CBD Oil

O σύμμαχός σας
στην καλή υγεία
και την ευεξία!

INSPIRING SCIENCE

Το έλαιο

Provacan περιέχει
τιτλοδοτημένο έλαιο CBD πλήρους
φάσματος, το οποίο παράγεται από
οργανικές ποικιλίες Ηemp (κλωστικής κάνναβης), αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το Provacan έχει αναπτυχθεί από την
CiiTECH Ltd, εταιρεία μέλος του UK’s Cannabis Trades
Association (CTA).
• Aποτελεί βραβευμένη φόρμουλα CBD πλήρους φάσματος.

• Περιέχει το Εγγυημένο Σύνολο Κανναβινοειδούς Περιεχομένου/GTCC (μία
πλήρη σειρά ενεργών φυτοκανναβινοειδών).

• Είναι ενισχυμένο με τερπένια για βέλτιστα αποτελέσματα.
• Είναι παρασκευασμένο με ένα μείγμα ελαιόλαδου και φυσικού εκχυλίσματος
κλωστικής κάνναβης.

• Έχει αναπτυχθεί από επιστήμονες στο Ισραήλ, το επίκεντρο της έρευνας και
ανάπτυξης της κάνναβης.

• Παράγεται με φυσικά συστατικά, που έχουν καλλιεργηθεί χωρίς τη χρήση
φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων ή εντομοκτόνων και δεν προέρχεται από
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (non-GΜΟ/non Genetically Modified Organism).

• Περιέχει λιγότερο από 0,05% THC (αρκετά κάτω από το ανώτατο
όριο του 0,2%).

INSPIRING SCIENCE

Σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO),
το έλαιο CBD θεωρείται ασφαλές
και καλά ανεκτό για ανθρώπινη κατανάλωση.
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν βρίσκεστε υπό
φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.
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OΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CBD
Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ECS)
εμπλέκεται σε μία ποικιλία φυσιολογικών
διεργασιών, όπως:
στη ρύθμιση της αντίληψης του πόνου,
στη διεργασία της φλεγμονής,
στον αντιοξειδωτικό μηχανισμό,
στη διατήρηση της ηρεμίας και της χαλάρωσης,
καθώς και στις καρδιαγγειακές, γαστρεντερικές
και ηπατικές λειτουργίες.
Εάν κάποια από αυτές τις λειτουργίες
διαταραχθεί, τότε η υγεία του ανθρώπου
επιδεινώνεται.
Το έλαιο CBD απορροφάται στην κυκλοφορία του αίματος, αλληλεπιδρά με τους
φυσικούς υποδοχείς κανναβινοειδών στο
ενδοκανναβινοειδές σύστημα του σώματος, οι οποίοι υπάρχουν σχεδόν σε όλους
τους τύπους ανθρώπινων κυττάρων και
ιστών. Mε αυτό τον τρόπο φτάνει σε κάθε
σημείο του σώματος και υποστηρίζει την υγιή
λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.
Προμηθευτείτε το CBD από αξιόπιστη πηγή

Το Provacan πωλείται μόνο στα φαρμακεία
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Το CBD είναι η συντομογραφία της κανναβιδιόλης (cannabidiol),

εξάγεται από συγκεκριμένες ποικιλίες κλωστικής κάνναβης και αντιπροσωπεύει τυπικά μέχρι και το 40% του εκχυλίσματος του φυτού Cannabis
Sativa L. Είναι ωφέλιμο για την υγεία, απόλυτα ασφαλές στην χρήση και δεν
παρουσιάζει ψυχοδραστικές ιδιότητες, ευφορία, παραισθήσεις ή εθισμό.

CBD πλήρους φάσματος – Full Spectrum CBD
To έλαιο CBD διαφέρει από τη χημική ένωση CBD. Το CBD είναι μόνο μία
από τις 100+ ενώσεις που έχουν ταυτοποιηθεί στο φυτό Cannabis Sativa
L. Το ευρύ φάσμα αυτών των φυσικών ενώσεων -των φυτοκανναβινοειδών- συνθέτουν το έλαιο CBD πλήρους φάσματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΥ CBD
ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
Το εκχύλισμα του φυτού, εκτός από το CBD, περιέχει ακόμη:

Κανναβιγερόλη
(Cannabigerol-CBG)

Κανναβιδιολικό Οξύ
(CBDA)

Κανναβιβαρίνη
(CannabidivarinCBDV)

Κανναβιχρωμίνη
(CannabichromeneCBC)

Άλλα
λιγότερο γνωστά
κανναβινοειδή
όπως τα
CBL, CBT, CBF

Τερπένια:

• Λιμονένιο (Limonene)
• Πινένιο (Pinene)
• Λιναλοόλη (Linalool)
• Καρυοφυλλένιο (Caryophyllene)
• Χουμουλένιο (Humulene)

Το CBD πλήρους φάσματος μπορεί να έχει ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και
μεγαλύτερη σε διάρκεια δράση απ' ότι το CBD μόνο του, καθώς όλα τα υπόλοιπα
κανναβινοειδή λειτουργούν συνεργιστικά, προσφέροντας αυτό που είναι γνωστό
ως «entourage effect».
Οι περισσότερες από τις ταυτοποιημένες του ενώσεις έχουν το δικό τους θεραπευτικό όφελος, οπότε συνδυαζόμενες παρέχουν πολύ καλύτερη δράση απ’ ότι
η καθεμία μόνη της.

