Data: 2018-07-16

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://ogloszeniaslaskie.pl
Ekstrakt konopny CBD + CBDA 6 %
Cena: 295.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaďż˝
Lokalizacja: Polska -> woj. Dolnoďż˝lďż˝skie ,miasto -> WrocĹ
Data dodania: 2018-04-16 r.
Data ważności: 2018-07-15 r.

aw , ul. Rynek

Opis: CBD jest jednym z gĹ Ăłwnych kanabinoidĂłw zawartych w konopi, ktĂłre coraz szerzej wracajÄ
do aptek i sklepĂłw. W badaniach wykazano, Ĺźe CBD aktywuje te same obszary mĂłzgu , jak opioidowe
Ĺ rodki przeciwbĂłlowe, ktĂłre w ten sposĂłb dziaĹ ajÄ przeciwbĂłlowo.
W efekcie stosowania olejku CBD, zmniejszajÄ siÄ nudnoĹ ci i wymioty, zmniejsza siÄ lub nawet
wyhamowuje aktywnoĹ Ä napadu drgawek, niwelujÄ siÄ choroby psychiczne â
olejek dziaĹ a
przeciwpsychotycznie, zwalcza zaburzenia lÄ kowe i depresjÄ .
Polecane rĂłwnieĹź dla osĂłb prĂłbujacych siĹ w medytacji , kontemplacji, mindfullness itp.
Takze dla menadĹźerĂłw, osĂłb prowadzÄ cych wlasnÄ dziaĹ alnoĹ Ä gospodarczÄ oraz
studentĂłw. Preparaty te mocno nas koncentrujÄ , zmniejszajÄ lub likwidujÄ natĹ ok myĹ li,
uspakajajÄ , rozluzniajÄ , powodujÄ c niezaklĂłcony przeplyw energii przez nasze ciaĹ o.
CBD i jego kwasna forma CBDaâ
wykazuje silniejsze dziaĹ anie przeciwzapalne niĹź ibuprofen.
CBDa â
hamuje wzrost komĂłrek rakowych, ale przede wszystkim likwiduje stany zapalne.
StosujÄ siÄ w kuracjach przeciwzapalnych, przeciwbĂłlowych, przeciwlÄ kowych,
przeciwpsychotycznych i przeciwspazmatycznych.
Stabilizuje poziom cukru we krwi , redukuje wytwarzanie cytokin i hamuje namnaĹźanie komĂłrek T.
Niweluje powikĹ ania zwiÄ zane z cukrzycÄ .
Pobudza odbudowÄ koĹ ci po urazach oraz likwidujÄ osteoporozÄ .
Skutecznie tĹ umi lÄ k bez efektĂłw ubocznych, w przeciwieĹ stwie do konwencjonalnych lekĂłw.
Ogranicza ostre objawy psychotyczne, jest bezpiecznÄ alternatywÄ w leczeniu chorych na
schizofreniÄ .
CBD tonizuje ukĹ ad nerwowy, resetuje zapisy jakie wystepujÄ np. przy bĂłlach fantomowych.
UkĹ ad nerwowy zapamietuje napiÄ cia i po stresie nie odpuszcza naturalnie , dlatego stres
nieodreagowany czyli nierozluzniony ukĹ ad nerwowy , wciÄ Ĺź napina dany organ i dochodzi do
mutacji komĂłrek czyli powstaje nowotwĂłr.
Ĺ•agodzi dolegliwoĹ ci bĂłlowe, szczegĂłlnie bĂłle stawĂłw, miÄ Ĺ ni, bĂłle przewlekĹ e i
migrenowe, bĂłle towarzyszÄ ce chorobom nowotworowym.
Ze wzglÄ du na fakt, Ĺźe nie jest psychoaktywny i silnie leczniczy nawet w maĹ ych dawkach, CBD jest
szczegĂłlnie polecany do leczenia dzieci i osĂłb starszych.
Olej CBD zwalcza choroby zapalne jak rĂłwnieĹź guzy i komĂłrki nowotworowe.
Przyjmowany profilaktycznie poprawia teĹź pamiÄ Ä , reguluje Ĺ aknienie.
