Produkty konopne
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Konopie znane są ludziom od zarania dziejów. Dzięki swojemu doskonałemu
smakowi, szerokim możliwościom zastosowania oraz niemalże magicznym
właściwościom leczniczym i pro-zdrowotnym, przez tysiąclecia traktowane
były jako ROŚLINA BOGÓW. Dziś odkrywane na nowo, weszły do ścisłego grona nutraceutyków, określanych mianem SUPER FOOD. Konopie są skarbnicą
zdrowia. Poza kannabinoidami i terpenami w ekstraktach z konopi znaleźć
można woski, flawonoidy w tym kwercytynę, steroidy oraz kwasy tłuszczowe.

Kilka słów
o konopi i jej
właściwościach
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Polska posiada wielowiekową tradycję uprawy i przetwórstwa konopi. Wzmianki
o tej pożytecznej roślinie znajdziemy u Reja (Filip z konopi), w Panu Tadeuszu,
czy w Trylogii.
W naszym kraju konopie uprawiało się głównie ze względu na mocne włókno, z ich
nasion tłoczono też olej spożywczych. Była to również roślina niezwykle popularna w ludowej farmakopei. Wzmianki o konopiach znajdziemy już w ochodzącym
z 1574 roku pierwszym polskim herbarzu autorstwa Stefana Falimirza zatytułowanym O ziołach i o mocy ich, nie ulega jednak wątpliwości, że znali je jeszcze pogańscy Słowianie. W medycynie ludowej naszych przodków (i nie tylko) konopie
służyły jako środek łagodzący bóle (brzucha, zębów), stymulujący produkcję mleka u karmiących matek, poprawiający apetyt, czy nasenny.
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CBD
Kannabidiol (CBD) to jeden z ponad 100
występujących naturalnie w konopiach
związków organicznych zaliczanych do
grupy kannabinoidów. CBD to legalna i najważniejsza substancja aktywna konopi,
o bardzo szerokim spektrum działania.
Spośród kilkuset substancji wykrytych
w konopiach CBD posiada najsilniejsze
właściwości zdrowotne i w przeciwieństwie
do THC (tetrahydrokannabinolu), nie ma
on działania psychoaktywnego, jest w 100%
legalny i nie jest sklasyfikowany jako substancja narkotyczna.

Właściwości terapeutyczne kannabidiolu (CBD):
• Neuroaktywne i neuroprotekcyjne zwalcza zaburzenia neurodegeneracyjne i psychiczne, regeneruje komórki
nerwowe w organiźmie, stymuluje układ
nerwowy, przeciwdziała i zapobiega
neurodegeneracji, działa rozluźniająco
i przeciwspastycznie
• Przeciwnowotworowe - atakuje i niszczy
komórki nowotworowe, hamuje namnażanie się komórek raka, prowadzi do
apoptozy czyli samobójstwa komórek
nowotworowych
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• Przeciwutleniające - redukuje stres
oksydacyjny, spowalnia i zapobiega
starzeniu się komórek i tkanek, wspiera
naturalne mechanizmy obronne organizmu, chroni przed wolnymi rodnikami

• Przeciwpsychotyczne
otrzeźwia
i oczyszcza umysł, zwalcza psychozę
oraz lęki, wycisza i uspokaja, działa odprężająco i relaksująco, ułatwia zasypianie i zapewnia dobry sen

• Przeciwzapalne - hamuje proces zapalny, zwalcza stany zapalne, zapobiega
powstawaniu zapalenia

• Przeciwwymiotne - redukuje nudności
i wymioty, pobudza pragnienie oraz apetyt, wpływa na prawidłowy metabolizm
organizmu

• Przeciwbólowe - uśmierza ból, łagodzi i
likwiduje bóle w całym organizmie stosowany zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie
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• Przeciwbakteryjne - posiada silne
właściwości bakteriobójcze, unicestwia
bakterie i zapobiega ich rozmnażaniu,
spowalnia ich wzrost
ul. Oławska 201, 55-220 Jelcz-Laskowice

