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Natura i nauka
Jesteśmy innowacyjną firmą z Wielkopolski, zajmującą się między innymi produkcją suplementów
z własnych ekologicznych upraw, ekstrakcją ziół – głównie konopi, konstrukcją sprzętu przemysłowego
i laboratoryjnego oraz prowadzeniem badań i analizą produktów rolniczych.
Od pierwszych dni działalności stawiamy na uprawy w systemie rolnictwa zrównoważonego,
opartego na zbliżonym do naturalnego, wykorzystaniu zasobów Matki Ziemi.
Produkty konopne, które oferujemy, są w 100% organiczne, wegańskie, pozbawione pestycydów,
sztucznych barwników i glutenu. Nad utrzymaniem ich najwyższej jakości czuwa doświadczony
zespół ekspertów.
Oferowane przez naszą firmę ekstrakty zawierają pełne spektrum kannabinoidów i terpenów
występujących w konopiach. Podczas procesu produkcji możemy skorzystać z kilku rodzajów
ekstrakcji, dlatego produkt końcowy jest zawsze precyzyjnie dopasowany do potrzeb klienta.
Każdy ekstrakt, który opuszcza mury naszego laboratorium, posiada własny certyfikat analizy
chemicznej.
ToPlanta zajmuje się również budowaniem bazy wiedzy na temat wszelakich odmian konopi.
Naszym celem jest stworzenie know-how, które poprowadzi klientów od etapu selekcji nasion,
poprzez uprawy, aż do zbiorów i przetwórstwa.
Misją ToPlanty jest popularyzowanie produktów konopnych. Dążymy do tego, by były one bardziej
powszechne w życiu codziennym ludzi. Jak chcemy to osiągnąć? Po pierwsze nieustannie
ulepszamy i optymalizujemy proces produkcji, dzięki czemu możemy obniżać ceny produktów,
które tym samym stają się osiągalne dla większej ilości klientów. Po drugie działamy na rzecz
zwiększenia świadomości na tematy związane z konopią – pracujemy nad wydaniem serii książek
o jej uprawie, przetwórstwie i właściwościach.
Zapewniamy także szkolenia dla rolników rozpoczynających współpracę z nami. W krótkim czasie
zdobywają oni praktyczną wiedzę i doświadczenie oraz stają się pasjonatami tej wyjątkowej rośliny.
Zapraszamy do współpracy jak i do nawiązywania relacji w tematach wspólnych dla naszej i Twojej
działalności.
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2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.1. CBD – KANNABIDIOL
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Czy CBD jest bezpieczne?

Kannabidiol

CBD – inaczej kannabidiol - jest to jeden z najlepiej
przebadanych i najbardziej nam znanych kannabinoidów 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.

CBD

Co to jest CBD – Kannabidiol?

Badania nad tym kannabinoidem prowadzili już
naukowcy z niemal całego świata. W sieci z łatwością
można znaleźć publikacje naukowe, materiały edukacyjne, webinaria, strony informacyjne, teksty popularnonaukowe, 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.

3

Dlaczego CBD jest tak skuteczne?

W ludzkim organizmie występuje układ endokannabinoidowy. Jest on odpowiedzialny 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 rozpoznawalne 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.

4

A skutki uboczne?

Mimo licznych badań naukowych przeprowadzonych z użyciem CBD, do tej pory
nie udokumentowano żadnego negatywnego wpływu CBD na ludzki organizm.
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2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.1. CBD – KANNABIDIOL

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

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 grzybni i pleśni.
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.
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2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.2. CBG – KANNABIGEROL
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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.

3
4

Kannabigerol

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

CBG

Co to jest CBG - Kannabigerol?

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 włóknistych.

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.
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2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.2. CBG – KANNABIGEROL

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

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 jest pomocne przy leczeniu chorób takich jak:
Jaskra – poprzez obniżenie ciśnienia wewnątrzkomórkowego, padaczka lekooporna, infekcje bakteryjne. Jednocześnie nie wywołuje zaburzeń percepcji.
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2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.3. CBN – KANNABINOL

Według badań przedstawionych w 2003 roku wynika
również, że CBN posiada silne działanie przeciwbólowe. Co ciekawe, CBN i THC były jedynymi kannabinoidami, które uśmierzały ból poprzez uwalnianie endorfin i rozluźnienie naczyń krwionośnych.

Cannabinol

CBN powstaje w procesie utleniania THC. Naturalnie
występuje w roślinach w małej ilości. CBN nie ma
właściwości psychoaktywnych, ale naukowcy odkryli,
że może pobudzać apetyt u osób chorych na anoreksję
oraz u pacjentów, u których brak apetytu wynikać
może miedzy innymi z depresji, leczenia nowotworów
czy choroby Alzheimera.

