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1.Wprowadzenie:

Sięgnąłeś po tę pozycję prawdopodobnie dlatego, że zaintrygował Cię 

temat suplementacji olejem CBD. Każdy nowo przybyły zwolennik 

kannabidiolu, powinien zapoznać się z podstawowymi informacjami na 

temat doboru odpowiedniego produktu dla siebie i sposobie wdrożenia go 

w codzienną dietę. Co zatem powinniśmy wiedzieć o kannabidiolu? Jak 

dostosować dawkę oleju do określonych zespołów bólowych oraz 

schorzeń i czy stosowanie CBD nie niesie za sobą żadnych skutków 

ubocznych? Postaramy się w przyjemny i zrozumiały sposób pogłębić 

Twoją wiedzę z zakresu CBD, przekazując Ci swoją pasję i zamiłowanie 

do tej cudownej rośliny. Najlepszym kierunkiem jest podejmowanie 

świadomych decyzji, które dają pewność i przeświadczenie o skuteczności 

swoich działań, co z kolei przekłada się na pozytywne efekty terapii. A 

przecież o to nam chodzi, prawda? Pozwól więc, że oficjalnie przywitamy 

Cię w naszym konopnym świecie. Usiądź wygodnie i pozwól 

przeprowadzić się przez najważniejsze informacje.
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Kannabinoidy to cała siła i sekret działania konopi i to właśnie przez nie 

odbywa się cała nasza przygoda. Kannabinoidy to nic innego jak organiczne 

związki chemiczne, które oddziałują na receptory kannabinoidowe w naszym 

organizmie. Tak naprawdę istnieją aż trzy rodzaje tych związków, jednak te 

które interesują nas najbardziej, nazywane są kannabinoidami roślinnymi 

występującymi jako alkaloidy roślinne. Przykładem kannabinoidu jest CBD, 

CBG czy znany ze swoich właściwości psychoaktywnych THC. Za chwilę 

wyjaśnimy Ci, na czym polega ich rola, najpierw jednak zaczniemy od 

podstaw.

2.Co to są kannabinoidy ?
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Wpływ kannabinoidów na ludzki organizm od zawsze był przedmiotem 

wielu badań naukowych. Po kilku latach intensywnej pracy nad tym 

zagadnieniem udało się ustalić szereg naprawdę istotnych faktów. Pozwól, 

że teraz przeprowadzimy Cię przez kilka z nich.

W naszym ludzkim ciele znajdują się receptory kannabinoidowe-jest to 

fakt niezaprzeczalny i wyjściowa do dalszych rozważań. Co ciekawe nasz 

organizm jest w stanie sam wyprodukować cząsteczki (tzw. kannabinoidy 

endogenne), które te receptory pobudzają do określonych czynności takich 

jak np. ból, głód, uczucie sytości, wahania nastroju, ale także relaks i sen. 

Najwięcej znajdziemy ich w naszym obszarze mózgowym. Naukowcy 

udowodnili, że układ endokannabinoidowy ma właściwości stymulujące i 

regulujące poszczególne procesy i czynności życiowe zachodzące 

w naszym organizmie. My natomiast możemy jednak wzmocnić proces 

stymulacji poprzez suplementację czynnikami zewnętrzymi, o których za 

chwilę Ci opowiemy.

Nasz system endokannabinoidowy ma właściwości, które bezpośrednio 

oddziałują na nasze życie - stymuluje i reguluje poszczególne procesy 

w organizmie oraz czynności życiowe. To niesamowicie istotne z punktu 

3. Co to jest układ
endokannabinoidowy?
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widzenia naukowego, natomiast jeszcze ważniejszym faktem jest to, że 

możemy go samodzielnie stymulować i zwiększać tym samym jakość 

swojego życia. Jest to nasz układ wewnętrzny, ale da się go pobudzić 

zewnętrznymi substancjami, które nazywamy egzokannabinoidami.

Egzokannabinoidy i kannabinoidy endogenne - najważniejsze informacje.

Egzokannabinoidy w ogromnych ilościach znajdują się w konopiach. 

Najpopularniejsze z nich to znany nam wszystkim tetrahydrocannabinol (THC) 

i kannabidiol (CBD). Z drugiej jednak strony te, które organizm wytwarza 

samoistnie, nazywamy kannabinoidami endogennymi np. anandamid, 

znajdujący się w wielu częściach ludzkiego ciała z wyłączeniem mózgu, 

oraz 2-AG, którego największe ilości znajdują się w obszarze mózgowym.

Endokannabinoidy są niczym innym jak neuroprzekaźnikami, pełniącymi 

istotną funkcję dla prawidłowego funkcjonowania naszego orgiazmu. Dzięki 

temu, że pobudzają one receptory kannabinoidowe, regulacji podlegają 

najważniejsze procesy życiowe, niezbędne do prawidłowego rozwoju 

naszego organizmu. Co jednak niezwykle ciekawe to fakt, że zdaniem 

wielu naukowców, niedostateczna ilość kannabinoidów może poważnie 

zaburzać funkcjonowanie naszego organizmu, co w konsekwencji prowadzi 

do zaistnienia i rozwoju groźnych chorób takich jak osteoporoza, rozwój 

stanów zapalnych w organizmie czy przedwczesne starzenie.

Oprócz podstawowych funkcji układu kannabinoidowego takich jak regulacja 

podstawowych czynności życiowych na czele z przemianą materii, snem czy 

bólem, układ ten oddziałuje również na wiele innych procesów, począwszy 



7

od stymulowania naszej pamięci, poprzez kontrolę trawienia,

aż po apetyt czy płodność. 