• Przeciwgrzybiczne - zapobiega rozwojowi chorób grzybicznych, zabija pleśń
i grzyby
• Przeciwalergiczne - łagodzi i likwiduje
objawy alergii,
• Immunologiczne - pobudza naturalną
odporność organizmu, stymuluje stan
homeostazy
• Dermatologiczne - przyspiesza gojenie
ran, zwalcza choroby skóry, odmładza
naskórek
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Herbata z kwiatów konopi
Nasza bogata w CBD herbata z kwiatów konopi pochodzi z ekologicznych
uprawy, gdzie przestrzega się najwyższych standardów czystości gleby
i nie stosuje chemicznych nawozów i środków ochrony roślin, a kwiaty zbierane są ręcznie. Wszystkie oferowane przez nas odmiany, dopuszczone są
przez UE i zostały przebadane na obecność THC (zawartość zgodna z normą
poniżej 0,2 %).
W herbacie z konopi znajdują się za to bardzo cenne i korzystnie wpływające na
ludzki organizm mikro i makroelementy, w tym magnez, cynk, sód, wapń, fosfor
i żelazo, witaminy z grupy B oraz witaminę E, a także kannabiole działające
przeciwpsychotycznie, przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie, hamując procesy
starzenia się organizmu. Warto również wiedzieć, że herbata z konopi korzystnie wpływa na gospodarkę energetyczną organizmu. Jest to możliwe z uwagi na
to, że białko zawarte w odmianach konopi, z jakich przygotowuje
się napar, spowalnia trawienie, a także
zapobiega skokom poziomu cukru
we krwi. To z kolei pozwala
na utrzymanie energii
na stałym
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poziomie, co korzystnie wpływa na samopoczucie i wydolność organizmu. Dodatkowo pozwala wyeliminować objawy stresu, działa uspokajająco i relaksująco. Pita wieczorem ułatwia zasypianie i poprawie jakość snu.

Polecamy również nasze herbatki zawierające oprócz kwiatów konopi suszone
owoce takie jak agrest, truskawki, maliny, czarny bez czy owoce tropikalne.

Herbata z kwiatów konopi zalecana jest również kobietom w ciąży. We wczesnej
ciąży eliminuje nudności, w drugim i trzecim trymestrze pozytywnie wpływa
na pracę serca, poprawia ogólne samopoczucie i niweluje problemy z bezsennością. Zalecana jest również na poprawę laktacji i jakości mleka u młodych
mam.

Inne zastosowanie kwiatów konopnych

Sposoby parzenia herbaty konopnej

Kwiaty konopne są również doskonałą przyprawą nadającą ciastom, mięsom
oraz daniom warzywnym niepowtarzalny smak i aromat. Nasi przodkowie piekli
na bazie kwiatów konopnych wspaniały, aromatyczny i zdrowy chleb. Można je
stosować wymiennie z oregano czy tymiankiem.

Przechowywanie

Wersja podstawowa:
Na jedną filiżankę potrzeba ok. 1-1,5 grama liści konopi. Ziele należy zalać gorącą, ale
nie wrzącą wodą. Optymalna temperatura to ok. 85 stopni. Dla uzyskania optymalnego smaku i aromatu naparu, herbatę należy zaparzać pod przykryciem przez ok.
5-6 minut. Warto pamiętać o tym, że im dłużej będziemy zaparzać herbatę, tym jej
smak będzie bardziej gorzki, co może wielu osobom nie do końca pasować.

Herbatkę z kwiatów konopi należy przechowywać w suchym i zaciemnionym
miejscu, w szczelnie zamkniętym naczyniu, tak aby nie utraciła swojego delikatnego aromatu.

Po zaparzeniu herbaty należy ją przecedzić, by uzyskać przejrzysty napar bez posmaku wyżej wspomnianej goryczy. Dla urozmaicenia smaku można przygotowany napar
nieco posłodzić cukrem lub miodem. Można też dodać do niej inne dodatki smakowe,
np. sok z cytryny.

Inne możliwości parzenia:
CBD najlepiej wchłania się z tłuszczami lub niewielką ilością alkoholu. Dlatego w celach leczniczych zaleca się przygotować ok. 1-2 gramy suszu i wstawić go do rozgrzanego do 100 C piekarnika na okres ok. 10 minut. Po tym czasie należy rozgrzany susz
wrzucić na wodę i gotować powoli na małym ogniu z łyżeczką masła, odrobiną mleka
lub alkoholu przez ok. 15 minut. Następnie przecedzić i pić ciepłe.
W przypadku takiego podawania należy jednak mieć na uwadze, że jest to silniejszy
wariant niż ten podstawowy i herbata może mieć pewne efekty psychoaktywne. Efekty lecznicze są jednak niewspółmiernie większe niż te w przypadku parzenia w wersji
podstawowej.
Z kwiatów konopi można również przygotować doskonałą herbatę na zimno. Po przygotowaniu w wersji podstawowej lub „mocniejszej” powstały napar można przelać
do butelki, szczelnie ją zamknąć i schłodzić w lodówce. W ten sposób przygotowany
napój można przechowywać do tygodnia w lodówce w szczelnie zamkniętym naczyniu.
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Białko konopne, nazywane również proteiną białkową to 50 % białko roślinne,
które pozyskuje się w procesie tłoczenia na zimno ziaren konopi siewnej,
która uważana jest za jedną z najpopularniejszych roślin występujących na
Ziemi. Zalicza się ją do grupy „superfood” („superżywności”), ponieważ jest
ona kompletnym źródłem białka. Zdaniem specjalistów nasiona konopi siewnej zawierają białko bezglutenowe, w skład którego wchodzi błonnik oraz potrzebne organizmowi kwasy tłuszczowe.

Białko
konopne
10
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Właściwości białka konopnego
Białko konopne zawiera 20 niezbędnych
aminokwasów, m.in. aminokwasy esencjonalne, czyli takie, jakich organizm
samodzielnie nie wytworzy. Najważniejszymi są metionina i cysteina, a także
arginina i histydyna, ponieważ to właśnie
one zawierają siarkę, jaka niezbędna jest
do produkcji enzymów. Aminokwasy, które
znajdziemy w proteinie białkowej są łatwo
przyswajane i są rewelacyjnym budulcem
masy mięśniowej, dlatego polecane są
sportowcom. Są one również niezbędne
do naprawy komórek. Oprócz tego w jego
skład wchodzi jeszcze szereg innych substancji, które mają pozytywny wpływ na
nasze zdrowie. Zaliczyć do nich możemy
między innymi niezbędne, wielonienasycone kwasy tłuszczowe – omega-3, omega-6, które występują w korzystnym stosunku 3:1. Dodatkowo w białku znajdziemy
błonnik, lecytynę, minerały (magnez, potas, fosfor, wapń, żelazo), karoten oraz
witaminy (B1, B2, C, E) . Wymienić możemy
również kwas GLA (gamma-linolenowy),
chroniący człowieka przed chorobami
przewlekłymi. Kluczowym składnikiem
jest edestyna, czyli białko globuliny, jakie znajduje się wyłącznie w nasionach
konopi. Białko konopne to produkt dobrze
przyswajalny, szybko się wchłaniający,
hipoalergiczny i lekkostrawny. Jest on
bezglutenowy, nie zawiera laktozy, dioksan i toksyn, które występują w tłustych
rybach. Charakteryzuje się zrównoważonym pH.
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Zastosowanie białka
konopnego
Białko pochodzące z konopi poleca się
przede wszystkim osobom, które interesuje zdrowe odżywienie i regeneracja mięśni.
Dlatego chętnie wykorzystywane jest ono
w diecie sportowców, dzieci oraz osób po
zabiegach medycznych. Wspomaga prawidłowy rozwój mięśni, jest doskonałym
zamiennikiem białek pochodzenia zwierzęcego, a więc powinno się znaleźć w diecie każdego wegetarianina i weganina.
Dzięki zawartości kwasu GLA (gamma-linolenowego) o ok. 20% zmniejsza ryzyko
wystąpienia osteoporozy i chorób reumatycznych. Podnosi odporność, poziom
energii, wzmacnia włosy. Białko to stanowi również doskonały dodatek w diecie
odchudzających się i dbających o linię.
Zawarty w nim błonnik ulega rozpulchnieniu w przewodzie pokarmowym i sprawia,
że dłużej nie czujemy głodu. Nie musimy
więc podjadać między posiłkami.

Dawkowanie
Dawkowanie białka należy dostosować
do zapotrzebowania organizmu na ten
produkt. Początkowo zaleca się przyjmowanie 1 łyżeczki białka (najlepiej
dodać go do jogurtu lub koktajlu). Dawkę
stopniowo można zwiększać, jednak należy pamiętać, że spożycie 2 łyżek (10
gram) 3 razy dziennie to absolutne maksimum, którego nie należy przekraczać.
Z racji tego, że jest to roślinny produkt to
spożywać możemy go codziennie. Z białka
możemy przygotować napój – w tym celu
gotowy produkt należy wymieszać z wodą
lub mlekiem (można spożywać go na surowo). Część osób chętnie dodaje je natomiast do różnorodnych sosów oraz kasz.
Sprawdza się jako dodatek do wypieków,
płatków owsianych, jogurtów czy sałatek
owocowych. Niektórzy sproszkowanym
białkiem posypują kanapki.
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Wybrane produkty kosmetyczne

