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N a t u r a  i  n a u k a

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. SUPLEMENTY DIETY CBD/CBG
2.1. CBD – KANNABIDIOL
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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 orga-
nizm i jego codzienne funkcjonowanie. CBD nie wyka-
zuje 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. 
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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 neu-
roimmunologicznej. Reguluje również nasz nastrój, poczucie głodu, sytości, czy ośro-
dek motywacji. CBD z racji naturalnego roślinnego pochodzenia, jest łatwo rozpozna-
walne 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. SUPLEMENTY DIETY CBD/CBG
2.1. CBD – KANNABIDIOL

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

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. 

KATALOG PRODUKTÓW 2023
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2. SUPLEMENTY DIETY CBD/CBG
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.

Co to jest CBG - Kannabigerol?

CBG – inaczej kannabigerol – to główny składnik 
z rodziny fitokannabinoidowej. Określany jako pier-
wotny element składowy wszystkich kannabinoidów.  
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 wpły-
wem promieniowania UV lub zawartych w roślinach enzymów, bierze udział 
w rozwoju ponad 100 kannabinoidów zawartych w konopiach włóknistych. 

4
Czy łatwo pozyskać CBG z konopi?

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

KATALOG PRODUKTÓW 2023
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2. SUPLEMENTY DIETY CBD/CBG
2.2. CBG – KANNABIGEROL

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.
Pobudzające, rozładowuje napięcie, działa 
antydepresyjnie, pozytywnie nastawia, zmniejsza 
drażliwość, dodaje energii.
 

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

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

KATALOG PRODUKTÓW 2023
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2. SUPLEMENTY DIETY CBD/CBG
2.3. CBN – KANNABINOL
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Czym jest CBN?

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.

Według badań przedstawionych w 2003 roku wynika 
również, że CBN posiada silne działanie przeciwbólo-
we. Co ciekawe, CBN i THC były jedynymi kannabino-
idami, które uśmierzały ból poprzez uwalnianie endor-
fin 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. 
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2. SUPLEMENTY DIETY CBD/CBG
2.4. DAWKOWANIE

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 dora-
dzamy w opracowaniu dawkowania. 
Pośredniczymy także w kontakcie 
z lekarzami specjalistami. 

Produkt należy przechowywać w suchym
i zacienionym miejscu.

1x

6 – 8 godz.

2 - 3 dni

Dziękujemy za zakup naszego pro-
duktu. Mamy nadzieję, że spełni 
Twoje oczekiwania. 
Zachęcamy również do podzielenia 
się z nami Twoją opinią. 

ToPlanta WEB

KATALOG PRODUKTÓW 2023



2. SUPLEMENTY DIETY CBD/CBG
2.5. OLEJKI KONOPNE – HEAL

KATALOG PRODUKTÓW 2022

OLEJKI KONOPNE
Który olejek wybrać? 

Heal
„Heal” jest to pełnowartościowy produkt o rozszerzonym spektrum 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.

Ekstrakt ten, oprócz CBD zawiera inne kannabinoidy takie jak CBC, CBN, 
CBG, THCV, CBDV, CBGA, CBD, CBDA, CBGA.
Dodatkowo są z dodatkiem ziół takich jak kocimiętka raz chmiel, które 
również posiadają cannabinoidy i wzmacniają efekt synergii.

Dostępny w wersji z przewagą CBD lub CBG

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

CBD CBG
79 zł 110 zł
100 zł 150 zł
157 zł 
175 zł 190 zł
190 zł 
210 zł 

KATALOG PRODUKTÓW 2023

Wszystkie olejki full spectrum wzbogaciliśmy ziołami, które podnoszą przyswajalność 
i zwiększają działanie olejków full spectrum. 

CBD CBG



2. SUPLEMENTY DIETY CBD/CBG
2.6. OLEJKI KONOPNE – HEAL SPRAY
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Heal Spray
Heal  wersji z aplikatorem spray do precyzyjnego dawkowania, szczególnie polecane dla osób które mają 
problem z odmierzeniem dawki w kroplach np. W przypadku parkinsona. Olej z nasion zastąpiony jest 
glikolem farmaceutycznym i alkoholem etylowym. 

