Konopljin izvleček v različnih
izdelkih in načinih uporabe
po naših izkušnjah:
















lajša bolečine v sklepih, mišicah, pri mišičnih
krčih,
premaguje stres, nervozo, nespečnost in deluje
kot antidepresiv,
pomaga proti epilepsiji, hepatitisu C,
blaži simptome multiple skleroze,
blagodejno vpliva na Alzheimerjevo in
Parkinsonovo bolezen,
uravnava zvišan očesni pritisk (glavkom),
pomaga pri Chronovi bolezni in IBS (sindrom
razdražljivega črevesja),
lajša poškodbe in bolezni hrbtenice,
uravnava raven sladkorja v krvi,
zmanjšuje krvni tlak,
izboljša delovanje prostate in znižuje markerje
PSA,
umirja in razgrajuje rakave celice v razvojnih in
metastaziranih stanjih,
lajša bolečine pri revmatoidnem artritisu,
ublaži menstrualne težave,
krepi imunski sistem telesa.

Z nanašanjem odpravlja dermatološke težave (akne,
luskavica, dermatitis, celjenje zaprtih ran), odpravlja
težava s suho kožo in dermatitis, pomirja
razdraženo kožo in srbečico, pomaga pri luskavici,
lajša težave zabrazgotinjene kože, pospešuje
celjenje in umirja kožo po pikih insektov ter
opeklinah in oteklinah.

naravno
slovensko
vegansko
ročno izdelano

Konopljin izvleček CANADOC
je pridelan po tradicionalni metodi
na naraven način in vsebuje visoke
vrednosti kanabinoidov CBD, CBDA,
CBC, CBG, CBN in ostale ter druge
naravno prisotne elemente (klorofil,
terpeni), ki so prav tako koristni za
zaščito in zdravje človeka.

S konopljo
do zdravja.
Naravni prehranski in kozmetični
izdelki iz ekološke konoplje
z visoko vsebnostjo CBD.

CBD je glavni kanabinoid industrijske
konoplje, ki preko CB2 receptorjev skrbi za
ravnovesje endokrinološkega in živčnega
sistema in ne povzroča omame.
Konoplja vsebuje 144 različnih
kanabinoidov in okoli 1.066 aktivnih
sestavin, ki vplivajo na vaše telo. Uživanje
polnega spektra rastline učinkuje bistveno
bolj celovito kot uživanje samo ene
komponente (npr. sintetičnega CBD).
Biološko pridelana konoplja Canadoc je
brez primesi nečistoč in plevela, brez
uporabe pesticidov in herbicidov, je pobrana
in sušena ročno v času polne zrelosti rastline.
Strojno pobiranje lahko uniči kristale na
rastlini, kar vpliva na kvaliteto izvlečka.

Ročno
izdelano
v Sloveniji

www.canadoc.si

Naravna
prehranska
dopolnila

KONOPLJINE CBD KAPLJICE
Na voljo v 30 ml steklenički s 300 mg CBD (5
kapljic vsebuje do 2 mg CBD) ali 1.500 mg CBD
(1 kapljica vsebuje do 2 mg CBD). *

KONOPLJINA CBD PASTA
Najprestižnejši domači izdelek. Na voljo v brizgi
z 880 mg CBD in 2.640 mg CBD. *
* Priporočen terapevtski odmerek je 25 mg CBD dnevno. Uživanje konopljinih
kapljic oziroma paste priporočamo v okviru raznolike in uravnotežene
prehrane ter zdravega načina življenja.

KONOPLJIN ČAJ
V pakiranju je 30 g posušenih vršičkov jedilne
konoplje. Pitje čaja priporočamo za pomiritev in
boljši spanec.

ZAKAJ NARAVNA
KOZMETIKA?
Konvencionalni kozmetični izdelki so lahko škodljivi
za naše zdravje, saj v njih najdemo tudi takšne
sestavine, ki v prehrani nikoli ne bi bile dovoljene.
To so npr. konzervansi, petrokemikalije, umetne
dišave in barve, kisline, sintetični filtri ter nanodelci.
Te sestavine so lahko rakotvorne, že v majhnih
količinah dražijo sluznico in izzovejo alergije.
So sintetičnega izvora na osnovi nafte, premoga,
koži preprečujejo normalno delovanje in hkrati
preprečujejo izločanje toksinov ter se kopičijo v
maščobnem tkivu in obremenjujejo naša jetra.

NARAVNO KONOPLJINO MAZILO
Vse sestavine v mazilu so naravne in ekološkega
izvora. Poleg konopljinega izvlečka vsebuje
sestavine, ki vašo kožo obnavljajo, vlažijo in
ohranjajo elastično. Vsebuje maščobne kisline
omega 3, 6 in 9 ter naravni vitamin E.
Način uporabe: nežno vtrite v kožo, lahko večkrat
dnevno. Primerno tudi za masažo.

NARAVNA KONOPLJINA KREMA
Krema je narejena iz ekoloških sestavin.
Zaradi visoke vsebnosti vodne
komponente deluje zelo
hidratantno, neguje občutljivo
in težavno kožo.
Poleg konopljinega izvlečka
CBD vsebuje sestavine,
ki pospešujejo obnavljanje
kože (antiage učinek). Prav
tako je bogata z maščobnimi
kisliniami omega 3, 6 in 9 in
naravnim vitaminom E.
Način uporabe: nežno
vtrite na obraz, lahko
večkrat dnevno.
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