOłąCZ DO Nas
Potrzebujesz więcej informacji o naszych produktach
i ich działaniu?
Odwiedź nasze centrum wiedzy i poznaj świat konopi oraz ich lecznicze
właściwości jeszcze dokładniej!

Szukasz specjalisty lub jesteś jednym z nich?
Sprawdź nasze centrum zdrowia, w którym zrzeszamy ludzi związanych
ze zdrowiem. Znajdziesz tam między innymi: trenerów personalnych,
fizjoterapeutów, dietetyków i więcej.

Programy
motywacyjne

Darmowe
narzędzia do
promocji
produktów

Bezpłatne
szkolenia
produktowe
i biznesowe

Zarabiaj
online
i offline

Zero
zobowiązań

100%
naturalne
produkty od
15% do 30%
taniej

Buduj zespół
zarabiaj
dodatkowe
pieniądze

Elastyczny
czas pracy
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Chcesz korzystać z naszych produktów w jeszcze
atrakcyjniejszych cenach?
Zarejestruj konto na naszej stronie i zostań stałym klientem firmy Extrakt –
Natural CBD Oil. Dzięki temu od samego początku będziesz oszczędzał min.
15% na naszych produktach.

Reprezentujesz zawód związany ze zdrowiem?
Zgłoś się do nas. Rejestrując się na naszej stronie, otrzymujesz możliwość
bezpłatnej promocji świadczonych przez Ciebie usług.

Chcesz zarabiać na naszych produktach?
Przyłącz się do naszego Programu Partnerskiego. Wszystkiego Cię nauczymy,
damy Ci odpowiednią wiedzą i narzędzia do skutecznego budowania
sprzedaży.

Dlaczego warto się z nami rozwijać?
Działamy w jednym z najszybciej rozwijających się sektorów rynku, przed
którym – zwłaszcza w obecnych czasach – są duże perspektywy. Posiadamy
świetny plan marketingowy, który daje wielkie możliwości rozwoju, a wszystko
zależy od Ciebie.
„Według zaktualizowanego
raportu Arcview Group, BDS
Analytics, globalny rynek
konopi może osiągnąć wartość
$42,7 biliona do 2024 roku. Ten
światowy szacunek wzrostu jest
zgodny z prognozą zawartą
w pierwotnym raporcie SOLCM,
opublikowanym w czerwcu
2019 r., i odzwierciedla
najwyższą dotychczas roczną
stopę wzrostu.”
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Dobra praktyka
„Myśl i pamiętaj
na papierze”
Po prawej stronie mamy dla Ciebie świetne
narzędzie do kontroli systematyki stosowania
naszych produktów.
Ta tabela ułatwi Ci proces
zwiększania dawki.
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Dzień / data

Działanie
/ uwagi

Dawka
w mg

Ilość
kropli

Godzina

Przyjmowane
inne leki/
dawki

@ naturalcbdoil.eu