CBN

Czym jest CBN?

CBN prawdopodobnie jest najbardziej uspokajającym
kannabinoidem ze wszystkich, stanowiąc obiecujące
narzędzie w leczeniu chorób związanych z lękiem oraz
stresem.
Jest to alternatywa przeciwbólowa dla osób, które
mają przeciwskazania do zażywania THC lub nie
akceptują efektu odurzenia.

CH 3
OH

CH 3

CH 3

O
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CH 3

2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.4. DAWKOWANIE
Instrukcja dawkowania:
Dawka podstawowa: 1 kropla / 1 psiknięcie.

1x

Ponawiać aplikowanie co 6 – 8 godzin.
Przyjmowaną porcje zwiększać o 1 dawkę
co 2 – 3 dni

6 – 8 godz.

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.

2 - 3 dni

ToPlanta WEB

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że spełni
Twoje oczekiwania.
Zachęcamy również do podzielenia
się z nami Twoją opinią.
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2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.5. OLEJKI KONOPNE – HEAL

OLEJKI KONOPNE
Który olejek wybrać?
Heal

Cena:
5%
10%
15%
20%
25%
30%

CBD
79 zł
100 zł
157 zł
175 zł
190 zł
210 zł

„Heal” jest to pełnowartościowy produkt o
pełnym spectrum kannabinoidów, który
powinniśmy wybrać, jeśli zależy nam na
poprawie stanu zdrowia. Ekstrakt ten zawiera
chlorofil, który nadaje specyficzny smak,
przez który niektórzy wolą sięgnąć po wersję
„Recreation”, łagodniejszą w smaku. Produkt
ten zawiera naturalnie występujące tłuszcze i
woski, terpeny, które również posiadają wiele
właściwości zdrowotnych. Olej jest gęsty,
czarny lub ciemno bursztynowy, pochodzi z
ekstrakcji alkoholem etylowym spożywczym i
jest filtrowany. W przypadku wystawienia go
na różnice temperatur, może być potrzebne
wsadzenie buteleczki z olejem do ciepłej
wody (o temperaturze maksymalnie 37°C) i
ponowne wstrząśniecie w celu wymieszania,
by naturalny osad (tak jak w świeżo tłoczonych sokach) ponownie się wymieszał.
Ekstrakt ten, oprócz CBD zawiera inne
kannabinoidy takie jak CBC, CBN,CBG, THCV,
CBDV, CBGA, CBD, THC do 0,2% oraz ich
formy kwaśne, takie jak CBDA, THCA, CBGA,
które są również pomocne w wielu schorzeniach i potęgują działanie efektem synergii
FULL SPECTRUM.

CBG
110 zł
150 zł
190 zł

Dostępne stężenia
CBD

Butelka 10ml z kroplomierzem – 5%, 10%, 15%,
20%, 25%, 30%
50% w paście, w strzykawce szklanej – 5ml
(bez form kwaśnych)
50% w paście, w strzykawce HDPE – 10ml
(bez form kwaśnych)
10% cadridge do vaporyzatora
Spray atomizer 10ml – 10%

KATALOG PRODUKTÓW 2022

CBG

Butelka 10ml z kroplomierzem – 5%, 10%, 20%
50% w paście w strzykawce szklanej – 5ml
(bez form kwaśnych)
50% w paście w strzykawce HDPE – 10ml
(bez form kwaśnych)
Spray atomizer 10ml – 10 %
10% cadridge do vaporyzatora

2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.6. OLEJKI KONOPNE – RECREATION

Recreation
”RECREATION” to destylowany olej z oleju FULL SPECTRUM „HEAL”. Jest dobrym wyborem dla osób, które
chcą korzystać z oleju, który zachowa spectrum różnych kannabinoidów, takich jak CBC, CBN,CBG, THCV,
CBDV, CBGA, CBD, THC do 0,2%, a jednocześnie chcą otrzymać dobry smak oleju i kannabinoidów. Nie brudzi
języka, smak jest neutralny, najbardziej wyczuwalny jest olej z nasion konopi, który dopełnia ekstrakt lekko
orzechowym posmakiem. Nie zawiera form kwaśnych, ponieważ jest całkowicie zdekarboksylowany, nie
zawiera również chlorofilu, wosków ani terpenów. Jest dobrym wyborem jako dodatek do potraw lub produktów, gdzie zostanie neutralny pod względem wyglądu i smaku, a zachowa działanie oleju konopnego.

