
Witaj!

Przed Tobą zbiór wyselekcjonowanych zastosowań konopi. Ebook podzielony jest na 5
działów – dla wygody czytelnika. Koncentrujemy się na wpływie CBD na istotne sfery życia
człowieka.

W ebooku znajdziesz rozdziały o dbaniu o zdrowie, pracy i nauce, odpoczynku i dobrym
samopoczuciu oraz sporcie i codziennych aktywnościach. Dodaliśmy również rozdział na
temat zastosowania konopi w medycynie - aby pokazać jak szerokie jest spektrum
możliwości tej rośliny. Na następnej stronie znajduje się spis treści - korzystaj z niego, aby
wybrać najbardziej interesujące Cię tematy.

Jeśli masz wątpliwości co do legalności CBD, warto abyś wiedział, że według Światowej
Organizacji zdrowia (WHO) kannabidiol, czyli CBD jest związkiem bezpiecznym i dobrze
tolerowanym, nawet w dawkach sięgających 1500 mg dziennie. Nie wykazuje potencjału
uzależniającego.

Dystrybucja oraz korzystanie z produktów CBD jest w Polsce całkowicie legalne. Można
kupić wyroby zawierające także THC, ale jego zawartość w produkcie musi być mniejsza niż
0,2%. Jeśli chcesz korzystać z konopi indyjskiej, musisz najpierw uzyskać od lekarza
receptę.

Niezmiernie cieszy nas, że zdecydowałeś się nam zaufać i wspólnie z nami dowiedzieć się,
co konopie mają do zaoferowania. To krok ku lepszej równowadze w Twoim życiu, o czym
więcej dowiesz się na kolejnych stronach poradnika.

Zapraszamy!
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W pierwszym dziale przedstawiamy zastosowanie konopi w profilaktyce zdrowotnej.
Dowiesz się z niego, w jaki sposób CBD może pomóc Ci chronić się przed infekcjami i
chorobami, a także pozytywnie wpłynąć na Twój ogólny stan zdrowia. Dowiesz się

również, jak radzić sobie z bólem lub oparzeniami słonecznymi - właśnie z
wykorzystaniem konopi.

DBAJ O ZDROWIE
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1. Odporność

Znasz na pewno wiele domowych sposobów na poprawę odporności - dodawanie
czosnku do potraw, napar z czystka, ciepła woda z miodem i cytryną. Również konopia
należy do grona roślin, które zadbają o Twoje zdrowie! W jaki sposób?

Konopie cechuje wysoka zawartość kwasów omega-3, które dostarczają organizmowi
budulca do produkcji eikozanoidów - czyli hormonów przeciwzapalnych. Hormony te
usprawniają działanie układu odpornościowego, który dzięki temu lepiej chroni nas
przed wirusami i innymi drobnoustrojami. 1

Warto zwrócić uwagę na coś jeszcze - w układzie odpornościowym znajdują się receptory
CB2, które łączą się z CBD zawartym w konopiach - więc jego regularne stosowanie
wzmacnia odporność i zmniejsza ryzyko zachorowania, co jest szczególnie przydatne w
okresie jesienno-zimowym.

Kannabidiol, czyli CBD, nie tylko sprawia, że ryzyko infekcji maleje, ale przyspiesza
również wyjście z ewentualnej choroby. O tym mówimy więcej w kolejnych rozdziałach -
między innymi na temat jego działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego.

W obecnych, trudnych czasach, warto korzystać z CBD dla kompleksowej ochrony
zdrowia. Można przyjmować je w dowolnej formie - kapsułek, lub oleju czy nasion, które
można na wiele sposobów wykorzystać w kuchni. Wybierz to, co dla Ciebie
najwygodniejsze!

