
איך לבחור שמן
קנאביס רפואי?



יתרונות השימוש בשמן
על תפרחות בשאיפה:

דיוק והדירות של הרכב 
החומרים הפעילים 
)רצף טיפול תרופתי(

ניתן לצריכה בכל מקום

ללא נזקי עישון

השפעה ממושכת 
)5-7 שעות של הקלה 

בתסמינים(

מוכן לשימוש 
ואינו דורש עזרים נוספים



BCANN HYBRID

מיצוי תפרחות קנאביס רפואי איכותיות, בשילוב שמן זית.
לספיגה מיטבית של של החומרים הפעילים. 

בסוף תהליך הייצור אנו משיבים לשמן טרפנים עד לרמה המצויה באופן 
טבעי בתפרחות הצמח. דיוק ויציבות כמות הקנבינואידים והטרפנים 

מאפשרת רצף טיפול מוקפד. 

שמני BCANN ההיברידיים זמינים בכל ריכוזי הקנבינואידים המאושרים, 
ומתאימים לשימוש בשעות היום והלילה.

T20|C4 • T15|C3 • T10|C2 • T5|C5 • T10|C10

T5|C10 • T3|C15 • T1|C20 • T0|C24 • T1|C28



שמנים 
מועשרים בטרפנים

התאמה לבעיות רפואיות, 
קבוצות גיל ומגדר

השפעת סאטיבה
או אינדיקה בשמן

טעם משופר

הגברת פעילות 
החומרים הפעילים

אפקט פמליה מיטבי
פרי מחקר ממושך



BCANN INDICA &
 BCANN SATIVA

מיצוי תפרחות קנאביס רפואי איכותיות על בסיס שמן זית, המועשר 
בפורמולות טרפנים להתאמה טובה יותר למטרות טיפול שונות 

ולשעות היממה. 

השמנים המועשרים מציעים יעילות טיפולית מוגברת ומדויקת למטרת 
הטיפול, והשפעה הקרובה ביותר לזו המתקבלת בשאיפה. 

שמני BCANN המועשרים זמינים בכל רמות ריכוז הקנבינואידים 
המאושרות, ומאפשרים השפעה מובחנת - אינדיקה או סאטיבה. 

 BCANN יתאימו, לרוב, לשעות היום, ואילו שמני BCANN SATIVA שמני
INDICA לשעות הלילה.



קנאביס רפואי בהתאמה נשית

נשים מגיבות לתרופות ולקנאביס אחרת מגברים, ולכן זקוקות לטיפול 
המותאם במיוחד עבורן.  

שמני femmican מועשרים בטרפנים נבחרים אשר הדגימו יעילות בנשים. 
הרכב הפורמולות שבכל אחד מהמוצרים הותאם לרמות הקנבינואידים 

 .)Patenet Pending( ומוגן בבקשות פטנט

לכל אחת femmican משלה - השמנים זמינים בכל ריכוזי הקנבינואידים, 
וכל אחד מהם בשתי תצורות - אינדיקה וסאטיבה.



קנאביס רפואי לגיל השלישי

ככל שאנחנו מתבגרים צרכי הגוף שלנו משתנים. בפיתוח סדרת 
BCANN SILVER שמנו דגש מיוחד על הקשיים הבריאותיים האופייניים 

לגיל המבוגר. 

פורמולות הטרפנים המוספות לשמנים אלה מותאמות לקצב הפירוק 
והפינוי האיטי של תרופות וקנאביס בגילים אלה. 

השמנים זמינים במרבית קטגוריות ריכוזי הקנבינואידים, ובכל אחת 
מהן בשתי תצורות - אינדיקה וסאטיבה.



T:C בפועליחס T|C מתאים למרשם בקטגוריתריכוז

1:32T1|C32T1|C28

1:12T2|C24T1|C20

1:6T3|C18T3|C15

1:4T2.5|C10T5|C10

דמנציה ואלצהיימר

הפרעות התנהגות הן חלק בלתי נפרד מדמנציה וממחלת האלצהיימר. 
מחקרים קליניים מבוקרים הדגימו יעילות של קנאביס בהטבת 

הפרעות אלה.  

שמני SILVER DM העשירים ב- CBD ומועשרים פורמולות טרפנים, 
הותאמו במיוחד לטיפול במצבים אלה במטרה לאפשר איכות חיים 
מיטבית לחולים והתמודדות מיטבית של המשפחה והצוות המטפל. 