Dostępne stężenia
CBD

Butelka z kroplomierzem 10ml – 10%, 20%
10% cadridge do vaporyzatora
Spray atomizer 10ml – 10%

Cena:
10%
20%

CBD CBG
100 zł 150 zł
175 zł 190 zł
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CBG

Butelka z kroplomierzem 10ml – 10%, 20%
10% cadridge do vaporyzatora
Spray atomizer 10ml – 10%

2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.7. OLEJKI KONOPNE – PRECISION

Precision
„Precision” to izolat danego kannabinoidu. Nie zawiera THC ani innych kannabinoidów, terpenów czy innych
substancji. W butelce znajduje się olej z nasion konopi i czyste CBD lub CBG. Jest dobrym wyborem dla osób,
które są wrażliwe na którykolwiek inny ze składników konopi. Często wykorzystywany jako dopełniacz innych
olejków, dla zachowania precyzyjnej ilość mg CBD. Działanie jest mniej odczuwalne w porównaniu z „Heal” lub
„Recreation”. Jest to najtańszy produkt wśród olejków z CBD.

Dostępne stężenia
Butelka z kroplomierzem 10ml – 10%, 20%, 30%
Izolat w proszku, 99,8% czystości
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Cena:
10%
20%
30%

CBD
30 zł
40 zł
50 zł

CBG
45 zł
60 zł
75 zł

2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.8. OLEJKI KONOPNE – SUPLEMENT DIETY

Suplement diety
Jest to destylat wzbogacony terpenami.
Nie posiada THC. Jego smak i działanie podobne
są do ekstraktu „Recreation”,
z tą różnicą,
że dodane są do niego terpeny, które ukierunkowują działanie produktu. Dostępny jest w dwóch
wersjach w butelce 10ml z kroplomierzem
Produkt zarejestrowany jako suplement diety,
zawiera 0% thc.

BLUE - 10% CBG, 1% CBD
profil terpenowy: limonen, pinen, geraniol.
Poprawia znacząco samopoczucie, podnosząc
chęć działania. Działa stymulująco na umysł.
Jest pomocny przy depresji i braku motywacji.
Przeznaczony do stosowania w ciągu dnia,
ponieważ przyjmowanie na noc, może blokować
wydzielanie hormonu odpowiedzialnego za
głęboki sen.
RED – 10% CBD, 1% CBG
profil terpenowy: linalol, micrene.
Ma działanie uspokajające i poprawiające samopoczucie. Pomaga przy zasypianiu. Można stosować z poranną kawą, dla uzyskania lepszego
nastawienia do życia.

Cena:
Suplement diety RED CBD – 100 zł
Suplement diety BLUE CBD – 100 zł
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2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.9. MIESZANKI ZIOŁOWE

MIESZANKI ZIOŁOWE
Dopamina
Szczęście
Połączenie kurkuminy i piperyny wzmaga
produkcję hormonu szczęścia – dopaminy.
Dodatkowo mają one właściwości przeciwnowotworowe i przeciwzapalne.
Wyciąg konopny full – spectrum 500 mg CBD i 50
mg CBG wraz z różeńcem górskim pełnią funkcję
adaptogenu i antydepresanta, lions mane i cordyceps wzmacniają wydolność umysłową i fizyczną
organizmu.
Nośniki olej konopny i olej z czarnuszki są olejami
wyciskanymi na zimno, prosto z nasion. Posiadają
one sprzyjający naszemu organizmowi profil
kwasów tłuszczowych oraz właściwości przeciwutleniające.

Uspokojenie
Połączenie ekstrakcji chmielu, oregano i konopi wykonywanej zmrożonym
alkoholem etylowym przy temperaturze -70°C, daje skoncentrowany
wyciąg z substancji, które efektywnie uzupełniają CBD stosowane w razie
ataków padaczki, dla uspokojenia pacjentów z porażeniem nerwowym,
problemów z nerwami i snem. Jest to alternatywa dla produktu CBD
z melisą. Szyszki chmielu mają silne właściwości antyoksydacyjne, w tym
aspekcie są czterokrotnie skuteczniejsze niż witamina C. Cechują je też
właściwości antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybiczne, a także
antynowotworowe. Stosowanie chmielu pomaga zapobiegać próchnicy,
chorobie Parkinsona i chorobie Alzheimera. Szyszki łagodzą nieprzyjemne
objawy menopauzy takie jak uderzenia gorąca. Dodatkowo
CBGwspomagają
trawienie. Chmiel zwyczajny znany jest jednak przede wszystkim ze swoich
Butelka 10ml z kroplomierzem – 5%, 10%, 20%
właściwości uspokajających, przeciwzapalnych i przeciwbólowych.
50% w paście w strzykawce szklanej – 5ml
Oregano słynie przede wszystkim z właściwości przeciwnowotworowych.
(bez form kwaśnych)
Na podstawie wielu badań stwierdzono, że oregano ma pozytywny
wpływ
w paście w strzykawce HDPE – 10ml
na zapobieganie wzrostowi i tworzeniu się komórek 50%
nowotworowych.
(bezmożna
form kwaśnych)
W jednym z testów in vitro stwierdzono, że raka okrężnicy
leczyć
ekstraktem z oregano, ponieważ pomaga nie tylko zapobiegać
wzrostowi10ml- 10 %
Spray atomizer
komórek rakowych, ale także je zabija.
10% cadridge do vaporyzatora
Cena: Mieszanki ziołowe – 125 zł
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2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.9. MIESZANKI ZIOŁOWE