Dostępne stężenia

Butelka z atomizerem 10ml – 10%
Cena:
10%

CBD CBG
100 zł 150 zł

CBD CBG



2. SUPLEMENTY DIETY CBD/CBG
2.7. OLEJKI KONOPNE – PASTY KONOPNE
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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 10 ml - HDPE

CBD CBG
350 zł 350 zł

CBD CBG



2. SUPLEMENTY DIETY CBD/CBG
2.8. OLEJKI KONOPNE – RECREATION

KATALOG PRODUKTÓW 2022

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, 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. 
Jest dobrym wyborem dla osób które chcą lepszy smak i nie chcą dodatku ziół „Heal”, zostanie neutralny pod 
względem wyglądu i smaku, a zachowa działanie oleju konopnego.

Cena:
10%
20%

CBD CBG
100 zł 150 zł
175 zł 190 zł

KATALOG PRODUKTÓW 2023
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2. SUPLEMENTY DIETY CBD/CBG
2.9. OLEJKI KONOPNE – PRECISION

KATALOG PRODUKTÓW 2022

Precision – Gold
„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”. 

Cena:
10%
20%
30%

CBD CBG
30 zł 45 zł 
40 zł 60 zł 
50 zł 75 zł

KATALOG PRODUKTÓW 2023
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2. SUPLEMENTY DIETY CBD/CBG
2.10. RECREATION / PRECISION SPRAY

KATALOG PRODUKTÓW 2022

CBD

CBG

Recreation Spray
Recreation w wersji z aplikatorem spray do 
precyzyjnego dawkowania, szczególnie 
polecane dla osób które mają problem 
z odmierzeniem dawki w kroplach np. 
W przypadku parkinsona. Olej z nasion 
zastąpiony jest glikolem farmaceutycznym 
i alkoholem etylowym. 

CBG Cena:
10%

CBD CBG
100 zł 150 zł

Precision Spray
Precision w wersji z aplikatorem spray do 
precyzyjnego dawkowania, szczególnie 
polecane dla osób które mają problem 
z odmierzeniem dawki w kroplach np. 
W przypadku parkinsona. Olej z nasion 
zastąpiony jest glikolem farmaceutycznym 
i alkoholem etylowym. 

Cena:
10%

CBD CBG
100 zł 150 zł

CBD



3. MIESZANKI ZIOŁOWE Z CBD/CBG
3.1. MIESZANKI ZIOŁOWE

KATALOG PRODUKTÓW 2022

MIESZANKI ZIOŁOWE

Dopamina 
Szczęście
Połączenie kurkuminy i piperyny wzmaga 
produkcję hormonu szczęścia – dopaminy. 
Dodatkowo mają one właściwości przeciwnowo-
tworowe 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 cordy-
ceps 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 przeciwu-
tleniające.

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

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 wspomagają 
trawienie. Chmiel zwyczajny znany jest jednak przede wszystkim ze swoich 
właściwości uspokajających, przeciwzapalnych i przeciwbólowych.
Oregano słynie przede wszystkim z właściwości przeciwnowotworowych. 
Na podstawie wielu badań stwierdzono, że oregano ma pozytywny wpływ 
na zapobieganie wzrostowi i tworzeniu się komórek nowotworowych. 
W jednym z testów in vitro stwierdzono, że raka okrężnicy można leczyć 
ekstraktem z oregano, ponieważ pomaga nie tylko zapobiegać wzrostowi 
komórek rakowych, ale także je zabija.