Mimo wciąż wielu niewiadomych i nieodkrytych informacji jedno jest 

pewne – układ endokannabinoidowy w naszym organizmie nie tylko 

istnieje, ale także pełni niezwykle ważną funkcję w życiu każdego 

człowieka. I to właśnie dlatego jest stałym obiektem badań naukowych.

TWÓJ UKŁAD ENDOKANNABINOIDOWY
SPRAWDŹ JAKIE RECEPTORY ZNAJDUJĄ SIĘ W TWOIM CIELE:
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I teraz pojawia się pytanie - w jaki sposób konopia siewna oraz produkty 

powstałe na jej bazie są w stanie połączyć swoje składowe z naszym układem 

endokannabinoidowym? Konopia siewna, czyli Cannabis Sativa to roślina, 

która w swoim biologicznym składzie zawiera ponad 400 różnych substancji, 

w tym aż 100, które odpowiadają za jej charakterystyczny zapach, które 

nazywamy terpenami. To, co jednak jest dla nas kluczowe to kannabiniody, 

czyli grupa ponad 80 związków organicznych wpływających bezpośrednio 

na nasz układ endokannabinoidowy. Najważniejsze z nich, które doceniamy 

za szerokie spektrum korzyści dla naszego organizmu to CBD i CBG, które 

omówimy w kolejnych akapitach tego ebooka. Zatrzymamy się także na 

chwilę przy lotnych związkach organicznych, jakimi są terpeny stanowiące 

nieodłączny element budowy i właściwości konopi siewnej.
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Kannabidiol (CBD) jest jednym z ponad 80 kannabinoidów, które można 

znaleźć w konopiach. W przeciwieństwie do znanego i popularnego THC 

nie ma działania psychoaktywnego. Wpływa jednak na jego negatywne 

skutki, niwelując odurzenie. Na bazie CBD tworzy się kilka rodzajów 

produktów - najczęściej jednak są to specjalnie pozyskiwane oleje, które 

należy przyjmować regularnie i zgodnie z ustaloną dawką dzienną. Ciągły 

rozwój i badania nad właściwościami CBD sprawiły jednak, że w tym 

momencie na rynku mamy dostęp do kilkunastu różnych form CBD - od 

specjalnego suszu, przez oleje, pasty, na specjalnych kryształach kończąc.

Olej CBD pozyskuje się w procesie ekstrakcji CO2, czyli dwutlenku 

węgla, który dzięki swoim właściwościom pozwala wydobyć z konopi 

najkorzystniejsze dla naszego zdrowia związki, bez konieczności stosowania 

środków chemicznych, czyli rozpuszczalników, które mogłyby pozostać w 

produkcie gotowym do spożycia. Musisz wiedzieć, że proces pozyskiwania 

CBD jest niezwykle istotny - jeżeli zdecydujesz się na suplementację, zwróć 

na to uwagę.

4.Co to jest CBD?
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4.1 Jak działa CBD?

Jose Alexandre Crippa i jego koledzy z Uniwersytetu w San Paulo w Brazylii 

i King’s College w Londynie przeprowadzili pionierskie badania nad CBD 

i układem nerwowym. Ciekawe i daleko idące badania udowodniły, 

że przy wysokich stężeniach CBD aktywuje receptor HT1A serotoniny, 

kluczowy hormon, który wiąże się z szeregiem procesów biologicznych 

i neurologicznych, w tym (ale nie tylko) z lękiem, uzależnieniem, apetytem,   

snem, percepcją bólu, nudnościami i wymiotami. Jak wiemy doskonale, 

serotonina jest jednym z najważniejszych hormonów odpowiadających za 

nasze ogólne, dobre samopoczucie, a jego niedobór może powodować 

stany depresyjne, apatię, nerwicę i szereg innych neurologicznych schorzeń. 

Odkrycie tego faktu stało się zarzewiem do kontynuacji działań nad 

wpływem kannabinoidu CBD na ludzki organizm - rozpoczął się tym samym 

naukowy przełom, który wkrótce odkrył przed nami szereg niesamowitych 

właściwości tej składowej konopi. 

CBD kontra receptory w organizmie człowieka - naukowe tezy.

CBDa, czyli kwas kannabidiolowy, surowa, nieogrzana wersja CBD ma 

również silny związek z receptorem HT1A. Badania wskazują, że CBDa jest 

silnym środkiem przeciwwymiotnym, silniejszym niż CBD lub THC, które 

również zwalczają nudności.

CBD potrafi także wzmocnić efekt terapeutyczny. Wiąże się na przykład receptorami 

TRPV1, które odpowiadają za odczuwanie bólu. W efekcie stosowanie produktów 

bogatych w CBD może zmniejszać jego odczuwanie w znacznym stopniu.
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Podczas gdy kannabidiol aktywuje bezpośrednio receptor serotoninowy 
5-HT1A i kilka kanałów jonowych TRPV, niektóre badania wskazują, że 
CBD działa jako antagonista blokujący lub dezaktywujący inny receptor 
sprzężony z białkiem G, znany jako GPR55. Nadaktywne działanie tego 
receptora jest związane z osteoporozą. 

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez naukowców Chińskiej 
Akademii Nauk w Szanghaju, receptor GPR55 jest wykrywany w różnych 
typach raka. CBD poprzez aktywację receptora PPAR znajdującego się 
na powierzchni jądra komórki, może wpływać na zmniejszenie rozwoju 
komórek rakowych.

Aktywacja PPAR-gamma powoduje degradację płytki amyloidowej-beta, 
kluczowej cząsteczki związanej z rozwojem choroby Alzheimera. Jest to 
jeden z powodów, dla których kannabidiol, agonista PPAR-gamma, może
być użytecznym lekarstwem dla pacjentów z chorobą Alzheimera.

