CANNABIS
Η πιο κοινή μορφή της κάνναβης που χρησιμοποιείται ως φαρμακευτικό
φάρμακο είναι η αποξηραμένη φυτική μορφή της. Οι φαρμακευτικές ιδιότητες
της κάνναβης εχουν βρεθεί ότι χρησιμοποιούνταν ήδη από τη 3η χιλιετία π.Χ.
Τα βασικά συστατικά της είναι η κανναβιδιόλη (CBD) και η
τετραϋδροκανναβινόλη (THC).

Τι είναι το CBD ;
H κανναβιδιόλη (CBD) είναι μια φυσική και φυτική ουσία, η οποία αποτελεί ένα
από τα βασικά συστατικά της κάνναβης. Ανήκει στην οικογένεια των λεγόμενων
‘κανναβινοειδών’, τα οποία είναι με απλά λόγια τα συστατικά που απαρτίζουν
την κάνναβη.
Η ουσία αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτενών ερευνών και έχει αποδειχθεί
πως η ευεργετική της δράση μπορεί να προσφέρει τόνωση, ευεξία και
προστασία του οργανισμού, ενώ παράλληλα μπορεί να αντιμετωπίσει μια
εντυπωσιακή λίστα από ασθένειες και παθήσεις. Από σοβαρές, μέχρι και
ανίατες.

Τι είναι το THC ;
Το συστατικό THC ή αλλιώς τετραϋδροκανναβινόλη είναι αυτό που έχει
καταστήσει την κάνναβη να έχει την φήμη που επικρατεί. Η THC είναι
υπεύθυνη για το ψυχοδραστικό αποτέλεσμα της κάνναβης στον ανθρώπινο
οργανισμό, επηρεάζοντας την διάθεση του χρήστη παρέχοντας την αίσθηση
χαλάρωσης. Πέρα όμως από αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η ουσία THC έχει και
ιατρικά οφέλη, καθώς μπορεί να δράσει πάνω στα καρκινικά κύτταρα
χρήζοντας την και ως αντικαρκινικό θεραπευτικό μέσο.

Ποιες είναι οι ευεργετικές της δράσεις;
Στην πραγματικότητα η κανναβιδιόλη έχει αποδειχθεί πως μπορεί να
αντιμετωπίσει μια τεράστια λίστα από ασθένειες, οι οποίες είναι τόσο
σωματικές, όσο και ψυχικές. Επιπλέον, έχει αποτελέσει μια εναλλακτική μορφή
θεραπείας για άτομα που αναζητούν μια φυσική επιλογή, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τα θέματα της υγείας τους.
Προϊόντα για τεχνική χρήση η για συλλέκτες και/ή για όλες τις χρήσεις βάση
του νόμου με αρ. πρωτ. Β2.(α)/οικ. 5338410-7-2018
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CBD > 15%
THC στα επιτρεπτά όρια
Ανήκει στην οικογένεια του Orange Buddy, είναι μια σύνθεση όλων αυτών που θα
περίμενε κανείς από έναν ανθό κάνναβης. Έχει μια έντονη φρουτώδη αίσθηση, που
δένει την εμπειρία με μια έντονη και ήπια γεύση πορτοκαλιού.
Οι κορυφές παρουσιάζονται συμπαγείς, γεμάτες από ρητίνη και αγκαλιάζουν τον
ανθό πορτοκαλί αρωματικά τριχώματα.
Νέες εμπειρίες, για νέους και έμπειρους..
CBD > 10%
THC στα επιτρεπτά όρια GREEN BREAK 1gr
Ανήκει στην ποικιλία της Lemon Haze.
Είναι ένα πραγματικό αριστούργημα από καταρακτώδη
τριχώματα, προσφέροντας χαλάρωση και αφήνοντας μια
έντονη αλλά ιδιαίτερη γεύση που σίγουρα θα ικανοποιήσει
νέους και πιο έμπειρους φίλους της κάνναβης.
Τα άνθη του έχουν ένα έντονο άρωμα πεύκου σε συνδιασμό
με την επικράτεια του στοιχείου του λεμονιού, καθιστόντας το
δροσερό, διαπεραστικό και ιδιαίτερο.
Ξεχωρίζει από το έντονο πράσινο χρώμα και τις πορτοκαλί
λεπτομέρειες που αγκαλιάζουν τον ανθό.

