
Dlaczego 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

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:
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Od jak dawna znamy CBG?

Po raz pierwszy CBG wyizolowano z konopi w 1964 
roku. Zatem CBG jest znane niemalże od samego 
początku badań nad kannabinoidami. Obecnie 
prowadzi się coraz więcej badań nad elementami 
składowymi konopi i coraz więcej uwagi poświęca 
się także tym substancjom, które występują w niej 
w śladowych ilościach. Można zatem stwierdzić, 
że stosowanie CBG na równi z innymi, dobrze już 
znanymi kannabinoidami to tylko kwestia czasu.

Co to jest CBG - Kannabigerol?

CBG – inaczej kannabigerol – to główny składnik 
z rodziny fitokannabinoidowej. Określany jako 
pierwotny element składowy wszystkich kannabino-
idów.  CBG znajduje szereg zastosowań w medycynie. 
Zaliczany jest do niepsychoaktywnych kannabino-
idów, pełni ważną rolę w suplementacji i rozwoju 
kannabinoidów we  wzrastającej roślinie.
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Czy w każdej konopi znajdziemy CBG?

W większości odmian konopi stężenie CBG zwykle znajduje się na poziomie około 
1%. CBG określamy często jako główny, pierwotny element składowy wszystkich 
kannabinoidów. Występuje on w wyższych stężeniach podczas pierwszych etapów 
rozwoju rośliny, zwykle w kwasowej formie znanej jako CBGA. Następnie pod 
wpływem promieniowania UV lub zawartych w roślinach enzymów, bierze udział 
w rozwoju ponad 100 kannabinoidów zawartych w konopiach indyjskich. 
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Czy łatwo pozyskać CBG z konopi?

CBG jest jednak substancją, której stężenie w konopiach jest niskie, zatem do 
pożądanego stężenia ekstraktów czy izolatów  niezbędna jest zdecydowanie 
większa ilość suszu. 

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 CBG posiada silne działanie:
Immunologiczne, pobudza  układ odpornościowy 
organizmu. 
Bakteriobójcze, które zabija patogeny i ogranicza 
ich przyszły rozwój.
Przeciwgrzybiczne, które zapobiega rozwojowi 
grzybni i pleśni.
 

CBG 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

neurogenezę - powstawanie nowych komórek nerwowych, 
zniwelowanie stanów depresyjnych

stymulację wzrostu tkanki kostnej, zahamowania 
starzenia się mózgu – ma działanie neuroprotekcyjne

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.

Badania i certyfikaty 
produktów ToPlanta:

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.

2 - 3 dni

CBG jest pomocne przy leczeniu chorób takich jak: 
Jaskra – poprzez obniżenie ciśnienia wewnątrzkomórkowego, padaczka 
lekooporna,  infekcje bakteryjne, bezsenność. Jednocześnie nie wywołuje 
zaburzeń percepcji.

Dziękujemy za zakup naszego 

produktu. Mamy nadzieję, że spełni 

Twoje oczekiwania. 

Zachęcamy również do podzielenia 

się z nami Twoją opinią. 


