
 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΡΕΜΑ CBD 50ml 
Συστατικα: > 80% έλαιο κάνναβης CBD, κερί μέλισσας. 
100% φυσικό προιον: δεν περιλαμβάνει χημικά και πρόσθετα. Βιολογικό. 
Χρήση: Toπικό αντιφλεγμωνώδες, τοπικό αναλγητικό, επουλωτικό.  
Συνίσταται κυρίως για: Tοπικές δερματικές λοιμώξεις, ψωρίαση, μυκητιάσεις, ερεθισμούς πάνας μωρών, εγκαύματα, 
καρκίνο του δέρματος, φλεγμονές. 
Δράση: Σε ρευματοειδείς διαταραχές, διαστρέμματα, μυϊκές τομές, οσφυϊκή δισκοπάθεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για ρευματικό πόνο, πόνο που σχετίζεται με μυς, θυλακίτιδα (ανεξάρτητα από το στάδιο), δυσπλασία ισχίου, αστάθεια 
σπονδυλικής σφήνας, τοπικές δερματικές λοιμώξεις /ερεθισμούς.  
Χρήση: εξωτερική, 2-3 φορές ημερησίως. Κάντε απαλό μασάζ στην πάσχουσα περιοχή και τυλίξτε την με μια πετσέτα ή 
κουβέρτα για 20 λεπτά. Ζεσταίνοντας τους ιστούς, αυξάνεται η διαπερατότητα του δέρματος. Αν η κρέμα έχει 
στερεοποιηθεί λόγω χαμηλής θερμοκρασίας, ζεστάνετε ένα κατσαρολάκι με νερό και βυθίστε το μπουκάλι με την 
κρέμα μέσα, εώς ότου υγροποιηθεί.  
Παιδιά: Μπορείνα χρησιμοποιηθεί σε μωρά ως κρέμα συγκάματος ή για δερματικούς ερεθισμούς. 
Εγκαύματα: Σε περίπτωση ισχυρού εγκαύματος απευθυνθείτε σε κέντρο άμεσης βοήθειας. Η πληγή, μπορεί να 
καλυφθεί με κρέμα CBD. Μειώνει την έκταση της πληγής άμεσα, την αίσθηση καψίματος, την επαφή με τον αέρα, 
κρατά μακριά συγκεκριμένες μολύνσεις του περιβάλλοντος. 
Για την ψωρίαση, επάλειψη μόνο το πρωί και το βράδυ (ανάγκη του δέρματος για ανάπαυση μετά την εφαρμογή) - 
μειώνει τη συχνότητα και την ένταση των δερματολογικών προβλημάτων που σχετίζονται με την ψωρίαση.  
Μυκητιασικές λοιμώξεις του δέρματος, βακτήρια gram θετικά -αρνητικά (στρεπτόκοκκος, σταφυλόκοκκος κ.α.)- ευρύ 
φάσμα δράσης. 
 
CBD ΟRGANIC CREAM 50ml  
Content: >80% cbd oil, beeswax. 
Natural Product 100%. The product does not contain synthe�c chemical addi�ves. 
Remarks: The product is highly an�-inflammatory, healing and analgesic with local applica�on 
Usage: External skin treatment 2-3 �mes a day. Easily massage and wrap the area with a towel or blanket for 20 
minutes. Warming up the skin, increases �ssue permeability. If the cream becomes like bu�er, put the bo�le into a pot 
with warm water, un�l it liquefies. 
Ac�on in rheumatoid disorders, sprains, muscle stretches, lumbar discopathy, disc brakes.  
For psoriasis, it only applies in the morning and in the evening (need for the skin to rest a�er applica�on) - reduces the 
frequency and intensity of psoriasis-related skin problems.  
Fungal skin infec�ons, gram posi�ve-gram nega�ve - broad spectrum of ac�on. 
Children: it can be used in babies as a daily cream when changing the diaper or applied to the skin in case of irrita�on. 
Burns: In case of severe burns, please address to emergency room assistance. The wound can easily be covered with 
CBD cream. Reduces the wound instantly on applica�on, reduces burning sensa�on, reduces skin contact with air, it 
keeps away specific infec�ons in the environment. 
 

 

Συντελεί στη βελτίωση 
της κλινικής εικόνας 
ασθενων που πάσχουν 
από µια µεγάλη γκάµα 
παθήσεων όπως 
επιληψία, πολλαπλή 
σκλήρυνση, ψωρίαση, 
αυτισµός, καρκίνος, 
οξύς πόνος. 

Βελτιώνει την απόδοση του 
κεντρικού νευρικού συστήµατος, 
Λειτουργεί ως νευρογεννήτρια για 
ασθενείς µε Alzheimer ή 
Parkinson. Συµβάλλει στη 
βελτίωση των γνωστικών 
επιδόσεων, σε περίπτωση των 
εκφυλισµών που υπέστησαν 
ασθενείς µε διαβήτη.

Eίναι εξαιρετικό να 
αντικαταστήσει ισχυρά 
αναλγητικά, όπως την 
τραµαδόλη και τη µορφίνη σε 
ορισµένες περιπτώσεις, 
ανάλογα µε την αιτία  του 
πόνου. Μειώνει επίσης τα 
αέρια και βοηθά στην επίλυση 
πεπτικών προβληµάτων. 
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ΠΛΗΡΕΣ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ
ΚΑΝΝΑΒΗΣ

ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ
ΤΣΑΪ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

ΚΡΕΜΑ 
ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Toπικό αντιφλεγµω- 
νώδες, αναλγητικό, 
επουλωτικό. Συνίσταται 
κυρίως για δερµατικές 
λοιµώξεις, ψωρίαση, 
µυκητιάσεις, 
συγκάµατα, εγκαύµατα, 
καρκίνο του δέρµατος, 
φλεγµονές.
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