Cena: Mieszanki ziołowe – 125 zł
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Szczeć Borelioza
Szczeć pospolita to naturalny środek o właściwo-
ściach przeciwbólowych i bakteriobójczych. 
Niszczy pierwotniaki, bakterie oraz niektóre 
grzyby chorobotwórcze. Działa bakteriostatyczne, 
przeciwzapalne oraz stymuluje układ odporno-
ściowy. Skutecznie wspiera organizm w walce 
z boreliozą oraz innymi chorobami odkleszczo-
wymi. 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, wynisz-
czających chorobach oraz trudnych i długotrwa-
łych infekcjach. Związki znajdujące się w roślinie 
wspomagają regenerację tkanki łącznej i minima-
lizują 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 proce-
sach 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 łagodze-
niu bolesnych dolegliwości menstruacyjnych. 
Stosowany od lat w ziołolecznictwie, będzie także 
doskonałym uzupełnieniem terapii przy schorze-
niach wątroby (reguluje wydzielanie żółci), choro-
bach nerek (działa moczopędnie i oczyszczająco), 
dolegliwościach układu pokarmowego (reguluje 
wydzielanie kwasów żołądkowych) i chorobo-
wych 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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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 wspomagają 
trawienie. Chmiel zwyczajny znany jest jednak przede wszystkim ze swoich 
właściwości uspokajających, przeciwzapalnych i przeciwbólowych.
Oregano słynie przede wszystkim z właściwości przeciwnowotworowych. 
Na podstawie wielu badań stwierdzono, że oregano ma pozytywny wpływ 
na zapobieganie wzrostowi i tworzeniu się komórek nowotworowych. 
W jednym z testów in vitro stwierdzono, że raka okrężnicy można leczyć 
ekstraktem z oregano, ponieważ pomaga nie tylko zapobiegać wzrostowi 
komórek rakowych, ale także je zabija.
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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.

CBD
10%

CBG
1%

Cena: Mieszanki ziołowe – 125 zł
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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 apety-
tu wynikać może miedzy innymi z depresji, lecze-
nia 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 uspokaja-
jącym kannabinoidem ze wszystkich, stanowiąc 
obiecujące narzędzie w leczeniu chorób związa-
nych z lękiem oraz stresem. Jest to alternatywa 
przeciwbólowa dla osób, które mają przeciwska-
zania 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 koncen-
trację), pozytywnie wpływa na układ odpornościo-
wy, zwiększa sprawność fizyczną i psychiczną, 
a przede wszystkim reguluje równowagę hormo-
nalną. Polecany dla osób aktywnych fizycznie. 
Wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, 
przywraca harmonię w funkcjonowaniu układu 
nerwowego, odpornościowego i przede wszyst-
kim 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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Balance
„Balans” to naturalna pomoc w stabilizacji organi-
zmu, w zakresie układu krwionośnego oraz 
cukrzycy. Balans pozwoli poczuć się lepiej dzięki 
zawartości pięciu istotnych składników 
Coenzyme q 10 ubiquinol, korzeń targanka, 
betulina z kory brzozy, dziurawiec, minimum 
1000 mg fitosubstancji z konopi włóknistych.
Dzięki obecności flawonoidów, działa rozkurczają-
co na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, 
dróg żółciowych, naczyń krwionośnych, w mniej-
szym 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, zapew-
niają kompleksowe działanie.
Sleep pomoże Ci się zrelaksować i odprężyć, 
szybciej dostosować się do zmiany strefy czaso-
wej po podróży samolotem oraz zapewni pomoc 
w wyregulowaniu zbyt wysokiego ciśnienia tętni-
czego.

Cena: Mieszanki ziołowe – 125 zł
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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. Jednorazowe 
stosowanie dawki większej niż 1ml może wywołać uczucie 
otumanienia.
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Defence
O wzmocnienie układu odpornościowego warto postarać się szcze-
gólnie w  sezonie zwiększonej zachorowalności na grypę czy 
przeziębienie. W tym celu należy zadbać o zdrowe odżywianie, 
regularną aktywność fizyczną oraz o uzupełnienie diety preparata-
mi 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, zawie-
rająca 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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Cena: Chill Shot – 25 zł
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3.2. MIESZANKI ZIOŁOWE - DLA ZWIERZĄT
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MIESZANKI ZIOŁOWE
Olejki konopne dla zwierząt

Cechy produktu:
• Zawiera olej z łososia
• W pełni bezpieczny dla zwierząt
• Jakość Premium
• Produkt jest w 100% organiczny

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

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, zapew-
niają kompleksowe działanie.
Sleep pomoże Ci się zrelaksować i odprężyć, 
szybciej dostosować się do zmiany strefy czaso-
wej po podróży samolotem oraz zapewni pomoc 
w wyregulowaniu zbyt wysokiego ciśnienia tętni-
czego.

KATALOG PRODUKTÓW 2023

Olejek konopny z olejem z łososia
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.