CBD to substancja obecna w konopiach indyjskich i przemysĹ owych.
WciÄ Ĺź prowadzi siÄ badania nad CBD, jednak juĹź dziĹ wiadomo, Ĺźe olej CBD jest skuteczny przy
terapii chorĂłb takich jak Parkinson i Alzheimer, astma, cukrzyca, reumatyzm, epilepsja, SM
(stwardnienie rozsiane), biaĹ aczka czy depresja. CBD stosuje siÄ takĹźe na wszelkie bĂłle i migreny,
oraz problemy ukĹ adu pokarmowego.
Organiczne konopie uĹźyte do produkcji olejku CBD, zawierajÄ tylko Ĺ ladowe iloĹ ci THC, dlatego
olejek nie powoduje efektĂłw psychoaktywnych.
Olej CBD naleĹźy przechowywaÄ po otwarciu w zaciemnionym i chĹ odnym miejscu, np.w lodĂłwce
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DziaĹ anie profilaktyczne konopnego oleju CBD Carun
Codzienne stosowanie konopnego oleju CBD ma wpĹ yw na:
â
wzmocnienie odpornoĹ ci oraz caĹ ego ukĹ adu immunologicznego
â
przywrĂłcenie rĂłwnowagi biologicznej organizmu oraz zabezpieczenie przed chorobami
cywilizacyjnymi
â
oczyszczenie organizmu z toksyn
â
rĂłwnowagÄ komĂłrkowÄ organizmu (wpĹ yw na ukĹ ad endokannabinoidowy)
â
uzupeĹ nienie organizmu w niezbÄ dne skĹ adniki odĹźywcze
UkĹ ad endokannabinoidowy(CBD):
CzĹ owiek oraz wszystkie ssaki posiadajÄ wewnÄ trzny ukĹ ad zbudowany z receptorĂłw
rozrzuconych po caĹ ym organizmie , ukĹ ad ten tworzy system biorÄ cy udziaĹ w wielu
fizjologicznych procesach, miÄ dzy innymi regulacji gospodarki energetycznej, regulacji powiÄ zaĹ
neurohormonalnych , neuroimmunologicznych, aktywnoĹ ci motorycznej, nastroju, motywacji, gĹ odu i
sytoĹ ci, uĹźytkowania energii oraz kontroli metabolizmu lipidĂłw i wÄ glowodanĂłw. UkĹ ad ten
reguluje Ĺ aknienie, a takĹźe wpĹ ywa na czynnoĹ ci trzustki. Odgrywa rĂłwnieĹź role w procesach
fizjologicznych takich jak moduĹ owania uwalniania neurotransmiterĂłw, regulacja odczuwania bĂłlu,
ukĹ adu sercowo-naczyniowego, przewodu pokarmowego i wÄ troby.
UkĹ ad ten posiada najwiÄ kszÄ iloĹ Ä receptorĂłw w porĂłwnaniu z innymi ukĹ adami
regulujÄ cymi , a wiÄ c reguluje pracÄ wiÄ kszosci naszych procesĂłw, dla ciekawostki dodam ,ze
jest najmniej poznanym przez naukÄ ukĹ adem naszego ciaĹ a.
Do aktywacji receptorĂłw, a przez to uruchamiania zĹ oĹźonych procesĂłw , nasz organizm wytwarza
substancje zwane endokannabinoidami ( endo â
bo wytwarzane wewnÄ trznie ) . Identyczne
substancje wytwarzane sa w konopiach i nazywamy je fitokannabinoidami lub skrĂłtowo kannabinoidami.
CzyĹź nie jest to ciekawÄ , a zarazem cudowne, Ĺźe natura daĹ a nam roslinÄ , ktĂłra produkuje
identyczne substancje jak nasz organizm ? Dlatego jeĹ li z jakis powodĂłw ( ktĂłre zostanÄ opisane
poniĹźej ) nasza wewnÄ trzna substancja przestaje byÄ wytwarzana ,a co za tym idzie szereg
