
SATIVAINDICA

INDICA & SATIVA
מדייקים את הטיפול שלך!



אפקט אינדיקה / סאטיבה בשמן 	
דיוק והדירות של יותר חומרים פעילים בצמח 	
התאמה מרבית ורצף טיפול משופר 	

שמני Bcann מהסדרות INDICA ו-SATIVA הם תכשירי קנאביס מתקדמים 
המועשרים בטרפנים ומאפשרים דיוק והתאמה של הטיפול. 

Bcann TOP טכנולוגית
למרות ששמן הקנאביס הרגיל מספק מינון מדויק יותר של קנבינואידים ביחס 
לתפרחות הצמח, בתהליך ההפקה שלו מתנדפים טרפנים שהכיל צמח המקור, 

ויחד איתם מאבד השמן גם חלק מהשפעתו הרפואית. 

העשרה של השמן בטרפנים באמצעות טכנולוגית Bcann TOP מבית בזלת 
מבטיחה טווח השפעה רחב, והרכב קבוע ויציב של יותר מהחומרים הפעילים 
שבצמח, כלומר רצף טיפול טוב ויציב יותר. בנוסף, העשרה סלקטיבית ומבוקרת 

של טרפנים מאפשרת את ההתאמה של המוצר למטופל ולמטרות הטיפול.

מתפרחת לשמן 
תפרחת הקנאביס היא תוצר חקלאי הנוטה לשונות גדולה, לכן מומלץ ככל 
האפשר להעדיף שימוש בשמן הקנאביס אשר מספק מינון מדויק והדיר. ביחס 
לצריכת הקנאביס בשאיפה, השפעתו של השמן נבנית באיטיות, אך חזקה 

ואף נמשכת זמן רב יותר. 

שמנים שאינם מועשרים בטרפנים נוטים לייצר השפעה שונה מזו המתקבלת 
 Bcann מתפרחות הצמח בשל איבוד הטרפנים בתהליך הפקתם. העשרת שמני
בפורמולות טרפנים שנמצאו כמאפיינים את זני האינדיקה או הסאטיבה, 
 )Bcann SATIVA( או סאטיבה )Bcann INDICA( מאפשרת אפקט אינדיקה

משופר ומדוייק מזה המתקבל מצריכת הקנאביס בשאיפה.
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שמני הקנאביס מהדור החדש מיוצרים 
 ,Bcann TOP באמצעות טכנולוגית

 מאפשרים דיוק ורצף טיפול, 
בשילוב יתרונות שעד כה היו אפשריים 

רק במוצרי השאיפה



אינדיקה וסאטיבה
זני ומוצרי הקנאביס הרפואי נחלקים לשני סוגים מרכזיים - הסאטיבה והאינדיקה. 
מוצרי האינדיקה נוטים לאופי מרגיע ומרדים, ואילו מוצרי הסאטיבה צפויים לרוב 
לעורר ולרומם. לכן, נהוג להמליץ על טיפול בסאטיבה לשעות היום, ועל אינדיקה 
לשעות הערב והלילה. עם זאת, ההשפעה של הקנאביס משתנה בין אדם לאדם 
ובתקופות טיפול שונות, ולכן הטיפול בו דורש התאמה אישית ומעקב תקופתי.

הטרפנים 
הטרפנים, קבוצת חומרים המצויים בקנאביס באופן טבעי, הוכחו כבעלי תועלות 
רפואיות, וכמווסתים את ההשפעה של הקנבינואידים )החומרים הפעילים שבקנאביס(. 
מחקרים מלמדים כי הרכב הטרפנים שבזן או במוצר הקנאביס אחראי 
במידה רבה לקביעת אופי השפעתו הטיפולית כאינדיקה או כסאטיבה.   

עקרונות השימוש )המוצלח( בשמן הקנאביס הרפואי 
ותצורות מתן  בין מוצרים  והמעבר  התחלת השימוש בשמן קנאביס רפואי, 
)שאיפה 76 שמן תת-לשוני( דורשת תקופת הסתגלות. שמירה על הכללים 

הבאים תסייע בהסתגלות מהירה ויעילה: 

למציאת המינון האופטימלי עבורכם התחילו במינון נמוך והתקדמו לאט. 

ראשית טלו מינון היכרות )טיפה אחת עד שתיים(.  -
הוסיפו טיפה בודדת מדי מספר ימים עד להטבה בסימפטומים.   -

אין ליטול מינון הגבוה מזה שהומלץ על ידי הרופא המטפל.  -

במעבר משמן קנאביס רגיל לשמן Bcann מומלץ להפחית  	
ובמידת הצורך  תחילה את המינון )מספר הטיפות( הנצרך, 

להגדיל בהדרגה.  
ארוחה קלה בחצי השעה הקודמת לנטילת הטיפול תמתן ירידה  	

ברמות הסוכר בדם ואת תופעות הלוואי הנלוות.
יש לצרוך את השמן במתן תת לשוני. לשליטה במינון הנצרך,  	

טפטפו את השמן לכפית ולא ישירות לפה. 
ההשפעה של שמן הקנאביס אינה מיידית. שיא ההשפעה  	

צפוי כחצי שעה עד שעתיים מנטילת השמן ועשוי להמשך 
כ-4 עד 6 שעות.



מבית

יש לכם שאלות? 
המומחים שלנו זמינים עבורכם ללא עלות!
חייגו: 072-22-11-500
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Bcann TOP מגוון מוצרי

B
R

#
B

C
-0

0
2

סוגשם המוצר
כמות לטיפה במ״גכמות כוללת ב-10 גרם

THC mgCBD mgTHC mgCBD mg

Bcann T1/C28CBD RICH10028000.328.96

IN
D

IC
A

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
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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


