
 
 

KEDVES VÁSÁRLÓ! 
 

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és termékünket 

választotta! A prémium minőségű Swiss Cannabis CBD-t Európa 

egyik legnagyobb CBD termék gyártója, a Svájci Pure Europe AG. 

állítja elő. (A cégről bővebben a következő webcímen olvashat: 
www.svajcicbd.hu/tudasbazis/hol- keszulnek-a-svajcicbdhu-altal-forgalmazott-

cbd-olajok.html) 
 

MIRE JÓ A CBD? 

A CBD a kannabidiol (CannaBiDiol) rövidítése, ami egy, a 

természetben előforduló kannabinoid molekula, vagy 

fitokannabinoid, amely legnagyobb mennyiségben a kannabisz, azaz 

kender növényben, de kisebb mennyiségben olyan más 

növényekben is megtalálható, mint a len vagy az azálea. 

A fitokannabinoidok molekuláris szerkezete megdöbbentően 

hasonlít az emberi test által előállított ún. endokannabinoidokéra. 

Ezek a molekulák az emberi szervezet endokannabinoid rendszerét 

(EKR) működtetik, amely a testünk különböző rendszerei 

(immunrendszer, idegrendszer, stb.) felett álló, úgynevezett 

"mester" rendszer, amely összefogja és koordinálja testünk 

különböző létfontosságú rendszereit, ezáltal megteremtve a 

lehetőségét egy ideális belső egyensúlynak, mely hozzájárulhat az 

általános egészségi állapot fenntartásához és megőrzéséhez. 

Klinikai  tanulmányok  szerint  a  CBD  hatásos  lehet  az  alábbi 

kórképekben: 

* Stressz, pánikbetegség 

* Szorongás, depresszió 

* Alvászavar 

* Krónikus fájdalom 

* Izomgörcsök 

* Magas vérnyomás 

* Cukorbetegség 

* Inzulin rezisztencia 

* Daganatos megbetegedések 

* Menopauza, klimax 

* Alzheimer kór 

* Parkinson kór 

* Szklerózis multiplex 

* Migrénes fejfájások 

* Epilepszia 

* Ízületi megbetegedések 

* Gyulladásos megbetegedések 

* Fertőzések 

* Crohn betegség 

* Szív-és érrendszeri betegségek 

A CBD fentebb felsorolt esetekben történő hatásos alkalmazását 
alátámasztja a WHO (Egészségügyi Világszervezet) által készített 
tanulmány is, amely a következő webcímen tekinthető meg: 
www.svajcicbd.hu/WHO_5.2_CBD.pdf 

 

A CBD TAPASZRÓL 

A CBD tapasz nem pszichoaktív (0% THC-t tartalmaz). A tapasz 24 

órán át egyenletesen juttatja a kannabidiolt szervezetébe bőrén 

keresztül felszívódva. Diszkrét, gyors és könnyen alkalmazható - 

nincs olajos maradvány, nincs illat. A CBD tapasz hatékonyan 

alkalmazható az izomfájdalmakra, különböző bőrbetegségekre és 

az ízületi gyulladással járó fájdalom enyhítésére. Tetoválások után 

elősegítheti a bőr gyorsabb regenerálódását, és a fájdalom 

csillapítását. 

 

A CBD TAPASZ ELŐNYEI 

- Magas biológiai hasznosulás 

A szájon át fogyasztott CBD termékekben található hatóanyag 

körülbelül 5%-a hasznosul, vagyis jut el az endokannabinoid 

rendszerhez. Ezzel szemben -helyesen alkalmazva- a bőrön keresztül 

felszívódó CBD közvetlenül a véráramba jut, megkerülve az 

emésztőrendszert, és így a CBD legalább 50%-a hasznosul. 

Bónuszként a CBD közvetlenül aktiválja a bőrsejtekben található 

kannabinoid-receptorokat, ami nagyon előnyös lehet például a 

bőrbetegségekben szenvedők számára. 

- Hosszabb lejárati idő 

A CBD termékek (olajok, kapszulák) lejárati ideje max. 1-1,5 év, míg 

a CBD tapaszé 3 év! 

- Diszkrét és egyszerű felhasználási lehetőség 

Félig áttetsző, könnyen eltakarható tapasz. Alkalmazása könnyen 

beilleszthető a napirendbe. 

- Pontos adagolás 

Ellentétben a belélegzéssel vagy a lenyeléssel, ahol a hatások 

gyorsan csúcsosodnak és megszűnnek, a CBD tapaszok következetes 

és folyamatos adagolást kínálnak, a hatóanyag pontosabban 

adagolható, és napközben folyamatosan szabadítják fel a 

kannabinoidokat a szervezetben. 
 

TERMÉKBIZTONSÁG 

Termékeink minősége és pontos összetétele teljesen transzparens. 

A csomagoláson található LOT számot honlapunk „Labor” 

menüpontján keresztül megadva, megtekintheti az adott gyártási 

számú termék laborvizsgálati tanúsítványait. A világon egyedülálló 

módon elsőként, a svájci gyártó nyitott biogazdálkodást folytat, ahol 

az egész gyártási folyamat bárki számára személyesen is 

megtekinthető. A termék rendelkezik a szükséges forgalmazási 

engedélyekkel, és regisztrálva van az EU CPNP - portálon is. 

 

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS 

Húzza le a tapaszt a fóliáról, és helyezze tiszta, száraz, 

testszőrmentes felületre. Viselje 24 órán át. Néhány javaslat, amely 

segít az optimális hatás eléréséhez: A tapasz a test vénás részein 

működik a legjobban, ahol az erek és a kapillárisok közel vannak a 

felszínhez, a vékony bőrréteg alatt, ilyen például a csukló, a boka, a 

felkar, a váll és a tarkó hátsó része. Bizonyos esetekben a CBD tapasz 

hatása akkor érzékelhető leginkább, ha közvetlenül a fájdalom és 

gyulladás helyén történik az alkalmazása. Terhesség illetve 

szoptatás alatt ne alkalmazza. Rendszeresen használt 

gyógyszerekkel történő párhuzamos alkalmazásával kapcsolatban 

kérje ki kezelőorvosa véleményét. 

 

TÁROLÁS 

Védje napfénytől, magas hőmérséklettől és páratartalomtól. 

Ajánlott tárolás: 25oC. Tartsa távol a gyermekektől. 

 

ÖSSZETEVŐK 

Kannabidiol (CBD), bőrsemleges ragasztóanyag, polietilén hátlap. 

 

TOVÁBBI KÉRDÉSEI VANNAK? 

További kérdések esetén kérjük keresse fel weboldalunkat 
(www.svajcicbd.hu), illetve érdeklődjön az info@svajcicbd.hu e- mail 

címen. 
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