3. MIESZANKI ZIOŁOWE Z CBD/CBG

Dostępne stężenia

Olejek konopny dla zwierząt 10 ml z olejem z łososia – 2,5%; 5% 2,5%
5%

 
45 zł 
50 zł 

Cena:Stężenie:

CBD



Olejek konopny z melatoniną
Melatonina, jak przypuszczają naukowcy jest silnym inhibitorem dopaminy dla psa, dzięki czemu zmniejsza 
jego lęki. Ma również działanie przeciwdrgawkowe i uspokajające. 
Warto ją podawać w sytuacjach silnego stresu, w tym w reakcjach lękowych na grzmoty, błyski czy dźwięk 
fajerwerków. Również u zwierząt cierpiących z powodu lęku separacyjnego. 
Stosowanie melatoniny przez Twoje zwierzę musi zatwierdzić lekarz weterynarii, który również powinien 
dobrać jej ilość odpowiadającą masie ciała pupila.
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Dostępne stężenia

Olejek konopny dla zwierząt 10 ml z melatoniną – 2,5%; 5% 2,5%
5%

 
45 zł 
50 zł 

Cena:Stężenie:

CBD



Olejek konopny MCT Alergia
Produkt przeznaczony dla zwierząt uczulonych na tłuszcze rybie, fitosubstancje, chlorofil i inne  substancje 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Zawiera wyłącznie wyselekcjonowany cannabidiol oraz olej MCT 
(kokosowy, destylowany). Nie podawać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
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Dostępne stężenia

Olejek konopny dla zwierząt 10 ml MCT Alergia – 2,5%; 5% 2,5%
5%

 
45 zł 
50 zł 

Cena:Stężenie:

CBD



4. MAŚCI, KOSMETYKI I ŻELE
4.1. MAŚCI KONOPNE
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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 zniszczo-
ne komórki, ma działanie przeciwstarzeniowe. 
Wykazuje właściwości przeciwświądowe. 
Rozszerza naczynia krwionośne. Wersja z mento-
lem chłodzi, działa przeciwobrzękowo i przeci-
wświądowo oraz dezynfekuje i odświeża. Wersja 
z kamforą rozgrzewa i relaksuje.
Zawierają wosk pszczeli, wosk konopny, olej 
konopny, kannabinoidy, estry kwasu cytrynowego, 
naturalne terpeny konopne i olejki eteryczne 
pochodzenia naturalnego. 

Cena:
Maść original, chłodząca,
rozgrzewająca – 99 zł

KATALOG PRODUKTÓW 2023

5000 mg kannabinoidów
w opakowaniu
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KOSMETYKI KONOPNE
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BIO Spray
BIO Naturalny Spray, odświeżający i kojący  – NIE ZAWIERA ALUMINIUM W ŻADNEJ POSTACI
Całkowicie naturalny spray, który chroni przed nieprzyjemnym zapachem potu i pielęgnuje skórę, nawet wraż-
liwą.  Odpowiedni zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Nie pozostawia śladu na ubraniach.
Skład: roztwór srebra kolonoidalnego, d-pantenol, woda utleniona 3%, wodorowęglan sodu, olejek rozmarynowy, 
olejek eukaliptusowy, alpha bisabolol  (terpen z kwiatów rumianku).
Bisabolol jest naturalnym alkoholem seskwiterpenowym. Jest to bezbarwny, lepki olej, który jest podstawowym 
składnikiem olejku eterycznego z rumianku. Wspomaga regenerację podrażnionych miejsc i daje ukojenie.
Srebro nanokoloidalne ma właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Stosowane pod pachami pomaga 
unikać przykrego zapachu.
Soda oczyszczona neutralizuje brzydkie zapachy i zadziała antybakteryjnie.
D-pantenol nawilża, zatrzymuje wodę w naskórku i zapobiega uczuciu 
ściągnięcia skóry jednocześnie łagodząc podrażnienia.
Woda utleniona również pomaga w pozbyciu się przyjemnego 
zapachu ciała.

Cena:
BIO Spray –  100 zł

4. MAŚCI, KOSMETYKI I ŻELE
4.2. KOSMETYKI KONOPNE
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4. MAŚCI, KOSMETYKI I ŻELE
4.2. KOSMETYKI KONOPNE

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 działa-
nie. Dzięki lekko żywicznej konsystencji preparat 
dłużej utrzymuje się na skórze i zapewnia 
powłokę ochronną. 

