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Terapeutyczne właściwości CBD 

Konopie to rośliny, których właściwości były znane już w starożytności. Od zamierzchłych czasów roślina ta 
jest stosowana jako środek walki z różnymi dolegliwościami. W przeciwieństwie do marihuany, konopie nie 
zawierają narkotycznej substancji THC, więc nie powodują odurzenia. Zawierają one składnik naturalny 
kannabidiol, znany jako CBD, który zapewnia silne właściwości terapeutyczne. 

CBD – co to takiego? 

Kannabidiol, określany również skrótem CBD, to jeden ze związków występujących naturalnie w konopiach 
w dużym stężeniu. Jest to w pełni legalna i najważniejsza substancja znajdująca się w medycznej 
marihuanie oraz konopiach, charakteryzująca się szerokim zakresem działania. Posiada silne właściwości 
zdrowotne i nie działa psychoaktywnie, więc można stosować go w różnych terapiach bez obaw o utratę 
świadomości. Składnik ten nie uzależnia, nie odurza i nie powoduje żadnych skutków ubocznych. 

Jakie są terapeutyczne właściwości CBD? 

CBD posiada wiele ważnych właściwości terapeutycznych. Składnik ten naśladuje działanie substancji 
znajdujących się w organizmie człowieka, dlatego jest dobrze tolerowany przez organizm oraz nie można 
jego przedawkować. CBD oferuje następujące właściwości: 

 
 neuroaktywne i neuroprotekcyjne, 
 przeciwutleniające, 
 przeciwnowotworowe, 
 przeciwbólowe, 
 przeciwzapalne, 
 przeciwpsychotyczne, 
 przeciwwymiotne, 
 przeciwbakteryjne, 
 przeciwgrzybiczne, 
 przeciwalergiczne, 
 dermatologiczne, 
 immunologiczne. 

Jakie jest działanie CBD? 

CBD działa korzystnie na wiele chorób i dolegliwości ze względu na układ endokannabinoidowy. Jest to 
ośrodek centralny, który odpowiada za zapewnienie właściwego funkcjonowania i stanu zdrowia każdego 
organizmu. CBD zapewnia odpowiednią stymulację komórek nerwowych i regulację procesów, które 
zachodzą w organizmie. Dzięki CBD można poprawić i wyregulować swój apetyt, pragnienie, pamięć, ruch, 
sen czy też poczucie bólu. 
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Naturalny środek wpływający korzystnie na zdrowie 

CBD nie jest substancją psychoaktywną, więc nie nadaje się do użytkowania rekreacyjnego. Liczne 
właściwości terapeutyczne sprawiają, że lekarze interesują się tym środkiem. CBD pozyskiwane w sposób 
naturalny z konopi świetnie pomaga w przypadku schorzeń, takich jak: autyzm, padaczka, rak, 
stwardnienie rozsiane, borelioza, alzheimer, demencja, depresja, miażdżyca, uzależnienia, itp. Lista 
chorób, na które pomaga CBD jest bardzo obszerna. 

 
Stosowanie naturalnej terapii z wykorzystaniem CBD gwarantuje o wiele lepsze rezultaty w porównaniu z 
konwencjonalnymi środkami syntetycznymi. Co więcej, w porównaniu z nienaturalnymi preparatami, CBD 
nie wykazuje żadnych niepożądanych działań i skutków ubocznych. To właśnie dlatego produkty na bazie 
CBD cieszą się uznaniem lekarzy oraz pacjentów, którym nie pomogła medycyna konwencjonalna. 

Jak korzystać z CBD? 

Substancja CBD pozyskiwana z konopi może być przyjmowana w różnych formach. Istnieją następujące 
sposoby konsumpcji tego składnika: 

 
 krople lub pasta CBD przyjmowane doustnie pod język, 
 kapsułki CBD przyjmowane dojelitowo, 
 inhalacja kryształów lub suszu CBD, 
 kosmetyki na skórę na bazie CBD, 
 czopki doodbytnicze CBD. 

 