Presynaptyki

 

Receptory kannabinoidowe

Receptor 

Postsynaptyki

Kannabinoidy 
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4.2 Działanie i właściwości terapeutyczne CBD.

Kannabidiol wpływa na neurony, harmonizując procesy organizmu. 

To w CBD potrafi naśladować ludzkie endokannabinoidy 2-AG i Anandamid. 

Receptory kannabinoidowe znajdują się w każdym obszarze naszego ciała 

jednak najwięcej znajdziemy ich w najbardziej unerwionych miejsach. Dzięki 

temu właściwości terapeutyczne CBD są odczuwalne niemal natychmiast 

po zaaplikowaniu substancji.

ZALETY CBD:
JAK KANNABINOIDY MOGĄ POMÓC TWOJEMU CIAŁU
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Właściwości terapeutyczne CBD:

• Neuroaktywne – stymuluje układ nerwowy, przeciwdziała jego degeneracji,

doskonale rozluźnia i zwalcza zaburzenia psychiczne

• Przeciwbólowe – uśmierza cierpienie, likwiduje bóle wewnętrzne

i zewnętrzne

• Przeciwutleniające – ogranicza rozwój starzenia się komórek, wspiera

obronne mechanizmy organizmu, chroni przed wolnymi rodnikami

i minimalizuje stres oksydacyjny

• Przeciwnowotworowe – atakuje i niszczy komórki rakowe bądź

hamuje ich rozwój. Prowokuje apoptozę – proces „samobójstwa”

komórek nowotworowych

• Przeciwbakteryjne – ma właściwości bakteriobójcze, spowalnia rozwój

bakterii i przeciwdziała ich rozmnażaniu

• Przeciwzapalne – hamuje proces zapalny, zapobiega powstawaniu

zapaleniom, walczy ze stanami zapalnymi

• Przeciwwymiotne – pozwala walczyć z nudnościami, wzbudza apetyt

i podkręca metabolizm

• Przeciwpsychotyczne – działa kojąco i oczyszczająco na umysł, zwal-

cza stany lękowe, uspokaja, relaksuje i pozwala długo i komfortowo spać

• Przeciwalergiczne – łagodzi bądź całkowicie l ikwiduje objawy

alergiczne

• Przeciwgrzybiczne – likwiduje pleśń i grzyby

• Dermatologiczne – ma działanie odmładzające i przyspiesza gojenie

się ran oraz chorób naskórku

• Immunologiczne – wpływa pozytywnie na naturalną odporność organizmu
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4.3 Czy CBD jest bezpieczny i legalny w moim kraju?

Wzrastająca liczba badań z zakresu skuteczności działania CBD w terapii 

wielu schorzeń sprawia, że coraz więcej lekarzy rekomenduje wdrożenie 

kannabidiolu w leczenie pacjenta, jako suplementu wspomagającego 

całościowe efekty terapii. 

Pacjenci mają więc możliwość korzystania z szerokiej gamy produktów 

CBD dostępnych w formie suplementów. Z całą pewnością konieczne 

jest kontynuowanie dotychczasowych badań klinicznych z zakresu 

bezpieczeństwa i skutków ubocznych wynikających z zastosowania CBD 

w leczeniu chorób. Jednak do tej pory żadne z dostępnych raportów nie 

PROBLEMY DIABETYCZNE

BÓLE MENSTRUACYJNE

CHRONICZNY BÓL

FIEROMYLAGIA

ARTRETYZM

NUDNOŚCI

HIV/AIDS

RAK

ZABURZENIA OBSESYJNO-

KOMPULSYWNE

USZKODZENIA MÓZGU

STRES POURAZOWY

STANY LĘKOWE

ALZHEIMER

EPILEPSJA

DEPRESJA

AUTYZM

ADHD

NA JAKIE DOLEGLIWOŚCI POMAGA CBD:

CIAŁO: UMYSŁ:
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wskazały na żadne poważne zagrożenia wynikające z suplementacji 

kannabidiolu.

Ogólnie rzecz ujmując CBD  wykazuje bardzo wysoki poziom przyswajalności 

przy jednoczesnym bezpieczeństwie w jego użyciu.

“Profil bezpieczeństwa CBD nie był niepokojący (...) 

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (występującymi u ok. 5%) były: 

biegunka, nudności i ból głowy .”

,,CBD jest substancją nietoksyczną, nie mającą wpływu na parametry 

fizjologiczne (tętno, ciśnienie krwi i temperatura ciała), nie wpływa na 

tranzyt żołądkowo-jelitowy i nie zmienia funkcji psychomotorycznych ani 

psychologicznych. Dobowa dawka do 1500 mg CBD jest dobrze tolerowana 

przez organizm.”

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

ustawodawca wyróżnia dwa rodzaje roślin z gatunku cannabis:

• Konopie siewne (Cannabis sativa L) – zawierające nie więcej niż 0,2%

THC, których uprawa i przetwórstwo są legalne pod warunkiem, m.in.

zawarcia umowy kontraktacji z podmiotem uprawnionym do skupu

konopi włóknistych na terenie danego województwa.

• Konopie inne niż siewne (tzw. konopie indyjskie lub marihuana), których

uprawa i przetwarzanie jest w Polsce nielegalna.

