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SUSZ CBD 10G
CENA:

17,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU
Oferowane przez nas KONOPIE pochodzą z niewielkiej rodzinnej uprawy znajdującej się na
południu Polski. Konopie były uprawiane na wolnym powietrzu bez użycia nawozów
sztucznych i pestycydów.
Konopie zbierane i selekcjonowane ręcznie. Suszenie naturalnymi sposobami w niskich
temperaturach bez dostępu światła.
Znakomicie nadaje się do naparów, nalewek, palenia, ekstraktów, okładów, kąpieli,
inhalacji czy jako dodatek do potraw.
Nasze odmiany konopi dopuszczone do uprawy w krajach UE, które zawierają śladowe
ilości THC< 0,2% oraz znaczne CBD.
Konopie znane są człowiekowi od wieków. Od tysiącleci ludzie wiedzieli, że w konopii kryje
się
prawdziwa siła i moc. Polska ma swój historyczny wkład w uprawę tej rośliny. Konopie
posiada cały
szereg zastosowań, który możemy wykorzystać w medycynie, kosmetyce, ziołolecznictwie
czy nawet w przemyśle włókniarskim.

Właściwości terapeutyczne kannabidiolu(CBD):
Neuroaktywne i neuroprotekcyjne - zwalcza zaburzenia neurodegeneracyjne i psychiczne,
regeneruje komórki nerwowe w organizmie, stymuluje układ nerwowy, przeciwdziała i
zapobiega neurodegeneracji, działa rozluźniająco i przeciwspastycznie
Przeciwnowotworowe - atakuje i niszczy komórki nowotworowe, hamuje namnażanie się
komórek raka, prowadzi do apoptozy czyli samobójstwa komórek nowotworowych
Przeciwutleniające - redukuje stres oksydacyjny, spowalnia i zapobiega starzeniu się
komórek i tkanek, wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu, chroni przed
wolnymi rodnikami
Przeciwzapalne - hamuje proces zapalny, zwalcza stany zapalne, zapobiega
powstawaniu zapalenia
Przeciwbólowe - uśmierza ból, łagodzi i likwiduje bóle w całym organizmie stosowany
zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie
Przeciwpsychotyczne - orzeźwia i oczyszcza umysł, zwalcza psychozę oraz lęki, wycisza
i uspokaja, działa odprężająco i relaksująco, ułatwia zasypianie i zapewnia dobry sen
Przeciwwymiotne - redukuje nudności i wymioty, pobudza pragnienie oraz apetyt,
wpływa na prawidłowy metabolizm organizmu
Przeciwbakteryjne - posiada silne właściwości bakteriobójcze, unicestwia bakterie i
zapobiega ich rozmnażaniu, spowalnia ich wzrost
Przeciwgrzybiczne - zapobiega rozwojowi chorób grzybiczych, zabija pleśń i grzyby
Przeciwalergiczne - łagodzi i likwiduje objawy alergii,
Immunologiczne - pobudza naturalną odporność organizmu, stymuluje stan homeostazy
Dermatologiczne - przyspiesza gojenie ran, zwalcza choroby skóry, odmładza naskórek

Do czego można wykorzystać susz konopny CBD?
Susz CBD nie jest lekiem, lecz suplementem diety. Po co w ogóle kupować susz konopny z
konopi siewnych? Trudno podać jeden, konkretny powód, dla którego ludzie są
zainteresowani suszem CBD. Można ich wskazać przynajmniej kilka.
Głównym powodem wymienianym przez użytkowników suszu konopnego jest możliwość
przyjmowania CBD w celu złagodzenia napięcia i poprawy jakości snu. Antystresowe i
rozluźniające właściwości CBD można przyrównać pod względem intensywności do silnych
naparów ziołowych z melisy albo chmielu. Susz CBD jest więc dobrą alternatywą dla osób,
które nie gustują w ziołowych herbatkach albo nie uzyskują po nich zadowalających
efektów. Wiele osób sięga też po susz CBD w celu złagodzenia dolegliwości bólowych.
Przeciwbólowe działanie CBD jest dobrze znane i potwierdzone badaniami.
Susz konopny CBD można przyjmować także dla ogólnego wzmocnienia pracy organizmu.
W tym celu przyjmują go często osoby z chorobami układu krwionośnego i diabetycy,
chociaż w takim przypadku warto skonsultować stosowanie CBD z lekarzem.
Trzecim popularnym powodem używania suszu CBD jest możliwość cieszenia się smakiem
i aromatem dymu konopnego bez przeżywania działania psychoaktywnego i bez ryzyka
popełnienia czynu zabronionego. Konopie, podobnie jak inne używki, mogą być
traktowane jak produkty dla koneserów ceniących sobie ich walory smakowe, wizualne i
zapachowe. Susz CBD pozwala korzystać z konopi w podobny sposób, jak robią to
miłośnicy dobrych win albo piw rzemieślniczych.
Susz z kwiatów konopi ma wiele zastosowań, to za sprawą szerokiego wachlarza
substancji aktywnych, które są zawarte w konopiach siewnych. Ziele konopi CBD można
stosować w postaci herbat, naparów, nalewek, emulsji itp. Doskonale sprawdza się w
kuchni- będzie świetnym dodatkiem do sałatek i innych potraw, sprawdzi się też jako
zielony składnik wypieków.

ZAWIERA TOPY(kwiaty), LIŚCIE, NASIONA, MALUTKIE ŁODYGI (tylko od
topów)
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