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Εκχύλισμα Φασκόμηλου & Kάνναβης 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 
 
Παρουσίαση προϊόντος: μπουκάλι από μαύρο γυαλί 100ml με πλαστικό σφραγισμένο πώμα.  
 
Προέλευση: Έλαιο που λαμβάνεται από πιστοποιημένα και βιολογικά φυτά που συλλέγονται και επιλέγονται με το χέρι. 
 
Σύνθεση: Ελαιώδες εκχύλισμα σε καταλυτικό αντιδραστήρα από Φασκόμηλο, Κάνναβη Sativa L. (THC<0.2%), Καλέντουλα, 
Ηλιέλαιο και Κρόκο (Carthamus tinctorius). Το προϊόν εξάγεται χρησιμοποιώντας ηλιέλαιο και έλαιο κρόκου ως διαλύτη. 
Παστεριωμένο προϊόν σε χαμηλή θερμοκρασία. Λαμβάνεται από μία διαδικασία που δεν απαιτεί απόσταξη αλκοόλης, 
κλασματοποίηση με CO2 ή άλλες χημικές ουσίες. 
 
Τρόπος αποθήκευσης: Το προϊόν διατηρείται κρύο και χορηγείται σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. Είναι επιθυμητό να 
διατηρείτε το μπουκάλι στο ψυγείο σε μια πλαστική σακούλα. Μετά τη χρήση αποθηκεύεται στον ίδιο χώρο. Η χαμηλή 
θερμοκρασία βοηθά στη διατήρηση της σταθερότητας των κανναβινοειδών. 
 
Προσοχή: Το προϊόν σε θερμοκρασία κάτω των 10 °C στερεοποιείται μερικώς, λόγω της παρουσίας φυτικών κεριών. Το λάδι 
παίρνει τη συνοχή του βουτύρου. Για να το χρησιμοποιήσετε, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε το μπουκάλι σε ένα μπολ με 
ζεστό νερό για 10 λεπτά. Κάπου γύρω στους 25°C γίνεται υγρό. Αν παρουσιάσει στερεοποιημένο κερί, ανακινήστε το μπουκάλι 
απαλά πριν τη χρήση, επειδή τα τερπένια και μερικά από τα φλαβονοειδή παραμένουν στο υγρό κλάσμα. 
 
Διευκρινίσεις σχετικά με τα συστατικά: 
Το έλαιο περιέχει ουρσολικό οξύ, καφεϊκό οξύ, βορνεόλη και Βήτα Θουιόνη (Beta Thujone) μεταξύ άλλων. Δεν περιέχει συνθετικά 
ή συντηρητικά. Το προϊόν περιέχει 2% 1.8 Κινεόλη και ουρσολικό οξύ 0.45%. Η συνολική περιεκτικότητα των συστατικών του 
φυτού στο μπουκάλι είναι 8% κατ’ όγκο. Το λάδι είναι κορεσμένο. 
 
Σημείωση: Για πρόσθετες πληροφορίες και έρευνα σε διεθνές επίπεδο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία που είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας. 
 
Χρήση: Το προϊόν βελτιώνει την απόδοση του κεντρικού νευρικού συστήματος, βοηθά στην αύξηση της συγκέντρωσης, της 
μάθησης, της απομνημόνευσης (βραχυπρόθεσμα σε υγιή άτομα 2-4 ώρες μετά τη χορήγηση), λειτουργεί ως νευρογεννήτρια για 
τους ασθενείς με διάγνωση Alzheimer ή Parkinson. Συμβάλλει στη βελτίωση των γνωστικών επιδόσεων, σε περίπτωση 
εκφυλισμών που υπέστησαν οι ασθενείς με διαβήτη. 
 
Χορήγηση: Γίνεται με βάση 3 παραμέτρους: ηλικία, σωματικό βάρος, πάθηση, γενική υγεία. Συμβουλευτείτε τον κάτωθι πίνακα. 
Η χορήγηση γίνεται 2 φορές την ημέρα - μετά το γεύμα. Πάρτε το με νερό (χωρίς χυμό, καφέ ή τσάι - μόνο με νερό). Συνήθως 
ένα μπουκάλι φθάνει μεταξύ 10 και 22 ημερών. Το λάδι έχει μια συγκεκριμένη βοτανική γεύση.   
 
