
 

 אירית אבישר מאת ?באמצעות קנאביס קשות במחלות לטפל אפשר איך

 ים:דרכקנאביס מסייע למטופלים הסובלים ממחלות קשות בכמה 

בקנאביס יש מאות חומרים משלוש משפחות  קנבינואידים,  ! ראשית, קנאביס מאזן את הגוף

 טרפנים ופלבנואידים.

 שאינו גורם לתחושת היי או סוטול., קנבינואיד   (CBD) מאד חשוב לצרוך הרבה קנבידיול

-בעשיר מיצוי   FULL SPECTRUM OILצמחי מלא מיצוי  אחת הדרכים הפשוטות היא לצרוך

CBD   .אנדוקנבינואידית אצל חולי סרטן, מתפקדת טוב יותר אם צורכים מוצרי המערכת ה

CBD מערכת זו מייצרת אנדוקנבינואידים, חומרים הדומים לחומרים בצמח הקנאביס . .

מדובר במערכת מאד חשובה ואחראית על   אנדוקנבינואידים הכרחיים לתפקוד תקין בגוף.

ון שמסייע לגוף לטפל בעצמו ומסייע לתאי מאד חשוב כי CBD איזון של כל מערכות הגוף. 

 -הסרטן להיזכר כי אינם תקינים. תא בגוף שאינו תקין אמור "להתאבד"  בשפה מדעית

ממשיכים להתרבות. הם אפופטוזיס. תאי סרטן הם תאים שאינם תקינים, שבמקום להתאבד 

 ותם.קנאביס מפריע לתקשורת בין תאי הסרטן ומחליש אותם כך שבעקיפין מסייע למ

מחזק את התאים הבריאים ושומר עליהם מפני פגיעה בעת טיפולים  CBDובעקר  קנאביס

 כמותרפיים וההקרנות!

קנאביס יעיל לטיפול בתופעות לוואי כתוצאה מטיפול כמותרפי או הקרנות. במקרה של 

בחילות והקאות רצוי לצרוך תפרחות קנאביס בעלות אופי סאטיבה אשר עשירות בטרפן 

 גם בלימון ומסייע מאד במניעת בחילות. לימונן גם משפר את מצב הרוח.בשם לימונן, שישנו 

במידה ויש כאבים ובעקר כאב נוירופטי יש לצרוך תפרחות בעלות  -קנאביס מטפל בכאבים

 .CBDולשלב עם מוצר עשיר ב  THCריכוז גבוה מעט יותר של 

צריכים לנוח ולישון קנאביס מסייע לשינה איכותית! מטופלים המתמודדים עם מחלה קשה 

 רצוי לשלב תפרחת ומיצוי תת לשוני לשינה איכותית. טוב, במטרה לאפשר לגוף להחלים.

  קנאביס משפר את התיאבון!

 פעמים רבות לחולי סרטן יש ירידה בתיאבון וירידה במשקל.

 

 מגוון דרכים לצריכת קנאביס! 

שמכונה ריק  -שמן מתחת ללשון, במיצוי מרוכז -ניתן לצרוך קנאביס בשאיפה, במיצוי

תיים או קנויים המכילים קנבינואידים, במריחה על העור, סימפסון, באכילת מאכלים בי

 בפתיליות וגינליות ורקטליות ואפילו בטיפות עיניים.

 

 לא על הקנאביס לבדו! 

ניתן לרכוש צמחי מרפא נוספים שחשוב לשלב יחד עם הטיפול בקנאביס. לבונה )בוסווליה(, 

ס, מאיטקה, שיטאקה, קוריולוס, פטריות מרפא כמו קורדיספלמון גראס, אשווגנדה, מורינגה, 

 הריסיום, אגריקוס ופלאורוטוס.

 

 


