
 

 

 

ΠΛΗΡΕΣ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΑΝΑΒΗΣ –  CBD oil - 1350 mg/100 ml ή 50ml/675mg 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 
 
Παρουσίαση προϊόντος: Μπουκάλι μαύρου γυαλιού 100 ml με σφραγισμένο πλαστικό καπάκι και ενσωματωμένο σταγονόμετρο, 
το οποίο όμως δεν είναι απαραίτητο. 
Αποκτήθηκε από επιλεγμένα φυτά (πιστοποιημένα με βιολογικό τρόπο) και παρήχθη στην Ε.Ε. 
Τα φυτά κάνναβης έχουν υψηλό επίπεδο CBD. Μόνο τα θηλυκά φυτά επιλέγονται και συλλέγονται με το χέρι, λόγω του υψηλού 
τους περιεχομένου σε κανναβινοειδειδή. Το λάδι λαμβάνεται σε 48 ώρες με τη χρήση υψηλής πίεσης και ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας. Προϊόν παστεριωμένο σε χαμηλή θερμοκρασία. Το έλαιο κανναβιδιόλης (έλαιο CBD) λαμβάνεται με μια 
διαδικασία που δεν απαιτεί απόσταξη αλκοόλης, κλασμάτωση με CO2 ή άλλες χημικές ουσίες. Στη σύνθεσή του μπορεί να 
περιέχει 0-2% έλαιο από λιναρόσπορο ή κραμβέλαιο που χρησιμοποιείται για να αυξήσει την αποδοτικότητα της διαδικασίας 
εκχύλισης. 
 
Συνθήκες αποθήκευσης: Το προϊόν πρέπει να διατηρείται κρύο. Είναι επιθυμητό να διατηρείτε τη φιάλη στο ψυγείο σε μια 
πλαστική σακούλα πριν και μετά τη χρήση. Η χαμηλή θερμοκρασία συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας των 
κανναβινοειδών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν διατηρείται σε θερμοκρασία κάτω των 10 οC, το προϊόν στερεοποιείται εν μέρει. Σε θερμοκρασίες 
κάτω των 2 οC, έχει υφή βουτύρου. Σε αυτή την περίπτωση, τοποθετήσετε το μπουκάλι σε ζεστό δοχείο νερού για 10 λεπτά (μπεν 
μαρί). Στους 25 °C το λάδι υγροποιείται. Σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί να περιέχει 1-3% στερεοποιημένων κηρών. 
Ανακινήστε ελαφρά τη φιάλη πριν τη χρήση, διότι τα τερπένια και μέρος των φλαβονοειδών παραμένουν στο υγρό μέρος του 
ελαίου. 
 
Διευκρινίσεις για τα συστατικά: Το προϊόν δεν περιέχει συνθετικά αρώματα ή συντηρητικά. Περιέχει CBGA, CBCA, CBC και THCV 
THC και THCA, Φαινόλες, Τερπένια, Φλαβονοειδή και βιταμίνες μεταξύ άλλων (Βλ. αναφορά εργαστηρίου στην ιστοσελίδα μας). 
Η THCA είναι παρούσα σε σταθεροποιημένη μορφή στο προϊόν και δεν μπορεί πλέον να μετασχηματιστεί με αποκαρβοξυλίωση 
ή άλλη χημική / φυσική διεργασία σε THC. Με αυτό τον τρόπο, το προϊόν πληροί τις νομικές απαιτήσεις για εμπορία. Συνολική 
περιεκτικότητα σε κανναβινοειδή: μεταξύ 1-2%. Το λάδι είναι κορεσμένο. Συγκέντρωση 0,5% σε τερπένια και φλαβονοειδή. 
 
Δοσολογία και χορήγηση: Όσον αφορά τη δοσολογία / χορήγηση, πρέπει να ληφθούν υπόψη 4 παράμετροι: ηλικία, σωματικό 
βάρος, ασθένεια και η γενική κατάσταση της υγείας. Παρακάτω θα δείτε 2 πίνακες. Ο πρώτος (Α) αφορά δοσολογία για ελαφρές 
παθήσεις και ρύθμιση βασικών λειτουργιών του οργανισμού και ο 2ος πίνακας (Β) την τελική δοσολογία στην οποία πρέπει να 
φτάσει ο ασθενής για την καταπολέμηση σοβαρών παθήσεων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
 

Ηλικία 

(Έτη) 

CBD ml 

/ημέρα 

 

Σωματικό 

Βάρος (kg) 

CBD ml 

/ημέρα 

 

Οξύς 

Πόνος 

CBD ml 

/ημέρα 

 

Δράση 

 

Ημερήσια Δόση 

10 1 10 0 Ναι 1  

Για τη ρύθμιση 

βασικών 

λειτουργιών του 

οργανισμού και 

την ενίσχυση του 

ανοσοποιητικού 

 

Η τιμή κάθε 
στήλης αθροίζεται. 

Η χορήγηση 
γίνεται 

1 ή 2 φορές / 
ημέρα, 

10 λεπτά πριν το 

φαγητό. 

20 1 20 0 Όχι 0 

30 1 30 1   

40 1 40 1 

50 1 50 1.5 

60 1 60 1.5 

70 1 70 2 

80 1 80 2 

90 1 90 2 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

 

Παράδειγμα: Ενήλικας 60 ετών με μελάνωμα στο 4ο στάδιο με πολλαπλές μεταστάσεις και ισχυρό πόνο στο κάτω μέρος της 

πλάτης (μεταστάσεις στα οστά). Βάρος 60Kg. Ημερήσια δοσολογία: 4+4+0+2+6=16ml. Άρα η δοσολογία είναι 3 φορές την 

ημέρα x 1κ.γλυκού(5ml) , συνολικά 15ml (για εύκολη δοσολογία). 

Οι παθήσεις στον ανωτέρω πίνακα είναι ενδεικτικές. Το έλαιο κάνναβης συντελεί στη βελτίωση πολλών παθήσεων. Τη 
δοσολογία την προσαρμόζετε σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας ή κατά προσέγγιση με τη βοήθεια του πίνακα. 
Αν δε σας αρέσει η γεύση του λαδιού ή δεν είναι ανεκτό από τον οργανισμό, μπορεί να αναμειχθεί (για παράδειγμα η δόση των 
5ml) με 20-30 γραμμάρια αποβουτυρωμένου κατσικίσιου ή αγελαδινού τυριού (ανθότυρο) και με λιναρόσπορους (3-10 
γραμμάρια), χρησιμοποιώντας μίξερ, μέχρις ότου η σύνθεση γίνει σαν μαγιονέζα. Αφήστε το για 10 λεπτά και καταναλώστε το. 
Με αυτόν τον τρόπο η αίσθηση ναυτίας εξαφανίζεται τελείως. Είναι πολύ αποτελεσματικό στο να βελτιώνει την ανοχή του 
προϊόντος. Η συνταγή είναι της δίαιτας Budwig για καρκινοπαθείς.  
 
Διαχείριση και αντενδείξεις:  

• Τα αλκοολούχα ποτά πρέπει να αποφεύγονται όταν χρησιμοποιείται λάδι CBD. Ισχυρή ναυτία και έντονοι πονοκέφαλοι 
εμφανίζονται εάν καταναλώνονται οινοπνευματώδη. Τα συμπτώματα θα εξαφανιστούν μόλις εξαλειφθεί το αλκοόλ από το 
σύστημα.  

• Για ανώτερη αποτελεσματικότητα, είναι επιθυμητό να σταματήσετε το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.      Η νικοτίνη 
και τα κανναβινοειδή κάνουν χρήση παρόμοιων υποδοχέων.  

• Συμβατότητα με άλλα φυσικά προϊόντα / αλλοπαθητικά φάρμακα. Μη χρησιμοποιείτε συνθετικά προϊόντα που περιέχουν 
κανναβινοειδή παράλληλα με λάδι CBD.  

• Μην τρώτε ή πίνετε οτιδήποτε 10’ πριν και μετά την πόση του ελαίου. 

• Αφήνετε 1 ώρα απόσταση από την πόση καφέ ή ροφημάτων που περιέχουν καφεΐνη. 

• Απαιτείται μια προσεκτική λιποδομική δίαιτα, πλούσια σε πρωτεΐνες. 

• Αποφύγετε τη χρήση CBD Oil, αν παίρνετε φάρμακα κατά της χοληστερίνης και γενικά συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν κάνετε 
χρήση οποιουδήποτε άλλου φαρμάκου. 
 
Εγκυμοσύνη & Θηλασμός: Χορήγηση αυστηρά μόνο με ιατρική συμβουλή. Για τον πόνο μετά τον τοκετό ή την επιλόχειο 
κατάθλιψη, το έλαιο CBD μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δόσεις 5-10ml ημερησίως, για 3-10 ημέρες. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη 
για συνθετικά αναλγητικά. Τα βρέφη δεν επηρεάζονται, λόγω της συμβατότητας του ελαίου με τον μεταβολισμό του ανθρώπου. 
Η χορήγηση του ελαίου δεν επηρεάζει τη γαλακτογένεση, τη γαλουχία ή τη ρύθμιση αυτής. Υπάρχουν κλινικές δοκιμές για μέγιστη 
χρήση 15 ημερών, οπότε είναι επιθυμητό να χρησιμοποιείται μόνο για σύντομες χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια της 
γαλουχίας. Τα συστατικά του δεν μεταφέρονται στο μητρικό γάλα. Έχει παρατηρηθεί υψηλή αντιφλεγμονώδης ικανότητα μετά 
την αναισθησία καισαρικής ή επισκληριδίου, με το έλαιο να συμβάλει σημαντικά στην εξάλειψη των αναισθητικών ουσιών από 
το σώμα. 
 
Χορήγηση σε παιδιά: Πρέπει να πραγματοποιείται αυστηρά μόνο με ιατρική συμβουλή. Το προϊόν είναι λιπαρό και μια υψηλή 
δόση που δε σχετίζεται με τη μάζα του μωρού, μπορεί να οδηγήσει σε διάρροια. Είναι επιθυμητό να δώσετε στο παιδί το λάδι σε 
μικρές δόσεις που κατανέμονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.  

Ηλικία 

(Έτη) 

CBD ml 

/ημέρα 

 

Σωματικό 

Βάρος 

(kg) 

CBD ml 

/ημέρα 

 

Κινητι-

κότητα 

CBD ml 

/ημέρα 

 

Ασθένεια  CBD ml 

/ημέρα 

 

Ημερήσια 

Δόση 

10 2 10 2 Ναι 0 Καρκίνος Στάδιο 4 6  
 

Η τιμή κάθε 
στήλης 

αθροίζεται. 
Η χορήγηση 

γίνεται 
1 ή 2 φορές / 

ημέρα, 
10 λεπτά πριν 

το φαγητό. 

20 2 20 2 Όχι 1 Καρκίνος Στάδιο 3 6 

30 3 30 3   Καρκίνος Στάδιο 2 5 

40 3 40 3 Ψωρίαση 3 

 
50 4 50 4 Αυτισμός 4 

60 4 60 4 Οξύς Πόνος 5 

70 5 70 5 Πολλαπλή Σκλήρυνση 5 

80 5 80 5 Επιληψία 5 

90 6 90 6 Αερόβιος Σταφυλόκοκκος 4 



 

 

 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

 
 
Επιληψία - Λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε THC, η κλινικά ελεγμένη αποτελεσματικότητα για την επιληψία είναι μέτρια. 
Το προϊόν για παιδιά και ενήλικες έχει χαλαρωτικό αποτέλεσμα, μειώνοντας τις επιληπτικές κρίσεις. Οι ασθενείς δε θεραπεύονται 
από την επιληψία. Η θεραπεία είναι γενικά μακράς διάρκειας (6-8 μήνες) και τα αποτελέσματα εμφανίζονται σταδιακά. Το 
πλεονέκτημα του προϊόντος είναι ότι τα αντιεπιληπτικά φάρμακα (π.χ. Rivotril-Flumazenil) μπορoύν να μειωθούν σταδιακά. Η 
μείωσή τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με ένα καλά μελετημένο σχέδιο κάτω από τον έλεγχο και την επίβλεψη του 
θεράποντος ιατρού. Η μείωση της χορήγησης αντιεπιληπτικών φαρμάκων γίνεται με τη ελάττωση των δόσεων κατά 1-2% ανά 
ημέρα. Μετά από 6 μήνες χρήσης ελαίου CBD, η σταθεροποίηση του ασθενούς επιτυγχάνεται μειώνοντας τον αριθμό και την 
ένταση των επιληπτικών κρίσεων. Τα προϊόντα με υψηλό THC θα πρέπει να αποφεύγονται λόγω της κατάστασης «ευφορίας», 
της καταστολής, του εθισμού και της ψυχολογικής καθυστέρησης που προκαλούν, ειδικά στα παιδιά.  
 