Możesz mieć więc pewność, że wszystkie sprzedawane w Polsce produkty 

z zawartością CBD są w pełni legalne, o ile w ich składzie poziom THC nie 

przekracza 0.2%, a to oznacza, że możesz kupować je bez obaw o łamanie 

prawa.
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Kannabidiol (CBD) i kannabigerol (CBG) to całkowicie różniące się od siebie 

kannabinoidy będące składową konopi. Każdy z nich ma indywidualną 

strukturę chemiczną i występuje w innych stężeniach. Co prawda CBG 

występuje w bardzo śladowych ilościach (ok. 1% w stosunku do zawartości 

reszty substancji w konopi), jednak bez wątpienia stanowi jeden 

z ważniejszych kannabinoidów, ponieważ jest fundamentem dla pozostałych 

związków powstających w całej roślinie. Warto jest więc dowiedzieć się na 

jego temat nieco więcej.

5.Co to jest CBG?

18
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5.1 CBG i jego właściwości.

Niesamowity, często niedoceniany przez swój niewielki udział ilościowy 

w całej konopi kannabigerol zaskoczył naukowców swoimi właściwościami. 

Po latach badań okazało się, że jest on w stanie nie tylko samodzielnie 

wykazywać szereg dobroczynnych działań, ale pełni także kluczową rolę 

we współpracy z innymi kannabinoidami, co stało się powodem do tego 

by przebadać go w znacznie szerszym stopniu. Jak się okazało... to był 

właściwy kierunek.

Kannabigerol to nietoksyczny kannabinoid występujący w roślinach 

z konopi. 

CBG z naukowego punktu widzenia jest niekwasową formą kwasu 

kannabigolowego (CBGA), macierzystą cząsteczką, z której wytwarza się 

wiele innych kannabinoidów. 

Kannabigerol jest animatorem trzech głównych gałęzi kannabinoidów: 

kwasu tetrahydrokanabinolowego (THCA), kwasu kanabidiolowego (CBDA) 

i kwasu kanabenzoesowego (CBCA). 

CBG nie jest psychoaktywny, wywiera wpływ na dwa podstawowe receptory 

w naszym organizmie - 5HT1, który wspomaga uwalnianie serotoniny oraz 

areno receptor, który kontroluje poziom wydzielania adrenaliny 

i noradrenaliny w całym ośrodkowym układzie nerwowym. To w praktyce 

oznacza, że jest doskonałym sprzymierzeńcem w walce z depresją, nerwicą 

lękową, a także bezsennością, Badania naukowe udowodniły też, że CBG 

stymuluje neurogenezę - powstawanie nowych komórek nerwowych.
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Właściwości lecznicze CBG:

• Ból, lęk – CBG ma właściwości łagodzące ból, szczególnie ból

neuropatyczny. CBG zmniejsza lęk i napięcie mięśni oraz działa

przeciwdepresyjnie.

• Zapalenia, problemy trawienne – wspomaga leczenie zapalnej choroby

jelit, wrzodziejącego zapalenia okrężnicy i choroby Leśniowskiego-

Crohna.

• Mikroorganizmy – CBG wykazały selektywną aktywność

przeciwdrobnoustrojową przeciwko Mycobacterium.

• Działanie naskórne – CBG ma właściwości nawilżające oraz aktywnie

wspomaga leczenie chorób skóry.

• Jaskra – wykazano, że CBG łagodzi ciśnienie wewnątrzgałkowe, co

może być korzystne w leczeniu jaskry.

• Działanie neuroprotekcyjne – wykazano, że CBG ma właściwości

neuroprotekcyjne i może okazać się obiecujący w leczeniu chorób

neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Huntingtona i stwardnienie

rozsiane.

• Działanie antyseptyczne – CBG ma właściwości antyseptyczne,

a badania sugerują, że może być skuteczny w zwalczaniu superbakterii MRSA.

• Działanie przeciwnowotworowe - CBG wykazuje obiecujące

właściwości dla potencjalnego leczenia szerokiego zakresu nowotworów,

w tym raka sutka, wątroby, płuc, trzustki, skóry, jajnika, nerek, pęcherza

i okrężnicy.
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Niektóre kannabinoidy we wspólnym działaniu wykazują silniejsze efekty

terapeutyczne o zwiększonym zasięgu i mocy niż podczas samodzielnych 

działań. Naukowcy dostrzegają istniejącą zależność (synergię) między 

wspólnym działaniem CBD a CBG w przypadku poszczególnych schorzeń, 

dlatego warto rozważyć suplementację mieszanką, która ma szanse 

zadziałać znacznie lepiej.

5.2 Efekt synergii CBD i CBG.

W konopiach wyróżniamy kilka bardzo istotnych składowych, do których 

należą: THC, CBD, CBG, CBN, CBC i THCV. Roślina ta jednak zawiera 

również wiele innych związków, a każdy z nich spełnia swoją określoną 

funkcję. Są to między innymi: terpeny, aminokwasy, białka, cukry, enzymy, 

estry i flawonoidy. Czy zatem możliwe jest uzyskanie silniejszych efektów 

terapii poprzez umiejętne połączenie niektórych składników konopi? 

Odpowiedź na to nurtujące wielu badaczy pytanie zamyka się w jednym 

stwierdzeniu: ,,efekt synergii”, który w przełożeniu na prostszy język oznacza 

po prostu współpracę. A jak wiemy doskonale... w połączeniach zawsze 

tkwi większa siła. Na czym jednak polega dokładnie?

Synergia (współpraca) to współdziałanie poszczególnych czynników, pod 

którego wpływem efekt jest większy niż suma wszystkich pojedynczych 

działań. Innymi słowy, jest to wykorzystanie wielu części składowych konopi, 

które razem, przynoszą lepsze wyniki terapeutyczne niż wyizolowane 

kannabinoidy. W praktyce oznacza więc to silniejsze działanie lecznicze 

w przypadku połączenia kilku kannabinoidów, aniżeli stosowanie tylko 

jednego solo. Warto więc przed podjęciem decyzji o suplementacji rozważyć 

włączenie specjalnie opracowanych mieszanek.
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Efekt synergii może przebiegać dwutorowo:

- poprzez zcentralizowanie substancji czynnych poszczególnych związków 

(kannabinoidów, terpenów itp.) na poziomie biochemicznym,

- jako synergiczna reakcja organizmu na terapię na poziomie fizjologicznym.