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 skład-
ników, zapewniają kompleksowe działanie. Doda-
tek olejku miętowego sprawia, że GUM na długo 
po użyciu zostawia w jamie ustnej uczucie 
odświeżenia i schłodzenia.

CBD
10%

CBG
1%

Cena:
Spray Contusion –  50 zł

Cena:
G-U-M Spray –  125 zł

CBD
10%



KATALOG PRODUKTÓW 2022

ŻELE KONOPNE
ToPlanta Żel

Preparat, który zawiera w swoim składzie orga-
niczne związki siarki. Wykazuje działanie 
przeciwzapalne i przeciwbólowe, dzięki czemu 
może być stosowany w stanach zapalnych 
stawów lub mięśni. Żel cechuje się dużą wchła-
nialnością. 
 
Żel aloesowy jest składnikiem, który łagodzi 
podrażnienia oraz niesie ze sobą wiele pozytyw-
nych 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 zapal-
ny. Z tego względu preparat znajduje zastosowa-
nie w leczeniu stanów zapalnych stawów, 
powstałych nie tylko wskutek zwyrodnienia, lecz 
także w wyniku urazów, np. zwichnięciach, 
stłuczeniach, itp.

Żel ToPlanta świetnie działa na oparzenia 
słoneczne, przede wszystkim na złagodzenie 
obiawów bólu.

Cena:
Żel do smarowania –  99 zł

KATALOG PRODUKTÓW 2023

CBD
10%

CBG
1%

4. MAŚCI, KOSMETYKI I ŻELE
4.3. ŻELE KONOPNE
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SUPER FOOD
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

Olej z nasion konopi – spożywczy

Wartość odżywcza oleju konopnego (100 ml):
Białko: 0 g
Tłuszcze: 99,9 g
Węglowodany: 0 g
Błonnik: 0 g
Sól: 0 g

Cena:

1 L –  100 zł

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

Makuch konopny

Wartość odżywcza makucha konopnego (100 g):
Białko: 35 g
Tłuszcze: 10 g
Węglowodany: 7 g
Błonnik: 35 g
Sól: 0 g

Cena:
100 g –  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 

Cena:

250 ml –  35 zł

KATALOG PRODUKTÓW 2023

5. SUPER FOOD
5.1. ŻYWNOŚĆ KONOPNA

500 g –  15 zł
1 kg –  25 zł

100 g –  10 zł
500 g –  15 zł
1 kg –  25 zł
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5. SUPER FOOD
5.1. ŻYWNOŚĆ KONOPNA

Mąka konopna

Mąka konopna cechuje się wysoką zawartością cynku, potasu, 
magnezu, żelaza oraz wapnia – o wiele większa niż ta z mięsa czy 
mleka. Ma też największe stężenie globulin (65%), które odgrywają 
znaczącą rolę w naprawie uszkodzonego DNA.
Wchłanianie i trawienie – mąka ponadto posiada aminokwasy, 
które wspomagają prawidłowe wchłanianie składników, które 
znajdują się w układzie trawiennym. 
Najlepiej przyswajalne białko  – Kolejnym ważnym punktem jest 
wysoka zawartość białka w konopi – w granicach 20-35%. 

Białko konopne

Wartość odżywcza białka konopnego (100 g):

Białko: 35,5 g

Kwasy nasycone: 1,1 g
Węglowodany: 40,6 g
Błonnik: 31,6 g
Sól: 0 g

Cena:

Bulletproof Coffee

Bulletproof coffee, kawa zapewniająca długotrwały przypływ energii. 
Popularny trend zwłaszcza wśród osób dbających o sylwetkę ze względu 
na przyspieszenie pracy metabolizmu.
Kawę należy parzyć ze zmielonych ziaren 100% arabica, dodając olej 
kokosowy. Dla poprawienia smaku, można dodać odrobiny cynamonu. 
Kawę z olejem można zblendować lub dodać łyżeczkę oleju do gorącej 
kawy i mieszać do rozpuszczenia.
Dodanie do kawy oleju koksowego wraz  CBD, pozwala na rozłożenie 
zastrzyku energii w czasie, jednocześnie chroniąc żołądek.

Korzyści
• Smak – uzyskujemy kawę z delikatnym, kakaowo-czekoladowym 
smakiem.
• Oderwanie od monotonii – dla osób pijących kawę dzień w dzień.
• Możliwość zerwania z dosładzaniem – dodanie kompozycji nowego 
smaku można pogodzić z zmniejszeniem słodzenia.