ΤΟ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το ενδοκανναβινοειδές είναι ένα ενδογενές σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού με ιδιαίτερα
σημαντικό νευροβιολογικό ρόλο. Έχει ως
στόχο τη ρύθμιση μίας σειράς λειτουργιών του
σώματος σε μία προσπάθεια να τις διατηρήσει σε
ισορροπία ή ομοιόσταση, ή να τις επαναφέρει σε
αυτή αν διαταραχθούν.
Η ομοιόσταση είναι η διατήρηση των συνθηκών ενός βιολογικού συστήματος μέσα σε ένα
στενό προκαθορισμένο εύρος.
Όταν ανιχνεύεται μία ανισορροπία, το σώμα
παράγει φυσικά ενδοκανναβινοειδή και αλληλεπιδρά με τους υποδοχείς κανναβινοειδών στο
ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ECS), ώστε να
βοηθήσει να επιστρέψει η διαδικασία που είναι
εκτός ισορροπίας πίσω στην ομοιόσταση.
Πολλοί παράγοντες, όπως η ρύπανση, η
κακή διατροφή, το άγχος και η έλλειψη άσκησης
μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπάρκεια
παραγωγής ενδοκανναβινοειδών
και έτσι το ECS λειτουργεί
ανεπαρκώς.

Τα Κανναβινοειδή είναι χημική οικογένεια που περιλαμβάνει φυσικές και τεχνητές ουσίες. Το CBD και οι αδελφές
ενώσεις κανναβινοειδών ταξινομούνται ως φυτοκανναβινοειδή, διότι προέρχονται από φυτά. Άλλοι τύποι κανναβινοειδών είναι τα ενδοκανναβινοειδή, αυτά δηλαδή
που παράγονται μέσα στο ενδοκανναβινοειδές σύστημα του οργανισμού, καθώς
και τα συνθετικά κανναβινοειδή,
αυτά δηλαδή που παράγονται
μέσω χημικών αντιδράσεων σε
εργαστήρια. Διαφορετικά κανναβινοειδή έχουν διαφορετικές
καταπραϋντικές και χαλαρωτικές ιδιότητες.

Προμηθευτείτε το CBD από αξιόπιστη πηγή

Το Provacan πωλείται μόνο στα φαρμακεία

Το CBD χορηγείται από το στόμα, απλά τοποθετώντας μερικές σταγόνες κάτω από τη γλώσσα, επιτρέποντας
άμεση απορρόφηση στην κυκλοφορία του αίματος, αποτελεσματική βιοδιαθεσιμότητα στα αιμοφόρα αγγεία
και τους αδένες, καθώς και μακρά διάρκεια δράσης.
Κάθε ανθρώπινος οργανισμός είναι μοναδικός και χρειάζεται εξατομικευμένη δοσολογία ελαίου
κάνναβης. Συνιστάται να ξεκινήσει κανείς από μικρές δόσεις, δηλαδή για την πρώτη εβδομάδα με 2-4
σταγόνες Provacan 3% δύο φορές την ημέρα, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τα γεύματα. Σταδιακά μπορείτε
να αυξήσετε τη δόση σε σταγόνες (1ml=20 σταγόνες) κάθε εβδομάδα και, όταν προσδιορίσετε τη δόση (σε mg
CBD) που προσδίδει το επιθυμητό αποτέλεσμα στον οργανισμό σας, μπορείτε να περάσετε στο Provacan 6%
ή 12%, μειώνοντας έτσι τον αριθμό σταγόνων που λαμβάνετε. Μην υπερβαίνετε τα 180mg CBD ημερησίως.

3%
Συσκευασία

6%

12%

10ml

10ml

10ml

300mg

600mg

1200mg

30mg/ml

60mg/ml

120mg/ml

1,5mg

3mg

6mg

CBDV

4,4mg/g

11,5mg/g

21,8mg/g

CBDA

<0,1mg/g

0,8mg/g

1,5mg/g

CBG

0,9mg/g

3,1mg/g

6,5mg/g

THCV

1,6mg/g

4,4mg/g

8,8mg/g

Ποσότητα CBD
CBD/ml
CBD/σταγόνα
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