CBD > 10%
THC στα επιτρεπτά όρια
Μοναδικό άρωμα, έντονη γεύση.
Διαλεγμένο από την OCR και έτοιμο να προσφέρει ικανοποίηση σε αυτούς
που ζητάνε κάτι πιο απλό. Οι κορυφές παρουσιαζονται συμπαγείς, γεμάτες
ρητίνη με αποχρώσεις του μώβ, δημιουργόντας του μία ιδιαίτερη όψη.
Χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερο φρουτώδες άρωμα πολύ γλυκό.

CBD > 13%
THC στα επιτρεπτά όρια
Ανήκει στην ποικιλία των Therapy, η οποία είναι γνωστή για τις
συμπαγείς και ρητινώδεις κορυφές με έντονα πορτοκαλί στίγματα. Τα
επίπεδα της Κανναβιδιόλης(CBD) θα σας προσφέρουν μία μοναδική
χαλάρωση, ιδανικό για άτομα που ζητάνε το κάτι παραπάνω.
Το σύνθετο και ιδιαίτερο άρωμα του παραπέμπει σε φρουτώδεις
μυρωδιές, οι οποίες θυμίζουν κόκκινα μούρα βυθισμένα σε νέκταρ, που
έρχονται να αγκαλιάσουν οι νότες μέντας και σφενδάμου. Πρωτόγνωρη
γεύση, ίδια μοναδική ποϊότητα.

CBD > 15%
THC στα επιτρεπτά όρια
Ανήκει στην ποικιλία Cheesecake και είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα
προϊόντα μας καθώς πέρα της ποιότητας του, χαρακτηρίζεται από ένα
οξύ και διαπεραστικό άρωμα cream cheese, το οποίο σε συνδιασμό
από ζαχαρώδεις και φρουτώδεις νότες προσφέρουν την απόλυτη
ευχαρίστηση, βοηθώντας παράλληλα το σώμα να χαλαρώσει από τα
επίπεδα της Κανναβιδιόλης(CBD).
Το κάτι παραπάνω για τους απαιτητικούς.
Με αυτό το μοναδικό άρωμα και την έντονη γεύση μπορεί να θεωρηθεί
σαν μία από τις καλύτερες ποικιλίες.
Τα άνθη είναι συμπαγή και μεγάλα γεμάτα ρητίνη και χρυσές
αποχρώσεις.
CBD > 13%
THC στα επιτρεπτά όρια

LA FRESCA 1gr

Είναι ελαφριά και εύθυμη, ευχάριστη σε κάθε
στιγμή της ημέρας.
Χαρακτηριζεται από αρώματα λιβανιού και
χαμομηλιού.

CBD > 15%
THC στα επιτρεπτά όρια
Ανήκει στην οικογένεια των NYC Diesel, αφήνοντας μια αίσθηση
ευχαρίστησης, βοηθώντας το σώμα να χαλαρώσει καθώς
απολαμβάνεται έναν μοναδικό συνδιασμό γεύσεων και λαμβάνοντας
τις θεραπευτικές ιδιότητες που προσφέρει το υψηλό επίπεδο της
Κανναβιδιόλης(CBD).
Το άρωμα του είναι γλυκό εμπλουτισμένο με γεύσεις που θυμίζουν
ώριμο κόκκινο γκρέιπφρουτ, καθιστώντας τον συνδιασμό μοναδικό.
Έχει ένα ιδιαίτερο πορτοκαλί χρώμα και οι κορυφές του
παρουσιάζονται συμπαγείς γεμάτες με ρητίνη.

ΞΥΛΙΝΟ ΜΕΓΑΛΟ

3 parts
ΥΨΟΣ: 48 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 61 mm

ΞΥΛΙΝΟ ΜΙΚΡΟ

2 parts
ΥΨΟΣ: 31 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 50 mm

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ

3 parts
ΥΨΟΣ: 31 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 61 mm
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΡΩΜΑΤΑ :

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΣΑΙΟ

4 parts
ΥΨΟΣ: 40 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 48 mm
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΡΩΜΑΤΑ :

Ψιλοκομμένο υψηλής ποιότητας
CBD > 13%
THC στα επιτρεπτά όρια
CBD > 15%
THC στα επιτρεπτά όρια
Προϊόν χειρονακτικής εκχύλισης από φρέσκα άνθη.
Παρουσιάζει ένα καφέ χρώμα πολύ σκούρο με ανταύγειες
κεχριμπαριού, είναι μαλακό και κολλώδες και έχει μια γεύση
ευχάριστη και έντονη.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟ

3 parts
ΥΨΟΣ: 35 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 38 mm
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΧΡΩΜΑΤΑ :

