
• działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie 
• łagodzi stres i zaburzenia lękowe 
• pomaga w leczeniu nowotworów
• ma właściwości antypsychotyczne
• działa przeciwdrgawkowo: zmniejsza intensywność   
   występowania ataków padaczki 
• wzmacnia układ sercowo-naczyniowy 
• zmniejsza możliwość wystąpienia cukrzycy 

Kannabinoidy zawarte w konopiach można stosować  
wspomagająco przy następujących dolegliwościach: 

• choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Parkinsona  
   i Alzheimera (CBD odwraca procesy starzenia się mózgu)
• choroby autoimmunologiczne, takie jak reumatoidalne  
   zapalenie stawów (RZS), Hashimoto
• choroba Crohna i inne stany zapalne jelit 
• stwardnienie rozsiane (SM)
• osteoporoza, łuszczyca
• autyzm, ADHD / ADD
• po chemioterapii na: nudności i wymioty, utratę łaknienia
• nerwica, stres pourazowy i bezsenność
• złość, depresja i bóle menstruacyjne
• pomocny przy rzucaniu palenia i innych uzależnień 

WŁAŚCIWOŚCI JAKIE WYKAZUJE  
CBD W BADANIACH

Więcej informacji na 
verdesana.pl/cbd

Witaj

Produkty konopne legalne  
w Polsce, dostępne bez recepty

CBD
produkty
konopne

NON
GMO



Od najmłodszych lat, zainspirowani Naturą, ciekawi 
świata, zgłębiający praktyki wspomagające zdrowie, 
regenerację ciała i świadomy rozwój...

... po przetestowaniu na sobie wielu olejów CBD 
wytwarzanych różnymi metodami oraz analizach 
laboratoryjnych, zainspirowaliśmy się do stworzenia 
własnej marki i produkcji możliwie najwyższej jakości 
ekstraktu konopnego. Oleje Verdesana poddawane są 
jak najmniejszej liczbie procesów obróbki, dzięki czemu 
zachowują swój naturalny bogaty skład, smak i aromat.

Zapraszamy na naszą stronę VERDESANA.PL , 
gdzie można dowiedzieć się więcej na temat: konopi, 
esencji roślinnych, olejków eterycznych, ich właściwości  
i zastosowań oraz zrobić zakupy online.
            

MIESZANKI ZIÓŁ

Zawartość
pełne spektrum kannabinoidów: 
CBD, CBDA, CBDV, CBG, CBC, CBN, 
terpeny, flawonoidy,  THC < 0,2%

+ copaiba, mięta pieprzowa, rozmaryn 

+ copaiba, lawenda, rumianek rzymski 

+ copaiba, kurkuma, pieprz, cynamon,   
    dzika pomarańcza 

Z kwiatów i liści konopi siewnej sativa L., 
o zawartości ok. 3% CBD: klasyczna, na 
lepszy sen i afrodyzująca. 

OLEJKI KONOPNE CBD

10%
1000 mg
CBD

5%
CBD
 500 mg

20%
2000 mg
CBD

30%
3000 mg
CBD

5%
CBG
 500 mg

Julia Sobecka
732 597 522

CBD FOCUS

CBD Relax

CBD Care

Konrad Sobiecki
790 691 161

SKONTAKTUJ SIĘ

info@verdesana.pl


