
تيفا سا
إنديكا

ساتيفا  & إنديكا 
لك عالجك! ندقق 



تأثري إنديكا / ساتيفا يف الزيت. 	

دقّة و كفاءة أكرث للمواد الفّعالة يف النبات. 	

مالمئة قُصوى وتسلسل عالجي متطور. 	

زيوت Bcann من سلسلة إنديكا وساتيفا هي مستحرضات قنب حديثة وغنية بالرتبينات التي 

متنح دقة وتطابق للعالج.

Bcann TOP تكنولوجية بكان توب
الكانابينويدات نسبة لزهور  أكرث دقة من  املعتاد يوفر جرعة  القنب  أن زيت  الرغم من  عىل 

النبات، إال أن خالل عملية اإلنتاج تتبخر الرتبينات التي تحتوي عليها النبات، ونتيجة لذلك يفقد 

الزيت البعض من تأثريه الطبي.

تعزيز الزيت بالرتبينات بواسطة تكنولوجية Bcann TOP من رشكة بازيليت تضمن مجموعة 

واسعة من التأثريات، وتركيبة ثابتة ومستقرة أكرث من املواد الفّعالة يف النبات، مبعنى اخر متنح 

تسلسل عالجي أفضل وأكرث استقراراً. باإلضافة، يسمح التعزيز االنتقايئ والخاضع للسيطرة من 

الرتبينات اىل تحديد املنتج للمريض ولهدف العالج.

من زهرة إىل زيت
زهرة القنب هي منتوج زراعي التي معرّضة اىل تقلّبات عديدة، لذلك من املفضل قدر اإلمكان 

اختيار استعامل زيت القنب الذي يوفر جرعة دقيقة ومحددة. مقارنة باستهالك القنب املستنشق، 

فعالية الزيت تتكون ببطء، ولكنها قوية وتستمر لفرتة زمنية أطول.

الحصول  يتم  الذي  التأثري  عن  مختلف  تأثري  إعطاء  إىل  متيل  بالرتبينات  غنية  الغري  الزيوت 

زيوت  تعزيز  تحضريهم.  عملية  أثناء  الرتبينات  فقدان  بسبب  وذلك  النبات  ازهار  من  عليه 

 بكان Bcann بواسطة صيغ الرتبينات التي وجدت لوصف سالالت إنديكا أو ساتيفا، توهب

إنديكا )Bcann INDICA( أو ساتيفا )Bcann SATIVA( فعالية أكرث تطوراً ودقًة من فعالية 

استهالكها بواسطة القنب املستنشق.
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زيوت القنب من الجيل الجديد يتم تصنيعها باستخدام 
 تقنية Bcann TOP، متنح دّقة وتسلسل عالجي، 
 مع دمج مزايا التي كانت متاحة حتى اآلن فقط 

يف منتجات االستنشاق.



إنديكا وساتيفا
تنقسم سالالت ومنتجات القنب الطبية إىل نوعني رئيسيني -ساتيفا وإنديكا. منتجات إنديكا لها 

ميزات مهدئة ومخدرة، بينام منتجات ساتيفا من املتوقع غالباً ان تحّفز وتدعم. لذلك، من املعتاد 

وصف عالج ساتيفا لساعات النهار، وإنديكا لساعات املساء والليل. ومع ذلك، فإن تأثري القنب يختلف 

من شخص آلخر ويف فرتات العالج املختلفة ، لذلك يتطلب العالج مالمئة شخصية ومتابعة دورية.

الرتبينات 
الرتبينات هي مجموعة مواد متوفرة بشكل طبيعي يف القنب، اثبت انها متلك فوائد طبية، وتضبط 

فعالية الكانابينويدات )املواد الفعالة يف القنب(. وتدل الدراسات إىل أن تركيبة الرتبينات يف الساللة 

أو يف منتج القنب مسؤولة إىل حد كبري عن تحديد طبيعة تأثريها العالجي كإنديكا أو كساتيفا.

مبادئ االستخدام الناجحة لزيت القنب الطبي
اإلستهالك  وطريقة  ملنتجات  ا بني  النتقال  ا و  ا لطبي،  ا لقنب  ا زيت  م  استخدا ية   بدا

)استنشاق 76 زيت تحت اللسان( تتطلب فرتة تكيّف. الحفاظ عىل القواعد التالية سيساعد 

عىل التكّيف برسعة وبكفاءة:

للعثور عىل الجرعة املثالية التي تناسبكم ابدؤوا بجرعة قليلة وتقدموا ببطء. 

أوالً تناول جرعة متهيدية )نقطة واحدة حتى اثنتني(.  -

إضافة نقطة واحدة كل بضعة أيام لحني تحّسن يف االعراض.  -

مينع تجاوز الجرعة املوىص بها من قبل الطبيب املعالِج.  -

عند االنتقال من زيت القنب املعتاد إىل زيت Bcann فمن املستحسن أوالً  	

أن تقلل الجرعة )عدد النقاط( املستهلكة، وزيادتها بالتدريج عند الحاجة.

تناول وجبة خفيفة نصف ساعة قبل تناول العالج سوف يخفف من انخفاض  	

مستوى السكر يف الدم واالعراض الجانبية املرافقة.

يجب استهالك الزيت تحت اللسان. للسيطرة عىل الجرعة املستهلكة، يجب  	

تنقيط الزيت عىل ملعقة وليس مبارشة يف الفم.

تأثري زيت القنب ليس فورياً. ذروة التأثري متوقعة يف غضون نصف ساعة إىل  	

ساعتني من حني تناول الزيت وقد تستمر ملدة 4 اىل 6 ساعات.



من رشكة

هل لديكم أسئلة؟
خربائنا متاحني ألجلكم بدون مقابل!

إتصلوا: 072-22-11-500
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Bcann TOP مجموعة منتجات بكان توب
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النوعإسم املُنتج
الكمية للقطرة يف املليجرامالكمية اإلجاملية يف 10 جرام

THC mgCBD mgTHC mgCBD mg

Bcann T1/C28CBD RICH10028000.328.96

كا
دي

 إن

Bcann T0/C24CBD RICH<502400<0.167.68

Bcann T1/C20CBD RICH10020000.326.4

Bcann T3/C15CBD RICH30015000.964.8

Bcann T5/C10CBD RICH50010001.63.2

Bcann T10/C10BALANCED100010003.23.2

Bcann T5/C5BALANCED5005001.61.6

Bcann T10/C2THC RICH10002003.20.64

Bcann T15/C3THC RICH15003004.80.96

Bcann T20/C4THC RICH20004006.41.28

Bcann T1/C28CBD RICH10028000.328.96

فا
اتي

س

Bcann T0/C24CBD RICH<502400<0.167.68

Bcann T1/C20CBD RICH10020000.326.4

Bcann T3/C15CBD RICH30015000.964.8

Bcann T5/C10CBD RICH50010001.63.2

Bcann T10/C10BALANCED100010003.23.2

Bcann T5/C5BALANCED5005001.61.6

Bcann T10/C2THC RICH10002003.20.64

Bcann T15/C3THC RICH15003004.80.96

Bcann T20/C4THC RICH20004006.41.28


