
 O konopí  : 

 Konopí je rostlina, která provází lidstvo od jeho počátku. Nejstarší doklady o užívání konopí 
 pochází z Neolitu (mladší doby kamenné). konopí nesloužilo jen jako průmyslová rostlina k 
 výrově papíru, textilu a lan, ale bylo známé také pro své léčivé účinky. 

 První historicky zaznamenaný důkaz o léčebném využití pochází z Číny ze 3. století před 
 Kristem. Ještě v devatenáctém století bylo konopí běžnou součástí léčebných praktik nejen 
 venkovských léčitelů či kořenářek, ale léčily se jím i historicky známé osobnosti. Například 
 britská královna Viktorie, která je užívala na migrénu a menstruační bolesti (zpráva o tom 
 pochází od jejího osobního lékaře Siar Russelal Reynoldse, který v prvním čísle dnes již 
 věhlasného lékařského časopisu The Lancet napsal: "Pokud je konopí čisté a obezřetně 
 užívané, můžeme je považovat za jednu z nejcennějších medicín, jaké má lékařská věda k 
 dispozici.") 

 V Česku se v minulosti konopí hojně pěstovalo. Za svůj název mu vděčí také například 
 zámek Konopiště v jehož okolí se tato plodina pěstovala. 

 Ve 20. století proti užívání konopí začal významně lobovat zejména farmaceutický průmysl. 
 Výsledkem byl zákaz konopí, které se zařadilo na seznam zakázaných látek. 

 V současnosti byly vědecky uznány léčivé účinky konopí. Od roku 2013 je v Česku k dostání 
 na lékařský předpis tzv. “konopí pro léčebné použití”. Nicméně je kvůli komplikované 
 byrokracii těžko dostupné a užívá jej jen několik tisíc pacientů. 

 Jak konopí působí? 

 K výzkumu konopí a jeho léčivých vlastností přispěl na celosvětové úrovni profesor Lumír 
 Hanuš, který působí v Izraeli a podílel se na objevu tzv.  Endokanabinoidního systému 
 (ECS)  . 

 Endokanabinoidní systém (ECS) je jakýmsi skrytým kontrolním mechanismem našeho těla, 
 který pomáhá udržovat fyziologické procesy v rovnováze. ECS ovlivňuje spánek, paměť, 
 náladu, chuť k jídlu, metabolismus trávení, zažívání, imunitu, záněty v těle a vnímání bolesti. 



 V našem těle totiž máme mimo mnoho dalších, Také buněčné receptory CB1 a CB2, skrze 
 které se tyto procesy regulují. 

 -  CB1 jsou receptory, kterých nejvíce najdeme v nervovém systému. Jsou tedy 
 soustředěny v oblastech ovlivňující chování, emoce, paměť a pocit bolesti. 

 -  CB2 jsou receptory, které se koncentrují v imunitních buňkách, trávicím traktu a 
 periferním nervovém systému. Pokud je receptor aktivován, vyvolá se imunitní 
 reakce, která působí proti zánětu, a tím zabraňuje rozvoji nemoci. 

 Konopí má výrazné protizánětlivé, hojivé, analgetické (tedy působící proti bolestem), 
 antibakteriální a antivirální účinky. Toto široké spektrum účinků pomáhá lidem v boji nejen v 
 případě vážných nemocí, ale při lokální aplikaci v podobě  tinktury  . 

 Masti  přináší úlevu a rychlé zhojení i při běžných zdravotních problémech, na drobné 
 oděrky, popáleniny, kousnutí hmyzu, různé plísně, furunkly a hnisavá ložiska, akné, výrony, 
 zhmožděniny nebo menstruační bolesti. velmi dobře se osvědčuje při léčbě tzv. civilizačních 
 nemocí a chorob spojených se stářím. 

 Konopná semena a olej  jsou jedním z nejlepších zdrojů esenciálních mastných kyselin. 
 Náš konopný olej získáváme ze speciální odrůdy konopí, která se vyznačuje nízkým 
 obsahem psychotropního tetrahydrocannabinolu, ale naopak vysokým obsahem účinných 
 cannabinoidů s léčebným potenciálem. Obsahuje esenciální mastné omega-3 a omega-6 
 kyseliny v dokonalém poměru 3:1. Tyto nenasycené kyseliny mají  pozitivní efekt na 
 správnou funkci očí, mozku a srdce. 

 Co je to CBD? 

 CBD znamená kanabidiol. CBD je významnou látkou obsaženou v konopí. Blahodárné 
 účinky této látky popisuje nespočet vědeckých studií. CBD konopí účinně působí při 
 problémech se spánkem, snižuje svalové napětí, stres a dle posledních studií také 
 významně posiluje imunitní systém. 



 CBD není psychoaktivní látkou, při užívání nemá vliv na psychomotorické schopnosti, nebyla 
 u ní prokázaná závislost ani žádné zdravotní problémy spojené s užíváním. 

 Jaký má CBD přínos po zdravotní stránce? 

 CBD příznivě působí na celou řadu zdravotních problémů: 

 Akutní a chronická bolest 
 Nespavost 
 Deprese 
 Diabetes 
 Abstinenční příznaky 
 Crohnova choroba 
 Epilepsie 
 Parkinsonova choroba 
 Premenstruační syndrom 

 Pro svůj svalově relaxační účinek jej využívá také řada sportovců. 

 Fyzická závislost na CBD byla s odkazem na vědecké studie vyloučena. 

 Je CBD legální? 

 CBD je naprosto legální látkou. CBD konopí je pěstováno ze schválených konopných odrůd 
 obsahujících zákonné limity ostatních konopných látek. Veškeré konopné produkty nabízené 
 naší společností jsou testovány ve specializovaných zařízeních a splňují veškeré legislativní 
 normy. 

 CBD OLEJE - GREENHOPE MEDICAL 

 Společnost Greenhope Medical s.r.o. působí na českém trhu od roku 2019. Její zakládající 
 člen Jiří Beneš a Jan Vyšarta se pohybují v konopném sektoru již více než 12 let, kdy se 
 věnovali jak pěstování legálních konopných odrůd, tak studiu vlastností a využití konopí. 



 Společnost proto může čerpat při vývoji nových produktů z dlouholetých a různorodých 
 zkušeností. 

 Naše CBD oleje jsou dokonalým spojením přírodní medicíny a nejmodernějších technologií. 
 Pro dosažení maximální kvality CBD oleje vyrábíme v laboratorních standardech pro výrobu 
 léčiv. 

 Naše CBD oleje jsou na bázi bio-konopného oleje, který je sám o sobě vynikajícím přírodním 
 doplňkem stravy bohatým na omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, které blahodárně působí 
 na naše srdce, cévy, mozek a oči. CBD zase působí na schopnost našeho těla udržovat 
 vnitřní rovnováhu, když je vystavena vnějším vlivům prostředí. 

 CBD příznivě působí na celou řadu zdravotních problémů: 

 Akutní a chronická bolest 
 Nespavost 
 Deprese 
 Diabetes 
 Abstinenční příznaky 
 Crohnova choroba 
 Epilepsie 
 Parkinsonova choroba 
 Premenstruační syndrom 

 Pro svůj svalově relaxační účinek jej využívá také řada sportovců. 

 Fyzická závislost na CBD byla s odkazem na vědecké studie vyloučena. 


