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Medical Cannabis for Women

Beta CARYOPHILLENE
משכך כאבים	 
בעל פעילות אנטי דלקתית	 
יעיל לטיפול בזיהומים חיידקיים, 	 

פטרייתיים ונגיפיים
יעיל כטיפול בבעיות במערכת 	 

העיכול
בעל אפקט מרגיע ונוגד חרדה	 

LIMONENE
משפר מצב רוח, נמצא יעיל במצבי 	 

דכאון וחרדה
מעורר את מערכת החיסון	 
מקטין תופעות ריפלוקס וצרבת	 
יעיל לטיפול בזיהומים	 
מגביר עירנות ומיקוד	 

MYRCENE
משרה שינה, משפר את רציפות 	 

השינה ואיכותה
נוגד דלקת 	 
ומטפל 	  מונע  שרירים,  מרפה 

בהתכווצות שרירים
משכך ומקל על כאבים	 

הרציונל המדעי
מוצרי femmican הינם מוצרי קנאביס רפואי, המותאמים לנשים, ואשר פותחו 

על בסיס מידע שנאסף בקרב נשים במטרה לענות על צרכיהן הייחודיים. 

בשנים האחרונות עולה ההכרה בחשיבותה של רפואה מותאמת מין ומגדר, המבקשת להתאים את 
הטיפול התרופתי למין המטופל/ת. בדומה למערכות פיזיולוגיות נוספות, ביטוי ותפקוד המערכת 
האנדוקנבינואידית, המגיבה עם הרכיבים הפעילים בקנאביס, שונה בין נשים וגברים. עדויות 

מחקריות מלמדות על הבדלים בין המינים באופן ובעוצמת התגובה לקנאביס. 

ההשפעה הטיפולית של הקנאביס תלויה בהשפעה המשולבת של הרכיבים הפעילים בו, הידועה 
בשם "אפקט הפמליה". מחקרים שונים מצביעים על תפקיד הטרפנים באפקט הפמליה. 

טרפנים הינם מולקולות ארומטיות בעלות אפקטים טיפוליים במגוון מערכות פיזיולוגיות, בהן 
הקלה בתחושות חרדה ודיכאון, שיכוך כאב, טיפול בדלקות, הרגעה, השראת שינה ושיפור איכותה. 
הטרפנים מצויים בקנאביס באופן טבעי, והם אף לוקחים חלק משמעותי בהשפעתו הרפואית. עם 

זאת, הטרפנים נדיפים ואובדים בחלקם בתהליכי עיבוד הצמח למוצר רפואי.

)Patent Pending(, שהרכב  femmican מועשרים בפורמולות מוגנות בבקשות פטנט  מוצרי 
הטרפנים שבהן הותאם לריכוזי ה-THC וה-CBD בשמן ומיועדים לטיפול בצרכים הרפואיים של 
נשים, ביניהם כאבי מחזור, אנדומטריאוזיס, פיברומיאלגיה, מיגרנות, חרדות ובעיות שינה. בחירת 
הטרפנים נעשתה על סמך מחקרים קליניים ופרה-קליניים בטרפנים מבודדים, וניתוח מאגרי מידע 

גדולים של מטופלות בקנאביס רפואי. 

מוצרי פמיקאן פותחו במיוחד לנשים, נסמכים על ההבנה של רפואה מותאמת מין ומגדר, והועשרו 
בטרפנים המדגימים יעילות בנשים.

טרפנים נבחרים בקנאביס

www.femmican.com המשך קריאה במאמרים מדעיים באתר *



לכל שאלה והתייעצות עם נציג מטעמנו, יש להתקשר 072-22-11-500

סך הטרפנים בכל הרכב אינו עולה על 2%, בהתאם לכמותם הכללית בצמח הקנביס טרם עיבודו

femmican מגוון מוצרי

 Alpha PINENE
מרחיב דרכי נשימה, יעיל כטיפול 	 

באסטמה
נוגד דלקת	 
בעל תכונות אנטיביוטיות רחבות 	 

טווח
מגביר עירנות ומיקוד	 

 BISABOLOL
משכך כאב	 
בעל פעילות נוגדת חמצון	 
יעיל לטיפול בזיהומים חיידקיים	 
נוגד דלקת	 

 NEROLIDOL
מרגיע ומשרה שינה	 
מסייע להפחתת מתח וחרדה	 
יעיל לטיפול בזיהומים חיידקיים 	 

ופטרייתיים
בעל פעילות נוגדת חמצון	 

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

THC mgCBD mgTHC mgCBD mg

Femmican T1/C28CBD RICH10028000.328.96
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D
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A

Femmican T0/C24CBD RICH<502400<0.167.68

Femmican T1/C20CBD RICH10020000.326.4

Femmican T3/C15CBD RICH30015000.964.8

Femmican T5/C10CBD RICH50010001.63.2

Femmican T10/C10BALANCED100010003.23.2

Femmican T5/C5BALANCED5005001.61.6

Femmican T10/C2THC RICH10002003.20.64

Femmican T15/C3THC RICH15003004.80.96

Femmican T20/C4THC RICH20004006.41.28

Femmican T1/C28CBD RICH10028000.328.96

S
A

T
IV

A

Femmican T0/C24CBD RICH<502400<0.167.68

Femmican T1/C20CBD RICH10020000.326.4

Femmican T3/C15CBD RICH30015000.964.8

Femmican T5/C10CBD RICH50010001.63.2

Femmican T10/C10BALANCED100010003.23.2

Femmican T5/C5BALANCED5005001.61.6

Femmican T10/C2THC RICH10002003.20.64

Femmican T15/C3THC RICH15003004.80.96

Femmican T20/C4THC RICH20004006.41.28

טרפנים נבחרים בקנאביס
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 לכל שאלה והתייעצות עם נציגה מטעמנו, 
יש להתקשר

072-22-11-500

 לעיון במחקרים בתחום 
ניתן גם להיכנס לאתר החברה:

www.femmican.com
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