Wartość odżywcza mąki konopnej (100 g): Cena:
Białko: 33,5 g
Tłuszcze: 0 g
Węglowodany: 2,7 g
Błonnik: 31,6 g
Sól: 0 g

w tym cukry: 2,7 g

Tłuszcze: 9,9 g

Wartość energetyczna: 392 kcal

100 g –  10 zł
500 g –  15 zł
1 kg –  25 zł

100 g –  10 zł
500 g –  15 zł
1 kg –  25 zł
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Herbatka konopna
Cechy produktu:
– pełne kwiaty
– niezwykle aromatyczna
– 100% polskich konopi
– produkt jest w 100% organiczny i pozbawiony pestycydów czy chemicznych barwników
– ręczna selekcja

Wersja BLUE to przewaga kannabinoidu CBG który doda nam energii na dzień , wersja RED to przewaga CBD, 
które da nam relaks i lepszy sen.

Cena:
Herbatka konopna 35g –  30 zł

KATALOG PRODUKTÓW 2023

5. SUPER FOOD
5.2. HERBATKA KONOPNA

CBD CBG



6. WITAMINY I WYCIĄGI ZIOŁOWE
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WITAMINY
I WYCIĄGI ZIOŁOWE

Tarczyca bajkalska
Polecana dla:
• chorujących na grzybicę typu Candida; 
• osłabionych oraz mających obniżoną odporność; 
• przeziębionych (szczególnie przy infekcjach
  wirusowych i bakteryjnych oraz w grypie); 
• osób z bólem gardła i ze stanami zapalnymi
  śluzówki w jamie ustnej (np. dziąseł); 
• chorujących na miażdżycę; 
• cierpiących na choroby wątroby; 
• chcących zregenerować swoją wątrobę

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

Body & Mind
• Bacopa monnieri działa korzystnie na układ nerwowy 
   oraz pracę mózgu
• POLISACHARYDY działają przeciwzapalnie, są stoso-
  wane na zmiany miażdżycowe.
• Hupercyna A jest to alkaloid ekstrahowany z rośliny 
 Huperzia serrata. Jest to środek wspomagający
  pamięć i zdolności kognitywne. Poprawia koncentrację, 
  ułatwia przyswajanie wiedzy. 
• Usprawnienie skupienia, uczenia, zapamiętywania. 
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CBD
10%

CBG
1%
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Febryfugin
Kuracja polecana na:
• Problemy z pracą dróg moczowych (zapalenie
   pęcherza, nerek)
• Infekcje grzybicze
• Reumatoidalne zapalenie stawów
• Toczeń
• Borelioza
• Alergie
• Nadmierne łysienie

K2MK7
Witamina K2MK7 najbardziej znana ze wspierania prawidłowego 
funkcjonowanie układu kostnego, wpływa na gęstość gości, 
zmniejsza ryzyko wystąpienia osteoporozy oraz prawidłowy 
rozwój kości u dzieci i młodzieży. 
Jej zastosowanie jest jednak znacznie szersze, ponieważ wspiera 
ona również prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego, 
zapewniają prawidłową krzepliwość krwi, zmniejszając ryzyko 
wystąpienia zawału serca i miażdżycy. 
Dodatkowo podnosi przyswajalność witaminy D 
i wzmacnia jej działanie.
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Beta - kariofilen
Działanie :
• neuroprotekcyjnie 
• neuromodulacyjnie
• działa przeciwzapalnie
• antyoksydacyjnie
• neuroprotekcyjne,
• immunomodulacyjne działanie na receptor cb2 
• wszystko może być pomocne w leczeniu chorób neurodegene-
racyjnych
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Koenzym Q10
Koenzym Q10 znany jest głównie z właściwości 
antyoksydacyjnych, opóźniających starzenie się 
organizmu i właściwości przeciw nowotworo-
wych, jednak korzyści z jego stosowania jest 
znacznie więcej.
Znany również jako ubichinon, koenzym Q10 
bierze udział w produkcji energii w każdej komórce 
ciała, zwłaszcza w takich narządach jak serce, 
wątroba czy trzustka, które potrzebują dużych jej 
nakładów. 
Jest stosowany w terapii chorób neurodegenera-
cyjnych (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, 
stwardnienie rozsiane, pląsawica Huntingtona).
Zredukowana forma koenzymu Q10 - ubichinol 
dzięki występowaniu w lipoproteinach krwi, gdzie 
chroni cholesterol LDL przed utlenieniem, 
zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy.