Καρκίνος - Το προϊόν δρα στο ανοσοποιητικό σύστημα, πιο συγκεκριμένα στο ενδοκανναβινοειδές σύστημα. Σε περίπτωση 
ογκολογικών ασθενειών, το προϊόν δεν κάνει διάκριση μεταξύ κακοήθων και καλοηθών κυττάρων. Η δράση στο ανοσοποιητικό 
σύστημα είναι αργή αλλά σίγουρη. Μετά από κλινικές δοκιμές παρατηρήθηκε μείωση της μετάστασης σε 3-6 μήνες θεραπείας, 
οι καρκινικοί δείκτες φτάνουν στο φυσιολογικό (γενικά) σε 5-6 μήνες θεραπείας και οι εξετάσεις αίματος επανέρχονται στο 
φυσιολογικό μετά από 3-4 μήνες χρήσης. Το προϊόν έχει αναλγητικό αποτέλεσμα και βοηθά στην εξάλειψη των παυσίπονων 
(Τramadol, Rivotril για παράδειγμα). Το αναλγητικό αποτέλεσμα επιτρέπει στον ασθενή να αισθάνεται πόνο αλλά σε χαμηλή 
ένταση. Για ισχυρούς πόνους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τσάι CBD με το συνοδευόμενο εκχύλισμα. Το προϊόν γενικά 
αυξάνει την όρεξη, ειδικά για όσους κάνουν χημειοθεραπεία. Συνιστάται να καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της 
χημειοθεραπείας διότι είναι αντιεμετικό, μειώνει τη ζάλη και τη ναυτία. Το έλαιο CBD δεν θεραπεύει άμεσα τον καρκίνο. Η δράση 
του είναι στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπου ενεργοποιεί μια σειρά υποδοχέων υπεύθυνων για το ανοσοποιητικό σύστημα και 
πέραν αυτού. Η δράση του είναι έμμεση. Δρα στην αιτία και όχι στο αποτέλεσμα (όπως και οι αναστολείς κυτταρικής διαίρεσης 
που χορηγούνται στη χημειοθεραπεία). Εάν η θεραπεία συνοδεύεται από δίαιτα ειδικά προσαρμοσμένη στην πάθηση, 
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη βελτίωση στη γενική υγεία του ασθενούς. 
 
Πολλαπλή σκλήρυνση - Στην περίπτωση πολλαπλής σκλήρυνσης, η σταθεροποίηση του ασθενούς επιτυγχάνεται σταματώντας 
μόνο τη γενική εκφυλιστική εξέλιξη. Η σταθεροποίηση είναι βέβαιη μετά από 3-6 μήνες θεραπείας. Το αποτέλεσμα είναι ανώτερο 
εάν χορηγηθεί επίσης δηλητήριο μελισσών (ακολουθώντας τη συμβουλή του γιατρού). Η διακοπή της εκφυλιστικής εξέλιξης 
συνοδεύεται από μια κατάσταση ενεργοποίησης του ασθενούς. Το έλαιο CBD δεν θεραπεύει την πολλαπλή σκλήρυνση. 
 
Μεταβολισμός - εμφανίζεται στο στομάχι, το ήπαρ, τα νεφρά και το λεπτό έντερο. Η μεταφορά κανναβινοειδών στη μεμβράνη 
μεταξύ εγκεφάλου και αίματος επιτυγχάνεται με μια ομάδα τερπενίων και 2 φλαβονοειδή που υπάρχουν στο συγκεκριμένο 
έλαιο. Αυτοί είναι οι φορείς των κανναβινοειδών στο αίμα και κατ’ επέκταση στους υποδοχείς CB1, CB2 και CB3 
(ενδοκανναβινοειδές σύστημα). 
 

 

 

 

 