קיימים ב- 4 ריכוזים יחודיים: 



SPECIAL

 T|C ריכוזי
בפועל

מתאים למרשם שמן/
תפרחת בקטגוריה

תיאור/הסבר

Special TT24|C7T20|C4 עם ריכוז הקנבינואידים
הגבוה ביותר בישראל

Special MT19|C5T15|C3 ריכוז מקסימלי של
קטגורית הביניים

Special BT14|C14T10|C10 שמן מאוזן מחוזק
40% יותר חומרים פעילים

Special CT0|C32T1|C28 ,CBD מקסימום
THC ללא

שמנים מועשרים בטרפנים המכילים ריכוזים גבוהים של קנבינואידים 
להשפעה מוגברת.

*כל אחד ממוצרי סדרת ה- SPECIAL זמין בשתי תצורות - אינדיקה וסאטיבה



חשוב לדעת!

השפעת שמן הקנאביס נבנית לאט יותר ביחס לצריכת הצמח   • 
בשאיפה )עישון/ אידוי(, אך נמשכת זמן רב יותר ומאפשרת רצף    

טיפול טוב יותר.   

חימום מיצוי הקנאביס הכרחי לשפעול הקנבינואידים )העברתם   • 
לנגזרת כימית פעילה(, אך גורם לאובדן בלתי נמנע של טרפנים,    

וכתוצאה מכך גם לשינוי משמעותי בהשפעתו של הצמח.  
אובדן זה ניכר בשמני קנאביס גנריים, שאינם עוברים תהליך העשרה   

בטכנולוגיה מתקדמת.   

הטכנולוגיה והפורמולציות שפיתחנו מוגנות בבקשות פטנט ומיושמות   • 
בשמני BCANN ו-femmican על סדרותיהם השונות.  

שמנים מתקדמים אלה אינם גנריים, ומאפשרים דיוק של הרכב    
החומרים הפעילים ומכאן שגם רצף טיפול מיטבי לניהול תסמיני    
מחלות. פורמולות הטרפנים השונות, אותן אנו מוסיפים לתמציות    
הקנאביס, מאפשרות מגוון שלם ובו שמנים ייחודיים המתאימים   

לצרכים והציפיות של כל מטופלת ומטופל.  

לעובדות נוספות על הקנאביס ולהתאמת טיפול
סרקו את הקוד:



נא לשים לב לכמות חומרים פעילים בטיפה.

שמן מועשר טרפנים נוטה להשפעה מוגברת ביחס לשמנים גנריים
ומוצרי עישון. ההמלצה היא להתחיל במינון מופחת ולהעלות אותו באיטיות 

.’START LOW GO SLOW‘ - בהתאם לצורך ולכלל הידוע

לאחר נטילת השמן הימנעו מנהיגה, מהפעלת מכונות מסוכנות או מביצוע 
פעולות הדורשות ריכוז וערנות.

שימו לב - השפעתו של שמן הקנאביס נבנית באיטיות. 
לקחתם מנת שמן וההשפעה אינה מספקת? הימנעו מנטילת מנה נוספת 

לפחות כשעה מהמנה הקודמת.

מתקשים להחזיק את השמן מתחת ללשון? טפטפו או מרחו אותו מהכפית 
אל האזור הקדמי של חלל הפה )בין החניכיים לשפתיים(.

רוצים להפיק את המירב משמן הקנאביס שלכם?

כללי הזהב לטיפול יעיל ובטוח:

טיפים

מבלי  בעדינות  הבקבוקון  את  נענעו  אחיד,  הרכב  להבטחת   .1 
להפוך אותו )ראשית וודאו שהפקק סגור היטב(.   

 2. טפטפו את כמות הטיפות הדרושות לכפית )לא ישירות לפה(. מתן 
בכפית מונע טעויות במינון ומגע ישיר עם הפה, העלול לזהם את השמן    

שבבקבוקון.  

3. לשיפור הספיגה בלעו עודפי רוק, ולאחר מכן שפכו את תכולת   
הכפית אל מתחת ללשון.   

4. לספיגה מקסימלית המתינו דקה-שתיים טרם הבליעה.



מרכז היעוץ וההדרכה שלנו
זמין עבורכם ללא עלות, 

 054-7342679    |  072-22-11-500 

שעות הפעילות: 
ימים א׳ עד ה׳, בין השעות 8:30 - 15:30.