Zalecany jako wsparcie diety dla osób zmagają-
cych się z chorobą Parkinsona i Alzheimera, 
stwardnieniem rozsianym, chorobami serca 
i układu krążenia.

Witamina D3
• Niezwykle ważna dla układu kostnego jest 
   odpowiednia podaż witaminy D3 w organizmie, 
  ponieważ witamina ta wpływa na metabolizm 
   kości.
• Pomocna przy zwalczaniu próchnicy
• Działa immunomodulująco
• Przeciwbakteryjnie
• Działanie antyproliferacyjne
• Antynowotworowo
• Wpływa na zdolność do regeneracji wątroby

KATALOG PRODUKTÓW 2023
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Nikotynamid
Zastosowanie: 
cukrzyca,  problemy z alkoholem, nowotwory przy radio i chemio-
terapii, udary, zawały serca, powstawanie sepsy. Żółtakowatość 
ksantomatoza ( żółte grudki na powiekach), wszystkie choroby 
autoagresywne, ADHD, Hashimoto, RZS.

Vermis – Zioła szwedzkie
Macerat alkoholowy etylowy
Skład: orzech włoski, laski wanilii, goździki, zioła szwedzkie.
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Yo-Hi
Johimbina działa na organizm blokując receptory alfa-2 adrener-
gicznych, które hamują erekcję. Drugim działaniem johimby jest 
spalanie tkanki tłuszczowej.

Przeciwskazania:
Osoby z historią chorób serca, wysokim lub niskim ciśnieniem 
krwi, chorobą nerek, chorobą wątroby i stanami zdrowia 
psychicznego nie powinny przyjmować johimby.  Kobiety w ciąży 
i dzieci poniżej 18 roku życia również powinny powstrzymać się od 
używania johimby. 



HEAL CBD HEAL CBG

5% 79 zł 110 zł

10% 100 zł 150 zł 100 zł 150 zł 30 zł 45 zł

15% 157 zł

20% 175 zł 190 zł 175 zł 190 zł 40 zł 60 zł

25% 190 zł

30% 210 zł 50 zł 75 zł

50% PASTA 10ml HDPE 350 zł 350 zł

Spray atomizer 10%

MAŚCI/ŻELE 120ml 99 zł

CONTUSION 10ml 50 zł

Olej spożywczy 250ml / 1L 35 zł / 100 zł

RECREATION 
CBD

RECREATION 
CBG

PRECISSION 
CBD

PRECISSION 
CBG

7. CENNIKI
DETAL – SUGEROWANE CENY DLA SKLEPU
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Herbata CBD lub CBG 35g 30 zł

KATALOG PRODUKTÓW 2023

Chill Shot 25 zł

100 zł 150 zł

OLEJKI KONOPNE - PASTY

WITAMINY - WYCIĄGI ZIOŁOWE - MIESZANKI ZIOŁOWE

Wyciągi i mieszaniny ziołowe
z CBD i CBG 125 zł

NIACYNAMID 200 zł

Q10 UBIQUINOL 200 zł

BODY&MIND 200 zł

VERMIS Zioła szwedzkie 100 zł

K2MK7 30 zł

D3 100 zł

TARCZYCA BAJKALSKA 125 zł

BETA-KARIOFILEN 100 zł
FEBRYFUGIN 70 zł
YO-HI 100 zł

SUPER FOOD

Olejki konopne dla zwierząt 
2,5% 45 zł

Makuch konopny 10 zł

Mąka konopna 10 zł

Nasiona konopne 
niełuskane 10 zł

Białko konopne 10 zł

Bulletproof 40 zł

100 g 500 g 1 kg

15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

25 zł

25 zł

25 zł

25 zł

100 zł 150 zł 100 zł 150 zł

BIO Spray 100 zł

Olejki konopne dla zwierząt 
5% 50 zł
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K A T A L O G  P R O D U K T Ó W

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

Wszystkie podane ceny są cenami brutto