Idea ,,efektu synergii’’ zapoczątkowana została w 1998 roku, gdzie dwaj 

izraelscy naukowcy Shimon Ben-Shabat i Raphael Mechoulam zasugerowali 

jako pierwsi w swych raportach badawczych o znaczącym wpływie na 

organizm, wspólnego działania kannabinoidów znajdujących się w konopi.  

Powyższa teoria w niedługim czasie doczekała się kontynuacji i poszerzenia 

o nową wiedzę przez Wagner’a i Ulrich-Merzenich’a, którzy poszli o krok

dalej, definiując cztery bazowe mechanizmy synergii:

• Wpływanie na liczne cele w organizmie ludzkim.

• Poprawa przyswajalności (wchłaniania) skłaników

aktywnych.

• Pokonywanie mechanizmów obronnych bakterii.

• Minimalizowanie niepożądanych skutków ubocznych.

,,Efekty synergiczne można uzyskać, jeśli składniki ekstraktu wpływają 

na różne cele lub wchodzą w interakcje ze sobą w celu polepszenia 

rozpuszczalności, a tym samym zwiększenia biodostępności jednej 

lub kilku substancji ekstraktu”
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Z każdym rokiem wzrasta zainteresowanie naukowców korzyściami, jakie 

może przynieść połączenie ze sobą tych dwóch związków. Oba z nich, 

choć  niewykazujące efektów psychoaktywnych, jednak dalece różnią się 

od siebie, w połączeniu mogą zyskać niezwykłą moc i siłę działania w walce 

z objawami wielu poważnych schorzeń (np. nowotworów). 

Synergia obu składników otwiera wiele możliwości terapii na ludzkim 

organizmie. 

Badania ujawniły, że kombinacja CBD i CBG prowadzi do wyższej 

skuteczności w swych działaniach niż wtedy, gdy składniki są odseparowane 

i stosowane pojedynczo. Ta inteligentna współpraca między związkami daje 

możliwość osiągnięcia efektów terapii, które są mało prawdopodobne 

w indywidualnym dozowaniu. Jeżeli więc zdecydujesz się na sumplementację 

olejem konopnym, weź pod uwagę powyższe informacje przed podjęciem 

decyzji o wyborze konkretnego produktu.
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6. Terpeny i ich działanie.

Terpeny to nic innego jak bezpieczne związki aromatyczne, występujące 

w wielu roślinach, w tym bardzo licznie właśnie w konopi. To właśnie dzięki 

nim konopia ma swój charakterystyczny zapach. Terpeny są jednak związ-

kami, które można znaleźć także w cynamonie, żywicy, imbirze i  olejkach 

eterycznych – czyli w takich roślinach, które charakteryzuje intensywny, 

przyjemny aromat. 

Terpeny odpowiadają głównie za zapach, smak i kolor. Nie zawierają żad-

nych związków psychoaktywnych i jednocześnie nie należą do grupy kan-

nabinoidów, ale są one wydzielane przez trichomy – te same gruczoły ży-

wiczne, które są odpowiedzialne za produkcję kannabidiolu (CBD) oraz 

pozostałych kannabinoidów. 

Ze względu na swoje niezwykłe właściwości i zastosowania terapeutyczne, 

przyciągają uwagę wielu naukowców.

Rodzaje i zastosowanie terpenów występujących w konopiach:

• Pinen (α-pinen, β-pinen) – jest stosowany m.in. w kuracji astmy, ma

działanie przeciwzapalne, a ponadto stymuluje koncentrację i procesy

kojarzenia. Używany jest również w przemyśle perfumeryjnym.
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• Mircen – działa jak środek uspokajający i rozluźniający mięśnie, a także

nasenny, przeciwbólowy i przeciwzapalny. Jest to najczęściej występu-

jący składnik olejku eterycznego konopi.

• Limonen – jest najważniejszym terpenem odpowiedzialnym za cytru-

sowy aromat w odmianach konopi. Limonen jest stosowany w medy-

cynie m.in. do rozpuszczania kamieni nerkowych, a także ma działanie

terapeutyczne. Wykazuje właściwości antyseptyczne, głównie wobec

bakterii odpowiedzialnych za trądzik.

• Linalool – posiada intensywny zapach konwalii i lawendy. Terpen linalo-

ol ma działanie uspokajające, antystresowe, przeciwlękowe i przeciwna-

padowe, antykonwulsyjne. Linalool można również stosować na skórę w

celu leczenia blizn i poparzeń.

• Kariofilen – ma korzenny, „pieprzny”, ostry aromat – odpowiada za

zapach goździków i czarnego pieprzu. Jest obecny we wszystkich

odmianach konopi a najłatwiej go znaleźć w ekstraktach z konopi.

• Tlenek kariofilenu – służy jako ochrona przed chorobotwórczymi

bakteriami oraz ma szerokie spektrum przeciwgrzybicze.

• A-bisabol l – jest to niezwykle cenny terpen. Zalecany są do stosowania

w stanach zapalnych przewodu pokarmowego, w chorobie wrzodowej

żołądka oraz jelit, jak również w stanach zapalnych pęcherza moczowe-

go czy kolkach.