Żel chłodzący z CBD
Doskonały produkt naturalny na bazie naturalnych kanabinoidów (CBD), żywokostu i mentolu, pomagający w problemach mięśniowo-kostno-stawowych.
Połączenie tych trzech dobroczynnych substancji to antidotum na obolałe plecy, sztywne stawy, zmęczone po treningu mięśnie. Już po pierwszym zastosowaniu złagodzi dolegliwości związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Pomocny przy stłuczeniach i urazach kończyn, kiedy występuje opuchlizna (nie
należy stosować na zdartą skórę lub otwarte rany). Produkt polecany szczególnie dla sportowców w trakcie intensywnego wysiłku, idealny do głębokiego masażu układu mięśniowo-szkieletowego. Podczas masażu regeneruje
zmęczone mięśnie i stawy.
Skład:
żel chłodzący z CBD i żywokostem
50 mg CBD, 7500 mg ekstraktu z żywokostu, mentol
Stosowanie:
Preparat do użytku zewnętrznego. Nałożyć niewielką ilość produktu na masowany obszar (nogi, szyja, plecy, itd.) i delikatnie masować. Zalecane stosowanie 2x dziennie, do ustąpienia objawów. Nie połykać. Nie stosować na twarz,
zwłaszcza w okolicach oczu, błon śluzowych lub otwartych ran ! Po aplikacji
dokładnie umyć ręce mydłem i ciepłą wodą! Przechowywać z dala od dzieci !
Przechowywanie w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci w temperaturze 10-25 ° C.
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Olej do masażu z CBD
Nektar dla zmęczonej skóry i mięśni ! Zawiera CBD aktywny kanabidiol, który
poprawi kondycję skóry, wesprze nas w procesie odchudzania oraz pomoże
we wszelkiego typu urazach stawowo-mięśniowych lub po prostu ukoi ciało
po męczącym treningu. Bazą produktu jest olej kokosowy MCT - kompleks
średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego, które są
całkowicie metabolizowane przez wątrobę z uwolnieniem energii, bez tendencji
do odkładania w ustroju w postaci tkanki tłuszczowej.

Żel rozgrzewający z CBD
Doskonały produkt naturalny zawierający kompozycję leczniczego żywokostu,
CBD – kannabidiolu oraz substancji rozgrzewających, pomagający w problemach mięśniowo-kostno-stawowych. Produkt idealnie nadaje się do długotrwałego rozgrzewającego masażu. Przyniesie ukojenie w przypadku sztywności
stawów, zmęczenia mięśni, bóli kostnych wywołanych kontuzjami lub zwyrodnieniami, sztywności karku, itp. Produkt polecany dla sportowców w trakcie
intensywnego wysiłku – doskonale rozgrzewa mięśnie przed treningiem. Regeneruje również zmęczone mięśnie i stawy.

Kwasy tłuszczowe MCT wchłaniają się do krwiobiegu bardzo szybko, a do spalania potrzebują dwukrotnie mniej tlenu niż pozostałe kwasy tłuszczowe. Charakteryzują się dwukrotnie większą energią spalania (8,3 kcal/g) niż węglowodany
czy białka (4 kcal/g), co jest przyczyną zwiększonej termogenezy organizmu
(podniesienia jego temperatury). Bardzo szybkie wchłanianie i przekształcanie
oleju MCT, pozwala na oszczędzanie zapasów glikogenu mięśniowego podczas
treningu sportowego.
Produkt idealny dla osób uprawiających sporty wytrzymałościowe, dla tych
którzy chcieliby zrzucić nadprogramowe kg oraz poprawić kondycję skóry.
Zalecenia do stosowania:
Olej zalecany do stosowania do masażu:
• sportowego

Skład:

• leczniczego (sztywność karku, bóle mięśniowe, stawowe, kostne)

żel rozgrzewający z CBD i żywokostem
50 mg CBD, 7500 mg ekstraktu z żywokostu, substancje rozgrzewające
Stosowanie:
Preparat do użytku zewnętrznego. Nałożyć niewielką ilość produktu na masowany obszar (nogi, szyja, plecy, itd.) i delikatnie masować. Zalecane stosowanie 2x dziennie do ustąpienia objawów. Nie połykać. Nie stosować na twarz,
zwłaszcza w okolicach oczu, błon śluzowych lub otwartych ran! Po aplikacji
dokładnie umyć ręce mydłem i ciepłą wodą! Przechowywać z dala od dzieci !
Przechowywanie w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci w temperaturze 10-25 ° C.
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• relaksacyjnego

Jego używanie gwarantuje efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny i głęboko
relaksujący.
Sposób użycia:
Nanieść olejek na masowany obszar ciała i wykonać standardowy masaż. Olejek bardzo dobrze się wchłania, dlatego można na początku użyć do rozgrzania
masowanej partii ciała zwykłego oleju kokosowego a następnie dopiero oleju
MCT z CBD.

ul. Oławska 201, 55-220 Jelcz-Laskowice

15

3H s.c.
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www.3h.com.pl
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