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Většina z nás se určitě během svého života setkalo se situací, kdy jsme potřebovali vyřešit
zdravotní problém, se kterým už si běžně dostupná medicínská léčba nevěděla rady.

      

Ať už se jedná o zažívací potíže, psychický diskomfort či jakoukoli jinou neduhu, můžeme se
vždy od předepsaných a mnohdy, bohužel také neúčinných, léků poohlédnout po jiné
alternativě. A pod alternativní medicínou si nemusíme hned představovat šamanské rituály,
vykuřovadla nebo jiné očistné akce.

  

Na mysli máme tolik opěvovanou, oblíbenou, a především účinnou podporu za pomoci CBD
Konopí. CBD neboli Kanabidiol představuje nepsychoaktivní látku, obsaženou v konopí a
poměrně dlouhou dobu byla, ne zcela spravedlivě, v zastínění známější THC, tedy
tetrahydrokanabidolu. Avšak oproti THC není psychoaktivní a nenavozuje pocity rauše neboli
zkouřenosti. CBD tedy představuje látku, která je pro lidské tělo velmi účinná, a to především
bez dalších negativních vedlejších účinků. CBD je totiž jakýsi spouštěč, který v kontaktu s
lidským organismem, začne spouštět reakci tím, že se naváže na určité receptory. Dokáže se
navázat na lidské receptory, které jsou přítomny jak v centrální nervové soustavě, tak i na
perifériích, včetně kůže.

  

Kanabidiol se potom těší velké oblibě ve formě CBD oleje  nebo CBD květů. CBD olej si
vybíráme většinou podle síly koncentrace samotné látky v něm. Navozuje pocit relaxace, úlevu
od bolestí, ale zároveň bystří smysly i mysl.  
CBD květy
se potom získávají z 
CBD
odrůd zapsaných v seznamech EU.

  

Přesný postup účinku CBD ještě není zdaleka dokončen ani přesně popsán, i když se na jeho
studiích neustále pracuje. Co je však pro klienty rozhodující, jsou pozitivní zkušenosti a ohlasy
ostatních. CBD se totiž dokáže vázat a pozitivně tak působit i na více oblastí těla najednou.
Může tak působit i na několik problémů současně.
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https://cbdsvet.cz/kategorie-produktu/maloobchod/cbd-koncentrovane-vyrobky-a-oleje/konopny-olej-cbd/
https://cbdsvet.cz/kategorie-produktu/maloobchod/cbd-kvety/
https://cbdsvet.cz
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Pojďme si nyní ukázat na co všechno lze CBD využít:

    
    -  Léčba závislosti na drogách  
    -  Deprese, psychické problémy či posttraumatický stres  
    -  Roztroušená skleróza  
    -  Epilepsie  
    -  Parkinsonova choroba  
    -  Chronické bolesti  
    -  Artritida  
    -  Chronické záněty střev, včetně Crohnovy choroby a Ulcerozní kolitidy  
    -  Nádorová onemocnění  
    -  Záněty rezistentní na léčbu ATB  
    -  Lupus  
    -  Diabetes  

  

Pokud tedy hledáte alternativu či podpůrnou léčbu vašeho problému, podívejte se na některý
CBD velkoobchod a zkuste mnohdy až zázračné účinky této látky. Uvidíte, že určitě nebudete
litovat.
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