• Guaiol – ma działanie antyseptyczne, łagodzące i przeciwzapalne,

wspomaga leczenie zmian trądzikowych i łuszczycy.

• Humulene – znany ze swojej zdolności do zminimalizowania reakcji

organizmu na podrażnienia i stany zapalne.

• Terpineol – mający zapach bzu, jest stosowany jako jeden ze składników

kompozycji zapachowych, do wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych.
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• Kamfen – terpen leczący choroby sercowo-naczyniowe.

• Eukaliptol – wykazuje działanie bakteriobójcze, a także łagodzi skutki

zapalenia zatok przynosowych.

• Ocimen – terpen o słodkim i wyraźnym aromacie. Ocimen ma działanie

przeciwzapalne, a także właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne

i antyseptyczne.

Ilość terpenów w przyrodzie jest olbrzymia, naukowcy twierdzą, iż w roślach

występuje około 20 tysięcy różnych rodzajów tych związków. Nie ulega

wątpliwości, iż konopie zawierają wiele wartościowych substancji,

a  zdrowotne dz ia łan ie kannabinoidów poznajemy coraz lep ie j

Niewykluczone, że w najbl iższym czasie dołączą do nich dotąd 

kojarzone tylko z ich smakiem i aromatem terpeny, są one bowiem 

nieustannym obiektem badań naukowych.

ROZSZERZA OSKRZELA

LINALOOL

Terpen o intensywnym 

zapachu konwalii

BETA

CARYOPHYLLENE

Trepen konopny

WYCISZA SILNE REAKCJE

W ORGANIZMIE

LIMONE

Naturalny terpen

ze skórki cytryny
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Zasady i reguły postępowania w początkowej fazie suplementacji olejku 

CBD są bardzo proste, jednak niezwykle ważne jest by je znać i właściwie 

wdrażać w swoje życie i nawyki. Jak wspomnieliśmy, do dzisiaj nie ma 

konkretnych informacji wskazujących na dawkowanie kannabidiolu 

w przypadku poszczególnych schorzeń, zaleca się stopniowe wprowadzania 

olejku CBD w proces leczenia.

Pacjent (osoba dorosła) rozpoczyna dozowanie od 2 do 3 kropel olejku CBD 

o niskim stężeniu, ale nie w dawce jednorazowej - zaleca się rozłożenie jej

na dwie lub trzy pory w ciągu dnia. Bardzo ważną rolą w tym procesie jest 

umiejętna obserwacja swojego organizmu i wychwytywanie jego reakcji.

Jeśli objawy choroby nie ustępują, należy zwiększać dawkę olejku CBD 

w odstępie 3-4 tygodni. Jeśli natomast objawy choroby nasilą się, a stan 

zdrowia pacjenta ulegnie znacznemu pogorszeniu sugeruje się przerwanie 

suplementacji olejku CBD.

Szacuje się, że minimalna dawka olejku CBD odczuwalna dla organizmu to 

już nawet 1-2 mg.

7. Jak dawkować CBD?
Ile CBD powinienem zażywać?
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7.1 Dawkowanie olejku CBD na konkretnych przykładach.

• Przewlekłe zespoły bólowe: choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle

mięśni, przewlekłe bóle kręgosłupa, bóle kości i więzadeł, inne: Choroba

Crohna, borelioza, fibromialgia, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

– zalecana dobowa dawka olejku CBD: 2,5 – 20 mg (przez ok. 25 dni).

• Łagodne bóle (bóle brzucha, problemy trawienne) – zalecana dobowa

dawka olejku: 2 – 6 mg.

• Jaskra – zalecana dobowa dawka olejku: 20 – 40 mg (w formie

podjęzykowej).

• Epilepsja (padaczka) – zalecana dobowa dawka olejku: 200 – 300

mg (przez ok. 4,5 miesiąca).

• Schizofrenia – zalecana dobowa dawka olejku: 40 – 1280 mg (przez ok.

4 tygodnie).

• SM (stwardnienie rozsiane) – zalecana dobowa dawka olejku CBD: 2,5

– 120 mg (sugeruje się zastosowanie mieszanki THC – CBD do 15

tygodni).

• Bezsenność (zaburzenia snu) – zalecana dobowa dawka olejku CBD: 40

– 160 mg.

• Choroba Huntingtona – zalecana dobowa dawka olejku CBD: 10 mg/kg

masy ciała (przez ok 6 tygodni).

• Stany depresyjne, lęki, stres – zalecana dobowa dawka olejku CBD: 3

– 10 mg.

• Odbudowa odporności organizmu – zalecana dobowa dawka olejku

CBD: 1 – 3 mg.

Uwaga: właściwości i proporcje podane na przykładzie osób dorosłych o 

wadze 60 – 90 kg.
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7.2 Jak czytać etykiety? 

Zawartość MG CBD oraz stężenie procentowe w buteleczce 
widoczne jest na opakowaniu np. 500mg 5%, 1000 mg 10% itp.
Zawartość CBD w suszu podajemy w opisach ofert.
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Wieloletnie badania i opinie pacjentów potwierdzają bezpieczeństwo 

używania kannabidiolu. Jednak każda osoba podejmująca decyzję 

o wprowadzeniu tej metody w leczenie, aby zachować skuteczność

działania olejku, powinna w szczególny sposób zwracać uwagę na wysoką 

jakość produktu. Bardzo ważne jest więc zwrócenie uwagi na szereg innych 

czynników, a mianowicie:

• pochodzenie z uprawy wolnej od pestycydów, GMO, metali ciężkich,

toksyn, pleśni, herbicydów i środków grzybobójczych,

• brak szkodliwych substancji, organiczność, brak dodatku glutenu,

• polska produkcja, w 100% legalna,

• oryginalność,

• posiadanie odpowiednich certyfikatów, poddane badaniom

dermatologicznym, spełniającym najwyższe standardy jakości

(ostrzegamy przed dostępnymi na rynku podróbkami zawierającymi

w składzie odseparowane CBD).