Το προϊόν χορηγείται για μέγιστη περίοδο 6 μηνών, ακολουθούμενη από ανάπαυση 2 μηνών. Εάν η γνωστική απόδοση 
μειωθεί, θα ξεκινήσει η θεραπεία συντομότερα. Για τους υγιείς ασθενείς δεν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί μια ημερήσια 
δόση για τη βελτίωση της γνωστικής ικανότητας! Το προϊόν λαμβάνεται μόνο όταν είναι απαραίτητο ή κατά την περίοδο 
υψηλού στρες. 
Για να διαχειριστείτε το λάδι με έναν πιο ευχάριστο τρόπο. Π.χ μπορεί να αναμιχθεί η δόση 5ml με 10-20 g κατσικίσιο τυρί ή 
αποβουτυρωμένο τυρί αγελάδας. Χτυπήστε στο μίξερ μέχρι να γίνουν κρέμα. Αφήστε για 10 λεπτά πριν το καταναλώσετε. Με 
αυτό τον τρόπο η αίσθηση της ναυτίας εξαφανίζεται εντελώς. Η συνταγή είναι της δίαιτας Budwig για καρκινοπαθείς.  
 
 
 



2 

 

 

 

Χορήγηση και Αντενδείξεις: Αποφύγετε τη χορήγηση αντιοξειδωτικών (π.χ. ενδοφλέβια βιταμίνη C) και μη χορηγείτε 
συμπλέγματα βιταμινών παράλληλα με το εκχύλισμα. Εάν ο ασθενής λαμβάνει ινδομεθακίνη, θα πρέπει να σταματήσει τη 
χορήγησή της,  λόγω της παρουσίας ουρσολικού οξέος στο έλαιο. 
 
Eγκυμοσύνη / θηλασμός: Δε χορηγείται κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης ή θηλασμού. 
 
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις: Το προϊόν μεταβολίζεται εύκολα χωρίς να προκαλεί αξιοσημείωτες δυσμενείς αντιδράσεις. Σε μια 
μέγιστη δόση των 6ml την ημέρα, το προϊόν είναι απόλυτα ανεκτό και από τα παιδιά. Στη δόση 15 ml ημερησίως το προϊόν 
μπορεί να προκαλέσει ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις - πρήξιμο στο λαιμό και δυσκολία στην κατάποση. Εάν εμφανιστούν 
τέτοιες αντιδράσεις κατά τη χορήγηση μιας μεγάλης ποσότητας του προϊόντος, επικοινωνήστε τον γιατρό και παρουσιάστε του 
αυτό το φύλλο οδηγιών έτσι ώστε να κατανοήσει το χορηγούμενο προϊόν. 
 
Ημερομηνία λήξης: 1 έτος από την ημερομηνία κατασκευής (αναγράφεται στο μπουκάλι) ή 3 μήνες από την ημερομηνία 
ανοίγματος. 
 
Άλλες παρατηρήσεις: Κλινικές δοκιμές έδειξαν την εξαιρετική αποτελεσματικότητα του προϊόντος στον έλεγχο της ουλίτιδας και 

της διαδικασίας σχηματισμού τερηδόνας. Η καθημερινή χρήση εξασφαλίζει δόντια χωρίς κοιλότητες, δεδομένου οτι τηρείται η 

καθημερινή στοματική υγιεινή. Συστήνεται πριν από την κατάποση, να κάνετε μπουκώματα στη στοματική κοιλότητα για 30 

δευτερόλεπτα και μετά καταπιείτε. Αφήστε ένα διάστημα 30 λεπτών πριν βουρτσίσετε τα δόντια σας, προκειμένου να δράσει το 

εκχύλισμα στα βακτηρίδια 

 

 

Ηλικία 

(Έτη) 

CBD ml 

/ημέρα 

 

Σωματικό 

Βάρος (kg) 

CBD ml 

/ημέρα 

 

Ασθένεια  CBD ml 

/ημέρα 

 

Ημερήσια Δόση 

10 2 10 2 
Πριν από γραπτές ή 

προφορικές εξετάσεις 
0 

2ώρες πριν από τη σχεδιαζόμενη 

δραστηριότητα χορηγούνται 4-5ml 

 

 

 

 

 
 

20 2 20 2 Alzheimer 3 Στην περίπτωση ατόμων με Alzheimer και 

Parkinson, η βελτίωση της γνωστικής 

ικανότητας θα είναι ορατή σε 7-10ημέρες 

μετά τη χορήγηση. 
30 2 30 3 Parkinson  3 

40 2 40 3 Διαβήτης τύπου 1 & 2 2  

 

 

2 φορές την ημέρα - μετά το γεύμα 

50 2 50 4 Άνοια 3 

60 2 60 4 Απώλεια μνήμης που 

προκαλείται από 

μορφίνη 

4 

70 2 70 5 Χρόνια μηνιγγίτιδα 5 

80 2 80 5 Σύνδρομο κόπωσης μετά 

τον ιό 

3 

90 2 90 6 Απώλεια μνήμης 4 