kluczowych procesĂłw zostaje zahamowanych w nastÄ stepstwie czego rozpoczyna sie proces
chorobowy . W takim przypadku nalezy przyjÄ Ä brakujÄ cÄ substancje z zewnÄ trz w celu
uruchomienia procesĂłw i samonaprawy ukĹ adu.
Nauka do tej pory opisaĹ a receptory tego ukĹ adu i nazwaĹ a je CB1 I CB2
Receptory CB1 rozmieszczone sÄ w mĂłzgu, tkance tĹ uszczowej, miÄ Ĺ niach szkieletowych,
wÄ trobie i innych narzÄ dach, a CB2 glĂłwnie na komĂłrkach ukĹ adu immunologicznego.
Receptory CB1 wystepujÄ najobficiej w mĂłzgu oraz w kilku narzÄ dach obwodowych. MiÄ dzy
innymi w wÄ trobie, pĹ ucach, miÄ sniach gĹ adkich, ukĹ adzie pokarmowym, komĂłrkach trzustki
Ă , srĂłdbĹ onku naczyĹ krwionoĹ nych, narzÄ dĂłw pĹ ciowych, ukĹ adu odpornoĹ ciowego,
czuciowe nerwĂłw obwodowych i nerwĂłw wspĂłlczulnych.
WystÄ powanie receptorĂłw CB2 jest bardzo rĂłĹźne i glĂłwnie wystÄ pujÄ w ukĹ adzie
odpornoĹ ciowym, w takich miejscach jak : makrofagi, neutrofile, monocyty, limfocyty B, limfocyty T i
komĂłrki mikrogleju, wykazano rĂłwnieĹź wystÄ powanie receptorĂłw CB2 we wĹ Ăłknach nerwowych
skĂłry i keratynocytach, komĂłrkach koĹ ci, takich jak osteoblasty, osteocyty, osteoklasty, komĂłrkach
wÄ troby i komĂłrkach wydzielania somatostatyny w trzustce. ObecnoĹ Ä receptorĂłw CB2 wykazano
rĂłwnieĹź w oĹ rodkowym ukĹ adzie nerwowym, w astrocytach, komĂłrkach mikrogleju i neuronĂłw
mĂłzgu. IstniejÄ dowody na istnienie receptorĂłw CB2 w ludzkich neuronach. Ostatnie badania
sugerujÄ , Ĺźe receptor CB2 poĹ redniczy w emocjonalnych zachowaniach, takich jak schizofrenia,
stany lÄ kowe, depresja, zaburzenia pamiÄ ci.
BezpieczeĹ stwo CBD
â ˘ Tak jak THC tak i CBD ma toksycznoĹ Ä tak niskÄ , Ĺźe nieistotnÄ dla ludzkiego organizmu,
nie ma nawet negatywnego wpĹ ywu na komĂłrki embrionalne.
â ˘ Nie powoduje reakcji alergicznych
â ˘ Nie wpĹ ywa na wĹ aĹ ciwoĹ ci motoryczne
â ˘ Nie wpĹ ywa na ciĹ nienie krwi
â ˘ Nie przyspiesza pracy serca
â ˘ Nie zwiÄ ksza temperatury ciaĹ a
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WĹ aĹ ciwoĹ ci medyczne CBD
â ˘ Zmniejsza nudnoĹ ci, wymioty
â ˘ DziaĹ a przeciwzapalnie
â ˘ Zmniejsza psychozy
â ˘ Zmniejsza napady paniki
â ˘ DziaĹ a przeciwutleniajÄ co
1 butelka oleju konopnego zawiera 6% (600mg) CBD(360mg) i CBDa(240mg)
10 kropli zawiera okoĹ o 20mg CBD+CBDa
WyciÄ gi Carun produkowane sÄ z konopi gatunku Cannabis Sativa (konopie siewne) uprawianych w
Czechach w 100% ekologicznie bez pestycydĂłw i herbicydĂłw i GMO, w celu osiÄ gniÄ cia najwyĹźszej
jakoĹ ci i bezpieczeĹ stwa produktu.
Ekstrakcja przez CO2
Ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych z uĹźyciem CO2 zachodzi w niskich temperaturach i
wykorzystuje nieszkodliwy dwutlenek wÄ gla pod wysokim ciĹ nieniem, jednoczeĹ nie zachowujÄ c
czystoĹ Ä oleju od rozpuszczalnikĂłw. Proces ten wymaga drogiego sprzÄ tu i wielkiej wiedzy.
Produkt koĹ cowy jest bezpieczny, silny w swoim dziaĹ aniu i wolny od chlorofilu. Jest to metoda
zaawansowana technologicznie i nieosiÄ galna dla zwykĹ ego uĹźytkownika.
Krople zawierajÄ wiele rĂłĹźnych kannabinoidĂłw, oprĂłcz CBD i CBDa mamy tutaj rĂłwnieĹź takie jak
np.: CBC, CBG i CBN.
PozostaĹ e naturalnie wystÄ pujÄ ce czÄ steczki: olej z nasion konopi, chlorofil, alkany, zwiÄ zki
azotowe, aminokwasy, cukry, aldehydy, alkohole, ketony, flawonoidy, glikozydy, witaminy, woda.
*kannabidiol to naturalny skĹ adnik roĹ lin konopi siewnych
Stosowanie i dawkowanie:
Zakrapiamy krople pod jÄ zyk i trzymamy co najmniej 1 minutÄ .
Zaczynamy od 1 kropli aplikujÄ c 3 razy dziennie( 2 razy to jest minimum, poniewaĹź kannabinoidy
metabolizujÄ siÄ po okoĹ o 5 godzinach).
Kolejnego dnia zwiÄ kszamy dawkÄ do 2 kropli 3 razy dziennie. CzynnoĹ Ä powtarzamy, do
momentu, gdy zaobserwujemy zmianÄ w samopoczuciu( wiÄ ksze wyciszenie, mniejsza
nerwowoĹ Ä , ogĂłlnie lepsze samopoczucie, zmniejszony bĂłl) jest to sygnaĹ , Ĺźe olejek zaczÄ Ĺ
dziaĹ aÄ i przy takiej dawce kropli zostajemy.
Olejek moĹźna rĂłwnieĹź stosowaÄ doraznie w momencie gorszego samopoczucia czy zwiÄ kszonego
bĂłlu. W tym przypadku stosujemy dawkÄ uderzeniowÄ np. 10-15 kropli. Olejku nie jest
moĹźliwoĹ ciÄ przedawkowaÄ .
Olejek moĹźe byÄ stosowany zarĂłwno przed jak i po jedzeniu.
Najlepsze rezultaty otrzymamy zachowujÄ c ciÄ gĹ oĹ Ä dziaĹ ania.
Parametry produktu:
Uwaga: Nasze olejki nie zawierajÄ syntetycznego kwasu kannabidiolowego CBD, ktĂłry jest
produkowany in vitro w laboratorium, ktĂłry nie tylko nie pomoĹźe, lecz moĹźe zaszkodziÄ naszemu
organizmowi, sÄ caĹ kowicie naturalne! Produkt rĂłwnieĹź nie jest Ĺ aczÄ ny z krysztaĹ em
wyizolowanym CBD, ktĂłrego wiele firm uĹźywa w swoich produktach.
Krople zawierajÄ wiele rĂłĹźnych kannabinoidĂłw, oprĂłcz CBD i CBDa mamy tutaj rĂłwnieĹź takie jak
np.: CBC, CBG i CBN.
PozostaĹ e naturalnie wystÄ pujÄ ce czÄ steczki: olej z nasion konopi, chlorofil, alkany, zwiÄ zki
azotowe, aminokwasy, cukry, aldehydy, alkohole, ketony, flawonoidy, glikozydy, witaminy, woda.
*kannabidiol to naturalny skĹ adnik roĹ lin konopi siewnych
wiÄ cej informacji na temat ekstraktu konopnego CBD + CBDa 6 % na konopiafarmacja.pl
ZamĂłwienie moĹźna skĹ adaÄ telefonicznie pod numerem 730-713-007
Koszt wysyĹ ki pobraniowej to tylko 13,00 zĹ PocztÄ PolskÄ

3/4

Dane kontaktowe

E-mail:
Telefon:

gustyniak12@wp.pl
730-713-007

Link do ogłoszenia: http://http://ogloszeniaslaskie.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=6885
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