Produkty Exclusive Weed dostępne w naszym sklepie, wytwarzane są w 100% z 

roślin z gatunku Cannabis Sativa L (konopi siewnej), zawierających nie więcej niż 

0,2% THC.

8. Jak i gdzie kupić olej CBD?
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Najczęściej wybieraną przez klientów formą suplementacji podczas 

leczenia objawów chorobowych jest olejek CBD w postaci płynnej oraz 

susz konopny. Spośród dostępnych form przyjmowania kannabidiolu 

możemy zatem wyróżnić:

• Olej konopny CBD  w postaci płynnej (5%, 10%, 15%) – aplikacja

płynnej postaci CBD następuje bezpośrednio do jamy ustnej za pomocą

dołączonego kroplomierza. Zaleca się umieszczanie produktu w postaci

kropel pod językiem, ponieważ tam substancje czynne wchłaniają się

najlepiej.

• Susz konopny CBD /CBDa - naturalne odmiany konopi, których 

kwiatostany wykorzystywane są do produkcji suszu ziołowego to 

gwarancja wielu istotnych z punktu widzenia ludzkiego zdrowia 

składników odżywczych. Bogactwo żywic, tłuszczu, naturalnego wosku, 

a także kwasów tłuszczowych, flawonoidów czy białek oraz moc 

antyoksydantów, zapewnia optymalną suplementację opartą wyłącznie 

na organicznych składnikach. Szerokie spektrum zastosowań zioła 

konopnego to jeden z najważniejszych powodów jego popularności 

(napary, kąpiele, inhalacje, dodatek do potraw).

• Olejek CBD w kapsułkach - jest to ekstrakt olejku CBD umieszczony

w kapsułkach.

• Pasta CBD  - skoncentrowany olejek CBD w postaci pasty. Pastę CBD 

pozyskuje się w procesie ekstrakcji nadkrytycznym CO2. 

Charakteryzuje się najwyższą czystością bez niepożądanych 

składników i zanieczyszczeń. Zawiera CBD oraz inne kannabinoidy 

obecne w ekstrakcie konopi siewnych (Cannabis sativa L.).

• Maść CBD - przeznaczona jest dla każdego rodzaju skóry w tym
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suchej i wrażliwej. Idealnie pielęgnuje skórę problematyczną. Wszystkie 

składniki maści są produkcji ekologicznej. Produkt pomoże w walce 

z zapaleniami w organizmie, zniweluje ból, przyśpieszy regenerację 

oraz zadziała antybakteryjnie. To nie tylko pielęgnacja i podtrzymanie 

zdrowego wyglądu skóry twarzy i ciała, ale przede wszystkim skuteczny 

środek w walce z łuszczycą, AZS, egzemą, grzybicą, liszajem, czy 

głębokim trądzikiem. Maść konopna CBD stanowi idealną, zdrową 

alternatywę dla powszechnie zalecanych w przypadku chorób skórnych 

maści sterydowych. 

• Żywność z zawartością olejku CBD - bardzo popularna metoda wśród

osób dbających o zdrowy tryb życia. Dodatkowo dostępna również

dla naszych czworonogów, w formie karmy i przekąsek dla zwierząt.

Batoniki, gumy, mąka, makarony, oleje, czy nasiona idealnie nadające się

do sałatek i innych potraw to cieszące się coraz większą popularnością

formy suplementacji kannabidiolu.

• Herbatki - powszechnie znane pod nazwą naparów z konopi stosowane

są, jako suplement wzmacniający odporność naszego organizmu oraz

jako ziołowy napój pobudzający przebieg terapii u osób chorych.

• Waporyzacja (inhalacja parowa) - to zjawisko dość nowe na polskim 

rynku konopnym, jednak jego popularność rośnie w niewyobrażalnym 

tempie. Wśród produktów, które idealnie spełnią swoją funkcję w procesie 

tworzenia pary wodnej wyróżniamy: WAX (wosk), kryształ, susz, kwiat 

i hasz (żywica). Z całą pewnością możemy stwierdzić, że waporyzacja 

jest to metoda przyszłościową, która umożliwi pacjentom przyjmującym 

kannabinoidy, eliminację toksycznych substancji smolistych wytrącanych 

wraz z dymem. Do inhalacji parowej wykorzystuje się poręczne 

waporyzatory manualne oraz niezawodne waporyzatory przenośne.
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Zestawienie olejków CBD (i innych produktów) dostępnych w sklepie 

HempKing:

• Olej konopny CBD –  5% (500mg) – 10ml

• Olej konopny CBD –  10% (1000mg) – 10ml

• Olej konopny CBD –  15% (1500mg) – 10ml

• Susz konopny AK 47

• Susz konopny Amnesia Haze

• Susz konopny Blue Cheese

• Susz konopny Cannatonic

• Susz konopny Critical Kush

• Susz konopny Orange Skunk

• i wkrótce wiele wiele więcej!
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Każde przyjmowane przez nas lekarstwo przechodzi przez proces 

metabolizmu, w którym kluczową rolę odgrywa nasza wątroba oraz bazowy 

enzym wątrobowy (cytochrom P450). Szacuje się, że odpowiada on za 

rozkład do 60% występujących na rynku leków.