Szczeć Borelioza
Szczeć pospolita to naturalny środek o właściwościach przeciwbólowych i bakteriobójczych.
Niszczy pierwotniaki, bakterie oraz niektóre
grzyby chorobotwórcze. Działa bakteriostatyczne,
przeciwzapalne oraz stymuluje układ odpornościowy. Skutecznie wspiera organizm w walce
z boreliozą oraz innymi chorobami odkleszczowymi. Ekstrakty z korzenia szczeci można stosować
jako naturalne wsparcie terapii antybiotykowej.
Suplementacja produktami zawierającymi szczeć
pospolitą, polecana jest osobom osłabionym jako
element rekonwalescencji po cięższych, wyniszczających chorobach oraz trudnych i długotrwałych infekcjach. Związki znajdujące się w roślinie
wspomagają regenerację tkanki łącznej i minimalizują powstawanie ubytków masy kostnej,
zmniejszając jednocześnie ryzyko wystąpienia
osteoporozy.
Szczeć pospolita pobudza układ trawienny do
właściwej pracy, normalizuje wydzielanie żółci
i soków trawiennych oraz uczestniczy w procesach ochrony wątroby.

Tatarak Trzustka
Kłącze tataraku pospolitego wykazuje działanie
rozkurczowe i antybakteryjne. Jego wyciąg
łagodzi dolegliwości występujące przy chorobach
układu pokarmowego i moczowego.
Tatarak może być świetnym środkiem w łagodzeniu bolesnych dolegliwości menstruacyjnych.
Stosowany od lat w ziołolecznictwie, będzie także
doskonałym uzupełnieniem terapii przy schorzeniach wątroby (reguluje wydzielanie żółci), chorobach nerek (działa moczopędnie i oczyszczająco),
dolegliwościach układu pokarmowego (reguluje
wydzielanie kwasów żołądkowych) i chorobowych zmianach skórnych.
Uzyskuje dobre opinie jako wsparcie organizmu
przy raku trzustki i jelit, usuwa śluz i pomaga
w regeneracji.

Cena: Mieszanki ziołowe – 125 zł
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2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.9. MIESZANKI ZIOŁOWE

Chill Shot
Potrzebujesz odprężenia i relaksu? Miałeś ciężki
tydzień i stres w pracy powodujące problem
z zasypianiem? Twój mózg i organizm potrzebuje
odpoczynku? Jest to produkt dla Ciebie.
Spędź miło czas z przyjaciółmi. Mieszanka ziół,
która daje efekt relaksu i spokojnego snu. Mimo,
że nie zawiera THC, a łączna ilość fitosubstancji
z konopi jest na poziomie 1%, efekt relaksu jest
bardzo odczuwalny.
Zalecane dawkowanie to 1 ml raz na 6 godzin.
Działanie zauważalne w ciągu godziny od zastosowania. Nie zaleca się spożywania przez dzieci,
kobiety w ciąży oraz przed prowadzeniem auta.
Jedna butelka 10 ml zawiera 100 mg CBD. Czas
działania zależny od organizmu, efekty odczuwalne od 30 min. do 60 min. po zastosowaniu, utrzymują się do 6 godzin.
Produkt całkowicie legalny i bezpieczny dla
zdrowia. Zawiera tylko naturalne wyciągi ziołowe,
nie zawiera konserwantów. Konserwantem jest
kannabidiol, który posiada podobne właściwości
przeciwutleniające jak witamina E.
Cena: Chill Shot – 25 zł

Melisa Relax
Połączenie CBD i melisy jest wykorzystywane
najczęściej jako łagodny środek uspokajający,
antydepresyjny i poprawiający jakość snu. Wykazuje działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne oraz jest naturalnym antyoksydantem.
Jeden z głównych składników aktywnych liści
melisy, przyniesie ukojenie w bólach głowy
i migrenach, będzie świetnym uzupełnieniem w
terapiach nerwicowych, stanów depresyjnych
i lękowych. Zioło to jest łagodnym i skutecznym
środkiem uspokajającym i wspomagającym
dobry sen. Ponadto zmniejsza zwiększone napięcie układu nerwowego, co jest pomocne w leczeniu łagodnych zaburzeń rytmu serca.
Antyoksydanty występujące w melisie, ograniczają działanie wolnych rodników, odpowiedzialnych
między innymi za rozwój chorób takich jak
cukrzyca, miażdżyca czy schorzenia neurologiczne. Wyciąg z tej rośliny pobudza pracę przewodu
pokarmowego, łagodząc stany chorobowe
w jelitach i drogach żółciowych. Melisa wspomaga również terapię choroby wrzodowej.
Cena: Mieszanki ziołowe – 125 zł
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2.9. MIESZANKI ZIOŁOWE

