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Czy CBD jest bezpieczne?

Badania nad tym kannabinoidem prowadzili już 
naukowcy z niemal całego świata. W sieci z łatwością 
można znaleźć publikacje naukowe, materiały eduka-
cyjne, webinaria, strony informacyjne, teksty popular-
nonaukowe, wyniki badań ośrodków publicznych jak i 
prywatnych dotyczących wpływu CBD na nasz 
organizm i jego codzienne funkcjonowanie. CBD nie 
wykazuje działania psychoaktywnego, natomiast 
posiada silne właściwości przeciwpsychotyczne. 

Co to jest CBD – Kannabidiol?

CBD – inaczej kannabidiol - jest to jeden z najlepiej 
przebadanych i najbardziej nam znanych kannabino-
idów występujących w konopiach włóknistych. W 
dorosłej roślinie jego procentowa zawartość jest 
bardzo wysoka, zatem możemy stwierdzić, że jest to 
jeden z najliczniej występujących kannabinoidów. 
Pełni on ważną rolę regulującą podczas procesów 
rozwoju innych kannabinoidów w roślinie.
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lDlaczego ToPlanta?

Nasz adres:
ul.Kościelna 6 
Siemianice WLKP 63-645
Tel 1: +48 570 484 717
Tel 2: +48 797 872 380 
Mail: contact@toplanta.com
Web:
www.facebook.com/ToPlanta
www.toplanta.com
www.shop.toplanta.com
www.instagram.com/toplantapoland
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Dlaczego CBD jest tak skuteczne?

W ludzkim organizmie występuje układ endokannabinoidowy. Jest on odpowiedzial-
ny między innymi za regulację gospodarki energetycznej, neurohormonalnej, czy 
neuroimmunologicznej. Reguluje również nasz nastrój, poczucie głodu, sytości, czy 
ośrodek motywacji. CBD z racji naturalnego roślinnego pochodzenia, jest łatwo rozpo-
znawalne i przyswajalne przez nasz organizm. Zatem gdy układ endokannabinoidowy 
otrzyma  wsparcie CBD, jego wydolność i wydajność wzrasta. Zachodzi wtedy proces 
autoleczenia, w którym nasz organizm sam namierza i usuwa przyczynę choroby. Stąd 
tak długa lista schorzeń, w walce z którymi CBD może być bardzo skuteczne.    
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A skutki uboczne?

Mimo licznych badań naukowych przeprowadzonych z użyciem CBD, do tej pory 
nie udokumentowano żadnego negatywnego wpływu CBD na ludzki organizm. 

Jesteśmy w stałej współpracy z renomowanymi lekarzami, w razie konieczności 
możemy ułatwić kontakt z danym specjalistą. 

Jeśli chcesz zobaczyć cały proces, od sadzenia nasion do gotowego ekstraktu –
zapraszamy do nas! Odezwij się do nas, by ustalić szczegóły Twojej wizyty. 

Jeśli chciałbyś podjąć z nami współpracę w charakterze przedstawiciela handlowego, 
klienta hurtowego lub detalicznego - zapraszamy do kontaktu!

Gleba, na której uprawiamy nasze konopie, jest wolna od metali ciężkich. 

Prowadzimy ekologiczne uprawy w systemie rolnictwa zrównoważonego.

Nasze produkty są w 100% organiczne i pozbawione pestycydów czy barwników.

Każdy ekstrakt, olejek oraz susz posiada certyfikat analizy chemicznej

Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów.

Nasze produkty są wegańskie i wolne od glutenu.

Doradzamy w kwestii ustalania dawek indywidualnych.

Więcej o nas:

Jesteśmy nowoczesnym, rozwijającym się laboratorium. Posiadamy fachową wiedzę, 
którą wykorzystujemy w naszych działaniach. Specjalizujemy się w przetwórstwie 
konopi, ekologicznych uprawach konopi, tworzeniu naturalnych nawozów, a także 
ekstrahowaniu ziół, tworzeniu wyciągów z pełnym spektrum, izolatów czy destylatów. 
W naszym laboratorium posiadamy możliwość wykonania różnego typu ekstrakcji. 
Tworzymy sprzęt rolniczy usprawniający przetwórstwo konopne. Prowadzimy również 
szkolenia z agrotechniki i obsługi sprzętu do ekstrakcji. Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą.



Ponadto CBD posiada silne działanie:
Immunologiczne, pobudza  układ odpornościowy 
organizmu. 
Dermatologiczne, które pomaga w usuwaniu 
zmian naskórnych. 
Bakteriobójcze, które zabija patogeny i ogranicza 
ich przyszły rozwój.
Przeciwutleniające, spowalnia i zapobiega starzeniu 
się komórek i tkanek. 
Przeciwgrzybiczne, które zapobiega rozwojowi grzyb-
ni i pleśni.

CBD może wpłynąć na:

obniżenie poziomu stresu 

wzmocnienie organizmu podczas chemioterapii 

przyśpieszenie regeneracji mięśni

zniwelowanie stanów zapalnych 

zmniejszenie dolegliwości menstruacyjnych

zahamowanie rozwoju komórek nowotworowych 

zniwelowanie odczuwania reakcji alergicznych 

zmniejszenie odczuwania bólu

zmniejszenie odruchów wymiotnych

stymulację powrotu organizmu do stanu homeostazy

zwiększenie apetytu

Badania i certyfikaty 
produktów ToPlanta:

CBD jest pomocne przy leczeniu chorób takich jak: wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego, stwardnienie rozsiane, łuszczyca, epilepsja, zwyrodnienia stawów, 
borelioza, Alzheimer, astma, Parkinson, jaskra, bezsenność czy depresja. 

Dziękujemy za zakup naszego 

produktu. Mamy nadzieję, że spełni 

Twoje oczekiwania. 

Zachęcamy również do podzielenia 

się z nami Twoją opinią. 

Instrukcja dawkowania:

Dawka podstawowa: 1 kropla / 1 psiknięcie. 

Ponawiać aplikowanie co 6 – 8 godzin.

Przyjmowaną porcje zwiększać o 1 dawkę 
co 2 – 3 dni

Można zaprzestać zwiększania dawki po 
uzyskaniu zamierzonego efektu lub 
wrócić do poprzedniej dawki, gdy efekt 
zwiększenia będzie niezadowalający.

W przypadku poważnych schorzeń 
doradzamy w opracowaniu dawkowania. 
Pośredniczymy także w kontakcie 
z lekarzami specjalistami. 

Produkt należy przechowywać w suchym
i zacienionym miejscu.
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6 – 8 godz.
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