Konopie - informacje ogólne
Do czego stosuje się olej z konopi?
• ze względu na różnorodne działania olej z konopi dodawany
jest do kosmetyków, maści lub emulsji do masażu
• ma przeciwzapalne, regeneracyjne oraz antybakteryjne działanie
• olej wspomaga gojenie ran i poparzeń, a także pomaga w leczeniu łuszczycy, egzemy, trądziku, żylaków, owrzodzeń podudzi, stóp
cukrzycowych, obrzęków i reakcji alergicznych
• opóźnia proces starzenia skóry, ma działanie nawilżające oraz
zmiękcza i wygładza skórę
• ułatwia zwiększenie mobilności zesztywniałych stawów, rozluźnia mięśnie i pomaga w walce z ich bolesnymi skurczami

Rozgrzewający krem konopny
Krem rozgrzewający zawiera 5 % oleju z konopi.
Substancje czynne działają
rozgrzewająco, relaksująco
oraz poprawiają krążenie
krwi bez niemiłego uczucia
podrażnienia i zaczerwienienia skóry. Przyjemne ciepło
utrzymuje się przez długi czas
po zastosowaniu, zapewniając
rozgrzanie obszarów poddanych działaniu maści.
Substancje czynne
· Olej z konopi – zawiera dużą ilość egzogennych kwasów tłuszczowych, witaminy A, B1, B2, B6, C oraz
E, fitynę oraz kwas kanabidiolowy o silnym działaniu bakteriobójczym. Jest również źródłem ważnych substancji mineralnych. Stosuje się go między innymi do leczenia zapaleń
skóry (łuszczyca) oraz innych przewlekłych schorzeń skóry.
· Masło shea – nawilża, chroni, ma przeciwzapalne oraz
gojące działanie.
· Olejek eukaliptusowy – ma antyseptyczne, przeciwbólowe, przeciwreumatyczne, przeciwskurczowe, przeciwzapalne, bakteriobójcze, odświeżające, grzybobójcze, repelentne, oczyszczające oraz uspokajające działanie.
· Olejek cynamonowy, goździkowy, rozmarynowy, lawendowy oraz terpentyna, wyciąg z chili oraz rozgrzewające
substancje czynne

Uniwersalny krem konopny
Krem z delikatnym efektem chłodzenia zawiera 10 % oleju z konopi,
poprawia ukrwienie, ma relaksujące działanie.
Można lekko wmasować, nie klei się. Preparat nie zawiera perfum i został
przetestowany dermatologicznie.

Substancje czynne
· Olej z konopi – zawiera dużą ilość egzogennych kwasów tłuszczowych, witaminy A, B1,
B2, B6, C oraz E, fitynę
oraz kwas kanabidiolowy
o silnym działaniu bakteriobójczym. Jest również źródłem ważnych
substancji mineralnych.
Stosuje się go między
innymi do leczenia zapaleń skóry (łuszczyca)
oraz innych przewlekłych
schorzeń.
· Salicylan metylu – jest skuteczny przeciw podrażnieniom
oraz swędzeniu, uśmierza ból.
· Kamfora – chłodzi, posiada antyseptyczne działanie, stosowana przeciw swędzeniu, uśmierza ból, poprawia ukrwienie skóry.
Masaż przeprowadzony z użyciem tego preparatu poprawia
ukrwienie obciążanych części ciała przynosząc w ten sposób
ulgę zmęczonym mięśniom. Poprawa ukrwienia i rozruszanie okolic stawów, tłumi uczucie sztywności i nadmiernego
napięcia, które może prowadzić do odczuwania bólu.

Chłodzący krem konopny
Chłodząca krem konopny zawiera 5 %
oleju z konopi. Przyjemne, intensywne
uczucie chłodu utrzymuje się przez długi
czas po zastosowaniu, przynosząc ulgę
dotkniętym obszarom.
Substancje czynne
• Olej z konopi
• Mięta pieprzowa

· Olejek eukaliptusowy – ma antyseptyczne, przeciwbólowe, przeciwreumatyczne, przeciwskurczowe, przeciwzapalne, bakteriobójcze, odświeżające, grzybobójcze, repelentne, oczyszczające oraz uspokajające działanie.
· Mentol – ma chłodzące oraz antyseptyczne działanie, uśmierza ból, skuteczny przeciw swędzeniu, poprawia ukrwienie skóry
Użyciem tego preparatu daje uczucie intensywnego schłodzenia obciążanych części ciała przynosząc w ten sposób
ulgę zmęczonym mięśniom. Poprawa ukrwienia i rozruszanie okolic stawów tłumi uczucie sztywności i nadmiernego
napięcia, które może prowadzić do odczuwania bólu.
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