420
20 kwietnia to święto kultury konopi.
Nasz nowy produkt zawiera dużo kannabinolu
CBN, bo aż 4%, który naturalnie występuje
w roślinach i powstaje w procesie rozpadu THC
w procesie utleniania. CBN nie ma właściwości
psychoaktywnych. Naukowcy odkryli, że CBN
może pobudzać apetyt u osób chorych na
anoreksję oraz u pacjentów, u których brak apetytu wynikać może miedzy innymi z depresji, leczenia nowotworów oraz choroby Alzheimera.
Według badań przedstawionych w 2003 roku
wynika również, że CBN posiada silne działanie
przeciwbólowe. Co ciekawe to CBN i THC były
jedynymi kannabinoidami, które uśmierzały ból
poprzez uwalnianie endorfin i rozluźnienie
naczyń krwionośnych.
CBN prawdopodobnie jest najbardziej uspokajającym kannabinoidem ze wszystkich, stanowiąc
obiecujące narzędzie w leczeniu chorób związanych z lękiem oraz stresem. Jest to alternatywa
przeciwbólowa dla osób, które mają przeciwskazania do zażywania THC lub nie akceptują efektu
odurzenia.

Ashwagandha
Ashwagandha jest adaptogenem znanym od
wieków w medycynie ajurwedyjskiej, skutecznie
redukuje objawy przewlekłego stresu, wspiera
zdolności poznawcze (poprawia pamięć i koncentrację), pozytywnie wpływa na układ odpornościowy, zwiększa sprawność fizyczną i psychiczną,
a przede wszystkim reguluje równowagę hormonalną. Polecany dla osób aktywnych fizycznie.
Wykazuje silne działanie antyoksydacyjne,
przywraca harmonię w funkcjonowaniu układu
nerwowego, odpornościowego i przede wszystkim optymalizuje gospodarkę hormonalną.
Niezastąpiona w walce z objawami hashimoto,
niedoczynności tarczycy, insulinooporności, czy
PCOS (zespół policystycznych jajników).
Wspomaga regenerację w trakcie snu i ułatwia
zasypianie. Połączenie jej z wyciągiem konopnym
zwiększa skuteczność działania i je kierunkuje.

Cena: Mieszanki ziołowe – 125 zł
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2.9. MIESZANKI ZIOŁOWE

Balance
„Balans” to naturalna pomoc w stabilizacji organizmu, w zakresie układu krwionośnego oraz
cukrzycy. Balans pozwoli poczuć się lepiej dzięki
zawartości
pięciu
istotnych
składników
Coenzyme q 10 ubiquinol, korzeń targanka,
bitulina z kory brzozy, dziurawiec, minimum
1000 mg fitosubstancji z konopi włóknistych.
Dzięki obecności flawonoidów, działa rozkurczająco na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego,
dróg żółciowych, naczyń krwionośnych, w mniejszym stopniu na drogi moczowe. Składniki olejku
i garbniki wywierają działanie przeciwzapalne,
przeciwbakteryjne. Ziele dziurawca jest stosowane
w zaburzeniach czynnościowych oraz w stanach
zapalnych wątroby, także w schorzeniach
przewodu pokarmowego jako spasmolyticum.

Sleep
Sleep to naturalna pomoc między innymi w
problemach ze snem. Dzięki niemu sen staje się
głębszy i bardziej regenerujący. Melatonina i
Passiflora zawarta w Sleep, a także ToPlanta Heal,
który również jest jednym ze składników, zapewniają kompleksowe działanie.
Sleep pomoże Ci się zrelaksować i odprężyć,
szybciej dostosować się do zmiany strefy czasowej po podróży samolotem oraz zapewni pomoc
w wyregulowaniu zbyt wysokiego ciśnienia tętniczego.

Cena: Mieszanki ziołowe – 125 zł
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G–U–M
Naturalna pomoc między innymi w problemach
ustnych. GUM pomoże w walce z bólem dziąseł,
infekcją bakteryjną oraz załagodzi stan zapalny.
Mirra i Olibanum zawarta w GUM, a także
ToPlanta Heal, który również jest jednym ze składników, zapewniają kompleksowe działanie. Dodatek olejku miętowego sprawia, że GUM na długo
po użyciu zostawia w jamie ustnej uczucie
odświeżenia i schłodzenia.

