
نرشة معلومات

نالئم النبات إليِك

القنب الطبي للنساء



www.femmican.com تابع قراءة املقاالت العلمية عىل موقع *

Beta CARYOPHILLENE
يسكن األمل.	 
لديه خصائص مضادة لاللتهابات.	 
فّعال لعالج العدوى البكتريية، الفطرية 	 

والفريوسية.
فّعال كعالج ملشاكل يف الجهاز الهضمي.	 
لديه تأثري مهدئ ومضاد للقلق. 	 

LIMONENE
يحسن املزاج، فّعال يف حاالت االكتئاب 	 

والقلق.
يحفز جهاز املناعة.	 
يقلل من االرتجاع املريئي وحرقة املعدة.	 
فّعال لعالج العدوى.	 
يزيد من اليقظة والرتكيز.	 

MYRCENE
النوم 	  النوم، يحسن يف استمرارية  يحفز 

وجودته.
مضاد لاللتهاب.	 
تشنج 	  ويعالج  مينع  العضالت،  يرخي 

العضالت.
يسكن ويخفف األمل .	 

الرتبينات املختارة يف القنب

املنطق العلمي

منتجات فيميكان هي منتجات قنب طبية، مخصصة للنساء، والتي ابتكرت اعتامداً 
عىل معلومات التي تم جمعها من نخبة نساء لهدف تلبية احتياجاتهم الفريدة. 

يف السنوات األخرية يتزايد االعرتاف بأهمية الطب املكّيف حسب نوع الجنس والجندر، والذي يتطلب مالمئة العالج لجنس 

املريض. عىل سبيل أنظمة فسيولوجية عديدة، تختلف وظيفة وأداء النظام الكانابينويد الداخيل، بردة فعلها مع املواد الفٌعالة 

يف القنب ما بني النساء والرجال. أدلة األبحاث توضح اىل أن هناك اختالف بني الجنسني يف طريقة وشدة االستجابة للقنب. 

الفعالية العالجية للقنب تعتمد عىل التأثري املشرتك ملكوناته الفعالة، واملعروفة بإسم "تأثري الحاشية". دراسات متنوعة تشري 

إىل دور الرتبينات يف تأثري الحاشية.

الرتبينات هي جزيئات عطرية التي متلك دور عالجي يف عّدة أنظمة فسيولوجية، من ضمنها تقليل مشاعر القلق واالكتئاب، 

تسكني األمل، عالج االلتهابات، مهدئة، تحفيز النوم وتحسني جودته. الرتبينات متوفرة بشكل طبيعي يف القنب، وتشّكل دوراً 

حيوياً يف فعاليته الطبية. مع ذلك، فإن الرتبينات متطايرة وتفقد جزء من فعاليتها عند عملية تحضري النبات إىل منتج طبي.

منتجات femmican ُمخّصبة بصيغة محمية بطلب املوافقة عىل براءة االخرتاع )Patent Pending(، تركيبة الرتبينات املحتوية 

صممت لتناسب تركيز THC وCBD يف الزيت ومخصصة لعالج احتياجات النساء الطبية، من ضمنها اآلم الدورة الشهرية، 

بطانة الرحم املهاجرة - اإلندومرتيوزيس، اآلم العضيل التليّفي- فيربوميالغيا، الصداع النصفي، القلق ومشاكل النوم. اختيار 

الرتبينات اعتمد عىل الدراسات الرسيرية والدراسات ما قبل الرسيرية عىل الرتبينات املنعزلة، وعىل تحليل بيانات عديدة من 

متعالجات بالقنب الطبي.

منتجات فيميكان ابتكرت خصيصاً للنساء، مستندة عىل استعابة الطب املكيّف حسب نوع الجنس والجندر، وتم تعزيزهن 

برتبينات التي تظهر فعالية يف النساء.

القنب الطبي للنساء



مجموع الرتبينات يف كل تركيبة ال يتجاوز%2، وفقاً للكمية الشاملة يف نبات القنب قبل تجهيزه.

femmican مجموعة ُمنتجات

 Alpha PINENE
يوسع املجرى التنفيس، فّعال كعالج للربو.	 
مضاد لاللتهاب.	 
لديه خواص كمضاد حيوي واسع املجال. 	 
يزيد من اليقظة والرتكيز.	 

 BISABOLOL
يسكن األمل.	 
لديه نشاط مضادة لألكسدة.	 
فّعال لعالج العدوى البكتريية. 	 
مضاد لاللتهاب.	 

 NEROLIDOL
مهدئ ويحّفز النوم. 	 
يساعد عىل تقليل التوتر والقلق.	 
فّعال لعالج العدوى البكتريية والفطرية.	 
 لديه نشاط مضادة لألكسدة.	 

النوعإسم املُنتج
الكمية للقطرة يف املليجرام  الكمية اإلجاملية يف 10 جرام

THC mgCBD mgTHC mgCBD mg

Femmican T1/C28CBD RICH10028000.328.96

كا
دي

إن

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

فا
تي

سا

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

ألي سؤال أو إستشارة مع مندوبنا، يُرجى اإلتصال 072-22-11-500



ألي سؤال أو إستشارة مع مندوبنا
 يُرجى اإلتصال

072-22-11-500

ملُراجعة دراسات يف املجال
باإلمكان أيًضا الدخول إىل موقع الرشكة:
www.femmican.com

القنب الطبي للنساء
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