CBDmed
Medicinska produkter med CBD

Varför CBDmed?
Har en lugnande eﬀekt och hjälper till att sova bättre.
Har en ångestdämpande eﬀekt.
Har en antiinflammatorisk och antioxidant eﬀekt.
Har en immunmodulerande och anti-epileptisk eﬀekt,
det är därför den används mot epilepsi.

Egenskaper hos CBDmed
Antiseptisk

Avslappnande

Smärtstillande

Antiinflammatorisk

Antidepressiv

Lugnande och sövande

Antibakteriell

Första medicintekniska produkten med CBD!
Naturliga och bioaktiva ämnen; naturen som modell
Tvärvetenskaplig inställning - forskning och innovation

Declaration of conformity - CE-märkt
MEDICINSK UTRUSTNING OCH OTC-GODKÄND

Fri från:

Medicinsk produkt - inte kosttillskott!
Våra CBD-produkter är inte kosttillskott utan medicinsk utrustning Klass I enligt EUklassificering.
Det avsedda syftet implementeras
genom ett helt fysiskt förfarande.
Våra medicinska produkter tillverkas
under GMP-förhållanden. Alla
tillverknings- och testprocesser är
reproducerbara och noggrant
kontrollerade och dokumenterade,
så att all tillverkning resulterar i en
konstant hög kvalité.

CBD-Olja - inte mat!
Medan hampaolja är mat som kommer från hampaplantans frön, får CBD-innehållande
oljor inte säljas som kosttillskott på grund av deras ingredienser. CBD-oljor innehåller
antingen cannabidiol eller hampaextrakt i en lämplig extraktionsolja såsom MCT-olja.
Till skillnad från ren CBD innehåller det så kallade fullspektrumsextraktet från
hampaplantan andra cannabinoider och terpener, som synergistiskt kan förbättra
CBD:ns egenskaper.
Våra CBD-oljor är helt THC-fria. CBD-oljorna är säkra
medicintekniska produkter, med varje tillverkningssats
(batch) analyserad utifrån det rapporterade CBD-innehållet
och kontroll av THC-halten (0,00%).

Quantum Dot teknologi - innovation med hög
teknologi!
Vid fytoterapi är det viktigt att göra de aktiva ingredienserna i växten tillgängliga för
kroppen. Detta är ofta omöjligt med klassiska metoder som extrahering eller destillering.
Av dessa skäl använder vi quantum dot teknologi (kvantpunktsteknologi).
Quantum dot-tekniken är en unik biofysisk process för att förbättra eﬀekterna av
naturliga ingredienser. De senaste kvantfysiska principerna kombineras med traditionella
fytoterapeutiska metoder. Den avgörande faktorn är quantum dot:en, som består av en

I form av quantum dot:ar verkar styrmaterialen på avstånd via elektromagnetiska vågor.
Således blir resultatet ett uteslutande fysiskt tillvägagångssätt, vilket även kan uppnås
med små mängder ämnen. De positiva eﬀekterna av cannabidiol (CBD) kan förbättras
genom den fysiska handlingsprincipen, medan samma eller till och med en mindre
mängd CBD används i form av quantum dot:arna.
Vi har kombinerat kunskap om naturens kraft med den senaste teknologin för att
erbjuda mycket eﬀektiva medicinska produkter.

Cannabidiol (CBD) från hampaplantan - varför cannabinoider är så
värdefulla!
Cannabisplantan är en exceptionell växt med olika medicinska fördelar. Skälen till detta
inkluderar cannabinoider som den innehåller. Detta är en klass av kemiska föreningar
som kan ha en positiv eﬀekt på människor och djur. Det finns redan mer än 100
cannabinoider isolerade från hampaplantan, som har olika eﬀekter på människor och
djur.
Cannabidiol (CBD) orsakar inte berusning och är den näst mest kända
cannabisingrediensen efter THC. Eftersom CBD inte har någon psykoaktiv eﬀekt är den
laglig och omfattas inte av narkotikalagen.

leafBasic Softgel Kapsel T-FS QD (7%)
Antal kapslar per förpackning: 30 st
Artikelnr: K011087

leafBasic Softgel Kapsel T-FS QD (12%)
Antal kapslar per förpackning: 30 st
Artikelnr: K011080

leafBasic Olja T-FS-QD (2,5%)
Förpackningsstorlek: 10 ml
Artikelnr: K011010

leafBasic Olja T-FS-QD (4%)
Förpackningsstorlek: 10 ml
Artikelnr: K011094

*Den här produkten finns också att köpa som
3-pack.

Artikelnr: K011010-3

leafBasic Olja T-FS-QD (7%)
Förpackningsstorlek: 10 ml
Artikelnr: K011007

leafBasic Olja T-FS-QD (12%)
Förpackningsstorlek: 10 ml
Artikelnr: K011008

leafBasic Olja T-FS-QD (18%)
Förpackningsstorlek: 10 ml
Artikelnr: K011009

- läkemedelsbolaget bakom CBDmed!
leafPharma GmbH är ett företag fokuserat på utveckling, produktion och
distribution av medicinska produkter med cannabinoider eller CBD-innehåll.
leafPharmas medicinska utrustning som innehåller CBD är baserad på följande
principer:

• Naturliga och bioaktiva ingredienser från cannabisplantan
• Unik Quantum Dot teknologi (kvantpunktteknologi)
• Standardiserade tillverkningsprocesser och kontinuerlig kvalitetskontroll
leafPharmas kunskap från deras egen utveckling och produktion garanterar
innovativa produkter av högsta kvalité!

medcam.se - medcam.no - medcam.dk