Defence
O wzmocnienie układu odpornościowego warto postarać się szczególnie w sezonie zwiększonej zachorowalności na grypę czy
przeziębienie. W tym celu należy zadbać o zdrowe odżywianie,
regularną aktywność fizyczną oraz o uzupełnienie diety preparatami stymulującymi odporność.
ToPlanta Defence to suplement diety o bardzo szerokim spektrum
działania, nakierowany na poprawę odporności i samopoczucia po
dniu pełnym stresu. Produkt wzmacnia układ immunologiczny
oraz posiada adaptogeny wspomagające regenerację układu
nerwowego. Posiada także właściwości uspokajające i rozkurczowe.
Przyśpiesza regenerację mięśni i ułatwia wypoczynek po ciężkim
treningu czy górskiej wędrówce. Działa przeciwzapalnie
i przeciwgorączkowo. Poprawia pamięć i koncentrację. Podnosi
ciśnienie i rozrzedza krew. Stymuluje do pracy układ trawienny,
tym samym pobudzając apetyt. Działa moczopędnie i niweluje
stany zapalne układu moczowego, wspomaga pracę górnych dróg
oddechowych, a także działa wykrztuśnie.
Mieszanka specjalnie wyselekcjonowanych komponentów, zawierająca także ToPlanta Heal, sprawia że nasz układ odpornościowy
otrzymuje solidne wsparcie w walce z wirusami.
Defence posiada właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze
i grzybobójcze. Dla osób, które borykają się z uciążliwymi infekcjami,
lecz nie zamierzają używać środków chemicznych, suplement
ToPlanta Defence jest idealnym rozwiązaniem.

Cena: Mieszanki ziołowe – 125 zł
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2.10. MIESZANKI ZIOŁOWE - DLA ZWIERZĄT

MIESZANKI ZIOŁOWE
Dla zwierząt
Olejek konopny
dla zwierząt
Zdecydowana większość zwierząt posiada układ
endokannabinoidowy, który odpowiada za wiele
procesów regulujących pracę narządów wewnętrznych. Zadbaj o zdrowie swojego pupila, stosując
wysokiej jakości produkty firmy ToPlanta.
Olejek Konopny dla zwierząt zawiera kwasy tłuszczowe omega 3-6-9 w idealnych proporcjach
oraz pełne spektrum występujących w konopiach
fitosubstancji. Dodatek oleju z łososia sprawia że,
nasz pupil chętnie spożyje produkt, dlatego aplikowanie dawek nie sprawia problemu. Wystarczy,
że dodasz kilka kropel do karmy lub wody, a po
chwili zawartość miski zniknie.

Cena:
Olejek konopny dla zwierząt – 50 zł

Cechy produktu:
• Zawiera olej z łososia
• W pełni bezpieczny dla zwierząt
• Jakość Premium
• Produkt jest w 100% organiczny
• Zawartość THC na poziomie poniżej 0.2%
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CBD może:
• Obniżyć poziom stresu
• Podnieść jakość snu
• Zwiększyć apetyt
• Pomóc w regeneracji stawów
• Złagodzić objawy choroby lokomocyjnej
• Przyspieszyć regenerację mięśni
• Zniwelować stany zapalne
• Zahamować rozwój komórek nowotworowych

2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.11. WAPORYZACJA

WAPORYZATORY
MODEL 2
– Inteligentna bateria z miejscem
na cardridge (w zestawie).
– Włączanie z przycisku
(5 kliknięć)
– Opcja wstępnego grzania
(2 kliknięcia)
– Zmiana mocy grzałki, każda
odpowiada indywidualnemu
kolorowi (3 kliknięcia)
– Wyłączenie (5 kliknięć)

Cartridge do waporyzatora
Waporyzatory po skończeniu pracy należy umieścić ustnikiem do dołu żeby zapobiec zalaniu baterii, wersja z
wymienną końcówką wystarczy odkręcić końcówkę i założyć gumkę, która jest w zestawie.
Nie napełniamy vaporyzatorów do końca, zostawiamy minimum przestrzeni. Podgrzany olej zwiększa swoją
objętośc i może wyciec górą lub uszkodzić uszczelki.
Nie przegrzewamy znacznie vaporyzatorów przez bardzo długie i nieprzerwane sesje, w przeciwnym razie
możemy przepalić grzałkę i rozszczelnić uszczelki.