„Jest to bardzo nietypowy enzym. Prawie wszystkie pozostałe enzymy są 

zaprojektowane w taki sposób, aby pasowały do jednego substratu 

i przeprowadzały jeden proces chemiczny, którego wynikiem jest jeden 

produkt” (Lester Bornheim).

Badania wykazały, że ten niezwykle ważny dla organizmu człowieka 

enzym, metabolizuje również kannabidiol, dlatego tak niesamowicie 

ważnym krokiem przed podjęciem decyzji o suplementacji kannabinoidami 

jest zrozumienie zależności pomiędzy nim a przyjmowanymi lekami. Jest 

to złożony proces, którego działanie może (choć nie musi) blokować 

metabolizowanie innych, użytych lekarstw, dlatego konieczna jest wiedza 

czy i w jaki sposób kannabinoid będzie reagował z zażywanym przez nas 

lekarstwem. Przed wprowadzeniem suplementacji należy bezwzględnie 

sprawdzić, czy kannabinoid nie będzie reagował z naszym lekarstwem.

9. CBD z innymi lekami.
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Co ma wpływ na poziom reakcji CBD z lekami:

• dawkowanie CBD,

• forma i sposób przyjmowania CBD,

• skład  i proporcje CBD użyte w olejkach (tj. użycie ekstraktu z całej

rośliny bądź wyizolowanych molekuł),

• rodzaj leku i wielkość dawki (wg dr Kazuhito Watanabe),

• użycie kilku kombinacji leków jednocześnie.

Zastosowanie odpowiednio niskiej dawki CBD nie powinno wpływać na 

zmianę metabolizmu stosowanego leku. Jednak żadne z przeprowadzonych 

dotychczas badań nie precyzują konkretnej dawki granicznej, poniżej której 

nie dochodzi do interakcji CBD z lekami. 

Oddziaływanie kannabidiolu na leki może przebiegać dwutorowo, 

zwiększając metabolizm (rozkład) zainicjowanych leków bądź go hamować. 

Naukowcy udowadniają również, że konopie mogą obniżać oporność na 

insulinę, poprawiając proces metaboliczny tej substancji, a tym samym 

kontrolę poziomu cukru we krwi. Dodatkowo połączenie CBD z lekami 

opioidowymi (kodeina, morfina) może mieć korzystny wpływ na przebieg 

całego procesu leczenia. 

Zastosowanie kannabidiolu zmniejsza zapotrzebowanie na ten typ substancji 

mających charakter bardzo uzależniający, stosowanych w celu łagodzenia silnego bólu. 

Interakcja obu związków umożliwia pacjentom zredukować ilości przyjmowanych 

leków opioidowych, w znaczący sposób zmniejszając ryzyko uzależnienia 

i skutków ubocznych (na podstawie badań dr Donalda Abramsa, USA, 2011 r.).
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Każdy pacjent przyjmujący dużą dawkę leku musi mieć świadomość, że 

jednoczesne stosowanie CBD może istotnie wpłynąć na zachodzący proces 

metabolizmu a w konsekwencji zaburzać całościowy przebieg leczenia.

W szczególności dotyczy to osób przyjmujących:

• preparaty lecznicze ratujące życie,

• środki uspokajające i antydepresyjne,

• leki o dużym zagrożeniu wystąpienia działań niepożądanych,

• leki na ciśnienie krwi,

• leki przeciwzakrzepowe,

• leki antycholinergiczne i sympatykomimetyczne (atropina),

• pigułki antykoncepcyjne.

Każda decyzja powinna być poparta wcześniejszą konsultacją ze specjalistą, 

który pomoże w podjęciu właściwych działań.



38

Większość dotychczasowych badań skupiających swoją uwagę na działaniu 

THC (kannabinoidu o działaniu psychoaktywnym) sugeruje jego przydatność 

w leczeniu objawowym. Analiza badań wykazała również, że w przypadku 

niektórych schorzeń, mieszanka CBD i THC może przynieść lepsze efekty 

niż zastosowanie samego CBD. 

Jednak w większości krajów substancja THC jest uznana za nielegalną, 

a jej dopuszczalna ilość w suplementach z konopi nie przekracza 0,02% 

THC. Pamiętajmy, że struktura chemiczna CBDa jest bardzo zbliżona do 

THC, a właściwości CBD wykazują szerokie spektrum działania (właściwości 

przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwbólowe, przeciwnowotworowe 

i przeciwwymiotne).

10. CBD a THC. Czy potrzebuję
jeszcze THC?
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Mamy ogromną nadzieję, że dzięki powyższym informacjom Twoja wiedza 

pogłębiła się na tyle, aby móc podjąć świadomą decyzję o zakupie CBD 

i wdrożeniu go w codzienną suplementację jako produktu mającego 

ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka. 

W razie jakichkolwiek pytań i niejasności zachęcamy do kontaktu z naszymi 

ekspertami, którzy zawsze otwarcie służą pomocną radą i nakierowaniem 

na podjęcie właściwych działań. Exclusive Weed gwarantuje Ci najwyższą 

jakość oferowanych produktów. Z nami możesz czuć się bezpieczny i być 

pewny, że w Twoje ręce trafi olej najczystszy w swej postaci oraz topy 

najlepszej jakości. Zdrowie i komfort naszych klientów stanowi punkt 

zapalny każdych naszych działań. Odwiedź naszą stronę 

www.exclusiveweed.pl i zapoznaj się z produktami z naszej oferty. 

Przyłącz się do naszego zespołu wielbicieli zdrowego stylu życia.

11. Zakończenie.
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KONTAKT:

TELEFON: +48 570 266 224 
EMAIL: kontakt@exclusiveweed.pl 

WWW.EXCLUSIVEWEED.PL

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami!
Pomożemy Ci!




