
ПОЧУВСТВАЙ СЕ ДОБРЕ
ВСЕКИ ДЕН!
	 Победи стреса
	 Подобри имунитета
	 Без болка и безпокойство 

Доза за дневен прием: 1 капкомер  - 1 ml
Опаковката съдържа 30 дневни дози.
В дозата за дневния прием  СИ БИ ДИ  - ЕКСТРАКТ ОТ 
СЕМЕНАТА НА КОНОП/CBD/  - 16.7 mg
Разклатете добре преди употреба! Поставете 
под езика за 30 до 90  секунди, след това 
преглътнете.
Да се използва след консултация със специалист 
при хора, които преминават възстановителни 
следоперативни терапии; при химио- и лъчетерапия.  

                   АСТМА
мощно имуносупресивно 
и  противовъзпалително 

                                       действие 

РАК
подпомага облекчаването 

от неблагоприятните 
странични ефекти

МОЗЪК
Антиоксидант, Невропроте-

ктивно, Анти-депресивно 
и анксиолитично действие

КОСТНА СТРУКТУРА
подобрява костната плътност 

и заздравяването 
след фрактури

СТОМАХ
антиеметично (против повръ-
щане), контрол на апетита

ЧЕРВА
намалява възпаленията чрез 
контрол на имунните клетки

ОЧИ
невропротективно и съдoраз-
ширяващо действие,които 
подпомагат глаукомата

СЪРЦЕ
анти-исхемично действие, 
намалява възпаленията и 
атеросклеротичните плаки

ТРАВМИ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ
проучвания показват обезболяващ, 

но и анти-спастичен ефект, 
                                 подобряване на 
                   двигателните функции

500 mg 

ПОТЕНЦИАЛНИ БЛАГОПРИЯТНИ 
ЕФЕКТИ ЗА ЗДРАВЕТО

Вносител: “ДОКТОР ГРИЙН БЪЛГАРИЯ”
София 1421, ул.Никола Козлев 5
тел. 02/ 981 69 28;
0894 70 44 22/ 0899 45 55 55 / 089 031 241
www.drgreen.bg

препоръчителна 

цена 55 лв.



Хранителна добавка с коноп. Без психоактивно действие.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CBD OIL

Канабидиол (CBD) е една от многото активни канабиноидни субстанции на 
растението канабис (Cannabis sativa), което е различен раститетелен вид от 
марихуаната  (Cannabis indica). В света най-известно е съединението Делта-9 
Тетрахидроканабинол, (THC), поради психотропното му действие и психоактивния 
ефект, който определя чувството за интоксикация сред потребителите на 
марихуана.

Канабидиол (CBD) не е психоактивен и намалява психоактивното действие на 
THC.

СиБиДи маслото на Доктор Грийн съдържа екстракт от индустриален 
коноп с 500 мг канабидиол и не съдържа Делта-9 Тетрахидроканабинол, (THC)

Експертите описват 2 типа канабиноидни рецептори - канабиноидни 
рецептори тип 1(CB1) и канабиноидни рецептори тип 2  (CB2). Тези неврони си 
взаимодействат  с канабиноидите  по типа структурно съответствие като  
тип- ключалка- ключ.  2-та типа рецептори са много различни и отговарят за 
различни функции в човешкото тяло.

Канабиноидни рецептори тип 1(CB1) 
Открити за пръв път през 1990 г, тези рецептори се намират най-много 

в мозъка ( най-вече в хипоталамуса, хипокампуса и амигдалоидните части ), 
Централната нервна система, тънките черва, съединителната тъкан, гонади

Ползите от активиране на СВ1 рецепторите включват:
• Намаляване на депресията и тревожността
• Увеличаване на миелиновата формация
• Намаляване на възпалението в тънките черва
• Намаляване на интестиналната пропускливост – т.нар. Синдром 
  на нарушена чревна пропускливост (Leaky  Gut Syndrome)
• Намаляване на кръвното налягане
• Намаляване на чувството на страх и параноя
• Повишава серумните нива на невротрофичния фактор на мозъка (BDNF)
• Увеличава експресията на пероксизомния пролифератор- рецептори, които 

имат роля в процеси като възпаление, ангиогенеза, пролиферация свързани 
с диабета и атеросклерозата ( PPAR) 

Канабиноидни рецептори тип 2 (CB2) 
CB2 рецепторите открити през 1993 година се намират най-често в далака, 

сливиците, тимуса и имунните клетки като напр. Моноцити, макрофаги, B и T 
лимфоцити и само много малка част в мозъка.

Модулирането на CB2 рецепторната функциясе отразява на почти всички 
заболявания: кардиоваскуларни, невродегенеративни, психиатрични и автоимунни. 
Активирането на CB2 рецепторите според последни проучвания, индуцира 
макроагите да разрушават бета амилоидните протеини, които са основен 
компонент на плаката при пациенти с Алцхаймер.

Според Националния Здравен Институт на САЩ - моделирането 
на ендоканабиноидната система чрез въвеждането на външни 
канабиноиди като CBD може да има благоприятен ефект при 
множество състояния, включващи:

• Болка и възпаление
• Епилепсия
• Множествена склероза
• Болест на Паркинсон
• Акне , псориазис
• Дискинезия и синдром на раздразненото черво
• Диабет и атеросклероза, сърдечно-съдови заболявания
• Ревматоиден артрит
• Тревожност и депресия, шизофрения
• Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието
• Повлияване  на зависимост

СХЕМА НА РАЗПОЛOЖЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ 
CBD РЕЦЕПТОРИ

CBD1  РЕЦЕПТОРИ
са разположени в клетките на:

CBD1  И CBD2  РЕЦЕПТОРИ 
В КЛЕТКИТЕ НА:

CBD2  РЕЦЕПТОРИ 
В КЛЕТКИТЕ НА:

Мозък/ЦНС/ Гръбначен стълб

Таламус 

Хипоталамус

Хипофизна жлеза

            Щитовидна жлеза
    Горни дихателни пътища

  Черен дроб

              Надбъбречни жлези

               Полови жлези  

                             Простата

 Тестиси

                           Очи

                       Стомах
                           Сърце
                     Панкреас
            Храносмилателен                   
                            тракт
                    Кости

Лимфна и имунна система

Кожа - кератиноцити