1 Paweł Siudem, Iwona Wawer, Katarzyna Paradowska “Konopie i kannabinoidy”, 2015, s.3
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2. Działanie przeciwbólowe – zamiast
silnych leków z apteki

Jeśli zależy Ci na zdrowiu - zapewne unikasz farmaceutyków, lub stosujesz je w
ostateczności. Z bólem niestety od czasu do czasu mierzy się każdy z nas. Nawet jeśli nie
stosujemy takich leków zbyt często, doskonale znamy wyliczenia z opakowań - “na bóle
głowy, bóle menstruacyjne, bóle zębów, kości, stawów, mięśniowe…” - lista jest długa, a
każdy z nas mógłby dopisać do niej kilka własnych pozycji.

Jak to możliwe, że konopie są w stanie zastąpić silne farmaceutyki? Badania
potwierdzają słuszność stosowania kannabinoidów w łagodzeniu stanów zapalnych i
bólu różnego pochodzenia. Bardzo często z tej właściwości kannabisu korzystają
sportowcy, co jest dla CBD dobrą recenzją. 2

Nie uczono nas tego w szkole na biologii (niestety), ale oprócz układu oddechowego,
pokarmowego i kilku innych, dobrze znanych, posiadamy jeszcze jeden, niezwykle
istotny. To układ endokannabinoidowy. 3 Receptory kannabinoidowe pełnią wiele
funkcji, ale to co w tym momencie nas interesuje - to regulacja odczuwania bólu.
Dostarczenie kannabinoidów z zewnątrz wzmacnia ich działanie. Bezpośrednia aktywacja
receptorów kannabinoidowych jak i akumulacja endogennych kannabinoidów przyczynia
się do łagodzenia bólu. 4

CBD może być stosowane w różnych kremach i olejkach do ciała - co jest bardzo dobrym
rozwiązaniem, gdy mamy do czynienia z kontuzją, możemy bowiem zadziałać miejscowo.

2 K. Jędrejko i wsp., “Kannabinoidy w sporcie zawodowym i amatorskim”; s.131-132

3 Natalia Piekuś-Słomka, „Konopie medyczne” – kompendium wiedzy farmaceuty, 2020; s.89
http://psjd.icm.edu.pl/psjd/element/bwmeta1.element.doi-10_32383_farmpol_118960

4 K. Starowicz, M. Kostrzewa, Ból 2015, Tom 16, Nr 2,s.29-40 “Potencjał terapeutyczny układu endokanabinoidowego w leczeniu bólu
ostrego i przewlekłego”

6/48



3. Zapobieganie stanom zapalnym

Redukcja bólu to już dużo. Ale CBD oferuje jeszcze więcej! Jak już wspomnieliśmy,
kannabinoidy zapobiegają również powstawaniu stanów zapalnych.

Zapalenie to naturalny sposób reagowania organizmu na kontuzje i stres, związane z
dużym wysiłkiem fizycznym. Nieleczony stan zapalny może utrudnić codzienne
funkcjonowanie, a w przypadku sportowców - wykluczyć na jakiś czas z treningów. Ze
względu na właściwości przeciwzapalne CBD, może ono tłumić nieprzyjemne objawy
zapalenia i przynieść ulgę. 5

Kwasy tłuszczowe, zwłaszcza omega-3, są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
organizmu, a jedną z ich funkcji jest właśnie ograniczanie powstawania stanów
zapalnych. Nasiona konopi i spożywcze oleje konopne cechuje duża zawartość tego typu
kwasów tłuszczowych. Włączenie ich do codziennej diety może nie tylko poprawić
odporność, ale i chronić przed nieprzyjemnymi zapaleniami. 6

5 K. Jędrejko i wsp., “Kannabinoidy w sporcie zawodowym i amatorskim”; s.131-132
6 Paweł Siudem, Iwona Wawer, Katarzyna Paradowska “Konopie i kannabinoidy”, 2015, s.3
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4. Konopie w kuchni

Przeglądając przepisy w internecie lub książce kucharskiej, zapewne niejednokrotnie
natknąłeś się na nasiona konopi. Dlaczego tak chętnie wykorzystuje się je w kuchni?

Przede wszystkim są źródłem łatwo przyswajalnego białka i tłuszczu. Zawierają też ważne
aminokwasy oraz kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Ze względu na świetny skład, olej konopny staje się coraz
popularniejszy. Na jego bazie można przygotować ziołowe sosy do sałatek, posmarować
nim chleb, lub dodać go do makaronu razem z ziołami.