Cena:
Cartridge do waporyzera 10% 1ml HEAL/RECREATION CBD – 50 zł
Cartridge do waporyzera 10% 1ml HEAL/RECREATION CBG – 60 zł
Refuel HEAL/RECREATION 10% CBD 10ml – 100 zł
Refuel HEAL/RECREATION 10% CBG 10ml – 150 zł
Bateria MODEL 2 (cartridge + bateria) – 80 zł
Pusty cartridge – 20 zł
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2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.12. MAŚCI I ŻELE

MAŚCI KONOPNE
ToPlanta Maść Konopna
Maść konopna zawiera dużą ilość egzogennych
kwasów tłuszczowych, witaminy A, B1, B2, B6, C, E,
fitynę, kwas kanabidiolowy o silnym działaniu
bakteriobójczym oraz substancje mineralne tj.
wapń i fosfor.
Działa na skórę silnie przeciwzapalnie, łagodząco,
regenerująco i antybakteryjnie chroniąc przed
chorobami skóry.
Ułatwia krzepnięcie krwi i gojenie ran.
Wspomaga leczenie stanów zapalnych skóry,
przeciwdziała łuszczycy. Wspomaga również
leczenie blizn, poparzeń, przebarwień, niektórych
rodzajów grzybicy, egzemy oraz innych chorób
naskórka.
Intensywnie odżywia i natłuszcza zdrową oraz
zniszczoną skórę, tworząc na niej barierę ochronną spowalniającą m.in. parowanie wody.
Skutecznie regeneruje skórę, wzmacnia zniszczone komórki, ma działanie przeciwstarzeniowe.
Wykazuje właściwości przeciwświądowe. Rozszerza naczynia krwionośne. Wersja z mentolem
chłodzi, działa przeciwobrzękowo i przeciwświądowo oraz dezynfekuje i odświeża. Wersja z kamforą rozgrzewa i relaksuje.

Cena:
Maść original, chłodząca,
rozgrzewająca – 99 zł
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2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.12. MAŚCI I ŻELE

ŻELE KONOPNE
ToPlanta Żel
Preparat, który zawiera w swoim składzie organiczne związki siarki. Wykazuje działanie
przeciwzapalne i przeciwbólowe, dzięki czemu
może być stosowany w stanach zapalnych
stawów lub mięśni. Żel cechuje się dużą wchłanialnością. Jest dobrym nośnikiem innych
substancji, które same nie potrafiłyby wniknąć w
skórę tak efektywnie jak w połączeniu ich z
DMSO, co pozwala w maksymalnym stopniu
wykorzystać jego właściwości lecznicze oraz
transportowe przez połączenie go z naturalnym,
pełnym wyciągiem z konopi włóknistych. DSMO
w formie żelu znajduje również zastosowanie w
leczeniu wielu schorzeń.
Żel aloesowy jest składnikiem, który łagodzi
podrażnienia oraz niesie ze sobą wiele pozytywnych właściwości kosmetycznych.
Skuteczność żelu DMSO jest związana z jego
mechanizmem działania. Po wchłonięciu w skórę,
dimetylosulfotlenek przekształca się w MSM.
Składnik ten wspomaga produkcję kolagenu,
który jest głównym składnikiem tkanki łącznej.
Poza tym wspomaga regenerację chrząstki
stawowej, dzięki czemu żel może zmniejszać
skutki degradacji chrząstki i łagodzić stan zapalny. Z tego względu preparat znajduje zastosowanie w leczeniu stanów zapalnych stawów,
powstałych nie tylko wskutek zwyrodnienia, lecz
także w wyniku urazów, np. zwichnięciach,
stłuczeniach, itp.

Cena:
Żel do smarowania – 99 zł
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2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.13. SPRAY CONSTUSION

Spray Contusion
CONTUSION pomoże w walce z bólem po stłuczeniach, kontuzjach, przy nadwyrężonych stawach, a także
załagodzi stany zapalne. Zawarte w CONTUSION mirra, olibanum, mentol i DMSO oraz ToPlanta Heal, który
również jest jednym ze składników, zapewniają kompleksowe działanie. Dzięki lekko żywicznej konsystencji
preparat dłużej utrzymuje się na skórze i zapewnia powłokę ochronną.

Cena:
Spray Contusion – 50 zł
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2. WYCIĄGI ZIOŁOWE
2.14. PASTY KONOPNE

Pasty konopne
Najmocniejszy wyciąg full spectrum stężenie cannabinoidów powyżej 50%, gęsta konsystencja. Doskonały
wybór w przypadku terapii przy których mają znaczenie wysokie stężenia. Full spectrum, pełny wyciąg z tłuszczami woskami i chlorofilem.

Cena:
50% pasta 5 ml - szkło
50% pasta 10 ml - HDPE
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CBD CBG
300 zł 300 zł
350 zł 350 zł

3. ŻYWNOŚĆ KONOPNA

Żywność konopna
Olej z nasion konopi – spożywczy
100% zimno tłoczonego oleju z pestek konopi odmiany Finola i Santhica
Cechy produktu:
– pochodzi z pierwszego tłoczenia
– jest tłoczony na zimno
– nasiona, z których wyciskamy olej, pochodzą z naszej ekologicznej uprawy
– jest pakowany w ciemne szkło, które ma niską przepuszczalność promieni UV
– zawiera kompleks witamin ADEK
– jest lekkostrawny
Wartość odżywcza oleju konopnego (100 ml):
Białko: 0 g
Tłuszcze: 99,9 g
Węglowodany: 0 g
Błonnik: 0 g
Sól: 0 g

Cena:
250 ml – 28 zł
1 L – 100 zł

Makuch konopny
Makuch konopny jest produktem otrzymywanym podczas procesu tłoczenia
oleju z nasion konopi. Z makuchu konopnego wytwarzana jest mąka konopna
bogata w witaminy i minerały.
Cechy produktu:
– posiada wysoką zawartość białka
– zawiera kompleks 20 aminokwasów
– usprawnia działanie układu trawiennego
– zawiera kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 w proporcji 3:1
– nie zawiera glutenu
– jest lekkostrawny
– reguluje działanie układu trawiennego
– podnosi poziom energii
– stanowi bogate źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych
Wartość odżywcza makucha konopnego (100 g):
Białko: 35 g
Tłuszcze: 10 g
Węglowodany: 7 g
Błonnik: 35 g
Sól: 0 g

Cena:
1 kg – 10 zł

Nasiona spożywcze konopi – niełuskane
Świetny dodatek do musli, owsianek, chlebów, dań z kaszą, ryżem, sałatek
czy przecierów. Wysoka zawartość białka sprawia, że nasiona nadają się
idealnie dla osób budujących masę mięśniowa. Nasiona zawierają dużą
zawartość składników odżywczych, między innymi żelazo i magnez.
Wartość odżywcza niełuskanych
nasion konopi (100 g):
Białko: 30 g
Tłuszcze: 28 g
Węglowodany: 31 g
Błonnik: 22 g
Sól: 0 g
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Cena:
1 kg – 10 zł

3. ŻYWNOŚĆ KONOPNA
3.1. HERBATA KONOPNA

Herbata konopna
Cechy produktu:
– pełne kwiaty
– niezwykle aromatyczna
– 100% polskich konopi
– produkt jest w 100% organiczny i pozbawiony pestycydów czy chemicznych barwników
– ręczna selekcja
CBD może pozytywnie wpłynąć na:
– obniżenie poziomu stresu
– przyśpieszenie regeneracji mięśni
– zniwelowanie stanów zapalnych
– zmniejszenie dolegliwości menstruacyjnych
– zniwelowanie odczuwania reakcji alergicznych
– zmniejszenie odruchów wymiotnych
– zwiększenie apetytu
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Cena:
Herbata konopna 35g – 29 zł

4. CENNIKI
DETAL – SUGEROWANE CENY DLA SKLEPU
RECREATION
CBD

RECREATION
CBG

PRECISSION PRECISSION
CBD
CBG

150 zł

100 zł

150 zł

30 zł

45 zł

190 zł

175 zł

190 zł

40 zł

60 zł

50 zł

75 zł

HEAL CBD

HEAL CBG

5%

79 zł

110 zł

10%

100 zł

15%

157 zł

20%

175 zł

25%

190 zł

30%

210 zł

50% pasta 5ml szkło

300 zł

300 zł

50% PASTA 10ml HDPE

350 zł

350 zł

10% refuel do
vaporyzera 10ml

100 zł

150 zł

100 zł

150 zł

125 zł

125 zł

150 zł

100 zł

150 zł

60 zł

50 zł

60 zł

SUPLEMENT DIETY
RED CBD

SUPLEMENT
DIETY BLUE

WYCIĄGI I MIESZANINY
ZIOŁOWE Z CBD I CBG

DLA
ZWIERZĄT

100 zł

100 zł

wszystkie 125 zł detal

50 zł

Spray atomizer 10%
MAŚCI/ŻELE 120ml

99 zł

CONTUSION 10ml

50 zł

Baza waporyzacja 10% 10ml

100 zł

Olej spożywczy 250ml

28 zł

Herbata CBD lub CBG 35g

29 zł

Chill Shot

25 zł

Cartridge do waporyzera
10% 1ml

50 zł

10%

KATALOG PRODUKTÓW 2022

Nasz adres:

ul.Kościelna 6 Siemianice 63-645
woj. Wielkopolskie
Tel: +48 570 484 717
Mail: contact@toplanta.com

Web:

www.facebook.com/ToPlanta
www.toplanta.com
www.leczniczekonopie.com

2022
KATALOG PRODUKTÓW

Wszystkie podane ceny są cenami brutto