Jeśli nie ma co do tego przeciwwskazań, warto przyjmować łyżkę oleju raz lub dwa razy w
ciągu dnia. Sugerowane spożycie CBD to 5 mg dziennie. 7

Nasiona konopi również posiadają liczne wartości odżywcze i łatwo włączyć je do
codziennej diety. Sprawdzą się w wielu daniach - upieczesz z nimi chleb, dosypiesz je do
swojej owsianki lub sałatki. Nasiona konopi świetnie sprawdzą się w diecie wegańskiej,
bowiem są doskonałym źródłem białka roślinnego, którego potrzebują weganie. Kwasy
omega-3 i omega-6 również są bardzo istotne dla osób na diecie roślinnej.

7 Paweł Siud em, Iwona Wawer, Katarzyna Paradowska “Konopie i kannabinoidy”, 2015, s.3-4
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5. Profilaktyka

W tym rozdziale nie będziemy rozwodzić się nad chorobami, które konopie pomagają
leczyć (lub łagodzić ich objawy) - temu zagadnieniu poświęcony jest ostatni rozdział,
który skupia się właśnie na medycznym wykorzystaniu CBD i THC.

Podstawą zdrowego stylu życia jest przede wszystkim zapobieganie chorobom. Przed
czym więc mogą ochronić nas konopie?

CBD wykazuje efekty neuroprotekcyjne8, czyli chroni nasz ośrodkowy układ nerwowy.
Coraz częściej słyszy się o chorobach neurodegradacyjnych (jak choroba Parkinsona, czy
Alzheimera)9. Przewlekły stres również negatywnie wpływa na nasze neurony, co z
czasem upośledza proces myślenia.

Z badań wynika, że osoby stosujące medyczną marihuanę rzadziej zapadają na choroby
układu sercowo–naczyniowego. Możliwe więc, że konopia indyjska ma działanie
zapobiegające w tym zakresie. Nie jest to jeszcze potwierdzone - proces eksperymentów
jest długotrwały, aby mieć pewność, że substancja jest w tym przypadku bezpieczna. Na
ten moment odradza się stosowanie marihuany chorym na serce (nie przebadano
jeszcze, jak działa w połączeniu z lekami)10. Trwają także badania nad możliwym
działaniem przeciwnowotworowym konopi.

8 https://www.nature.com/articles/pr2008260
9 https://www.neurodegenerationresearch.eu/pl/czym-sa-choroby-neurodegeneracyjne/
10 https://www.medicalnewstoday.com/articles/more-than-two-million-patients-with-heart-disease-report-use-of-
marijuana#Marijuana-and-heart-health
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6. Usuwanie toksyn

Konopie mają szerokie zastosowanie w kuchni i cenione tam są przede wszystkim ze
względu na swoje właściwości odżywcze. Nie dość, że pełne są wartościowego,
roślinnego białka, to zawierają również istotne kwasy tłuszczowe, zwłaszcza omega-3.
Stanowią one bardzo ważne elementy strukturalne w budowie błon komórkowych.
Niedobór może skutkować dysfunkcjami działania organizmu. 11

Kwasy omega-3 regulują wiele z procesów zachodzących w organizmie - między innymi
odpowiadają za usuwanie toksyn z komórek. Stosowanie konopi na przykład w postaci
oleju wspomaga ten proces, a także pośredniczy w dostarczaniu substancji odżywczych.

Nasiona konopi zawierają też argininę, aminokwas odpowiedzialny za prawidłowy
metabolizm, a także detoksykację polegającą na pozbyciu się szkodliwych substancji z
naszego organizmu. 12

11 Paweł Siudem, Iwona Wawer, Katarzyna Paradowska “Konopie i kannabinoidy”, 2015, s.3
12 https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/arginina-----wszechstronny-aminokwas
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Hej!

Właśnie skończyłeś demo ebooka,

po pełną wersję zapraszamy na naszą stronę

https://theoldhemp.com

koszt to jedyne 14zł !
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