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Co to jest CBD?

CBD, czy li kan na bi diol, jest naj waż niej -
szym z nie psy cho ak tyw nych (nie ma ją cych
wpły wu na psy chi kę i za cho wa nie) fi to kan na -
bi no i dów i ma licz ne wła ści wo ści zdro wot -
ne. Jest sub stan cją cał ko wi cie le gal ną i po zy -
ski wa ną z ko no pi prze my sło wych (Can na bis
sa ti va). CBD na śla du je dzia ła nie na tu ral nych
en do kan na bi no i dów – sub stan cji pro du ko -
wa nych w orga ni zmie ludz kim.

En do kan na bi no i dy… czy li?

Już w la tach dzie więć dzie sią tych XX wie -
ku od kry to, że orga nizm ludz ki pro du ku je
związ ki zwa ne en do kan na bi no i da mi, a w ca -
łym cie le wy stę pu ją re cep to ry, które ra zem
two rzą skom pli ko wa ny układ en do kan na bi -
no i do wy. Bio rą one udział w róż no rod nych
pro ce sach fi zjo lo gicz nych, za pew nia ją rów -
no wa gę orga ni zmu, od po wia da ją za stan re -
la ksu i od czu wa nie bólu oraz chro nią orga -
nizm przed nadmier nym prze cią że niem
i stre sem. Na u kow cy uwa ża ją, że czło wiek
ma kli nicz ny nie do bór en do kan na bi no i dów,

po nie waż ewo lu cja bio lo gicz na nie na dą ża za
szyb ki mi zmia na mi w obe cnym sty lu ży cia.
Z te go po wo du dla za cho wa nia rów no wa gi
zdro wot nej po trzeb na jest spraw na pra ca
ukła du kan na bi no i do we go.

CBD a le cze nie skóry

Prze ło mem w sto so wa niu ko no pi
w der ma to lo gii by ły ba da nia prze pro wa dzo -
ne w 2007 ro ku przez na u kow ców na Uni -
wer sy te cie w Bonn. Po twier dzi ły one, że
sub stan cje za war te w kwia tach ko no pi ła go -
dzą ob ja wy za pal ne to wa rzy szą ce aler giom
skóry. Ta kie wnio ski zin ten sy fi ko wa ły po szu -
ki wa nia al ter na tyw nych spo so bów le cze nia
der ma toz. Obe cne w skórze re cep to ry kan -
na bi no i do we bio rą udział w ta kich me cha ni -
zmach jak: po wsta wa nie no wych ko mórek,
utrzy ma nie funk cji skóry oraz kon tro la ob ja -
wów sta nów za pal nych (ból, świąd, pie cze -
nie). Przy pu szcza się, że sy stem kan na bi no i -
dów en do gen nych peł ni ro lę ochron ną
w wie lu ostrych i prze wle kłych sta nach za -
pal nych skóry, ta kich jak ato pia, łu szczy ca czy
trą dzik.

kosmetologia

Konopie (Cannabis) od starożytności są wykorzystywane w medycynie, 
a w tej chwili, dzięki szeroko zakrojonym badaniom naukowym,
przeżywają swój renesans. Wszystko za sprawą zawartych w nich
fitokannabinoidów, a ściślej mówiąc jednego z nich: kannabidiolu (CBD).

Zabieg z konopi – 
3-poziomowa terapia naprawcza skóry

mgr Anna Marcjasz
kosmetolog, Product Manager Arkana, specjalista
ds. badań i rozwoju Arkana Cosmetics
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Na praw cza moc ole ju ko nop ne go

W ko no piach nie tyl ko kan na bi no i dy są
sub stan cja mi ak tyw ny mi. Nie zwy kle cen ny
jest rów nież sam olej ko nop ny, który za wie -
ra NNKT, w tym głów nie kwas ole i no wy
(CLA), li no lo wy (LA), al fa li no le no wy (ALA)
oraz na tu ral ne an ty o ksy dan ty i wi ta my A, D,
E, K. Wy żej wy mie nio ne kwa sy tłu szczo we
są nie zbęd ne dla skóry do bu do wy ochron -
nej ba rie ry li pi do wej, która two rzy ce ment
mię dzy ko mór ko wy. Chro nią one przed
odwo dnie niem oraz roz wo jem cho rób na
podło żu su chej skóry. Kwa sy ome ga 3 i 6
dzia ła ją prze ciw za pal nie i ła go dzą ob ja wy
ato pii, łu szczy cy, eg ze my i in nych za bu rzeń
zwią za nych z nie do bo rem li pi dów. Orga -
nizm ludz ki nie syn te ty zu je NNKT, dla te go
tak waż ne jest do star cza nie ich za rów no
w po ży wie niu, jak i w ko sme ty kach. Zna cze -
nie ma też wza jem ny sto su nek kwa sów.
W ole ju ko nop nym sto su nek ome ga 6 do
ome ga 3 wy no si 3:1, co jest uzna wa ne za
naj bar dziej opty mal ne po łą cze nie. Olej ko -
nop ny za wie ra tak że in ne cen ne związ ki, ta -
kie jak: fo sfo li pi dy, fi to ste ro le, to ko fe ro le, ka -
ro te no i dy, ter pe ny, dzię ki którym wy ka zu je
wła ści wo ści prze ciw za pal ne.

Can na bis The ra py MD

Naj now sza li nia Ar ka na opie ra się na po -
łą cze niu CBD – kan na bi dio lu, ole ju ko nop -
ne go oraz ma ko we go. W pre pa ra cie za sto -
so wa no opa ten to wa ny Ce bi diol™. Dzię ki
wie lo war stwo wym sfe rom Ce bi dol za wie ra -
ją cy CBD jest sta bil ny i stop nio wo uwal nia ny
w skórze przez ca ły dzień, a nie tyl ko w mo -
men cie je go apli ka cji. Jest to istot ne, po nie -
waż je go dzia ła nie jest daw ko wa ne, a afekt
bar dziej dłu go trwa ły i do głęb ny. CBD jest
sub stan cja bez piecz ną i le gal ną, po zy ski wa ną
z nie mo dy fi ko wa nych ge ne tycz nie odmian
i bez glu te nu. Co waż ne, pro duk ty nie za -
wie ra ją THC (frak cji o dzia ła niu psy cho ak -

tyw nym i uza leż nia ją cym). CBD za war te
w Ce bi dio lu™ dzia ła prze ciw bólo wo, ła go -
dzi podrażnienia. Po łą cze nie ole ju ko nop ne -
go z ma ko wym wzmac nia dzia ła nie te go
pierw sze go i jest na tu ral nym emo lien tem
bo ga tym w NNKT i wi ta mi ny. Po nad to olej
ma ko wy na wil ża, dzia ła prze ciw za pal nie i go -
ją co. War to też za u wa żyć, że oba ole je na le -
żą do tak zwa nych su chych, dzię ki cze mu ła -
two się wchła nia ją i nie po zo sta wia ją tłu stej,
śli skiej war stwy na skórze.

Skóra dys funk cyj na i nadre ak tyw na

Cannabis The ra py MD de dy ko wa na
jest oso bom o skórze nadre ak tyw nej,
wraż li wej i ze stre so wa nej. Ta ki ro dzaj ce ry
mo że pre dy spo no wać do uwraż li wie nia
skóry i do roz wo ju na tym tle cho rób
o podło żu ato po wym. W wie lu przy pad -
kach pro blem za czy na się od za chwia nia
rów no wa gi hy dro li pi do wej w skórze, a na -
stęp nie do cho dzi do za bu rze nia pod sta wo -
wych jej funk cji. Ta ką ce rę mo żna okre ślić
mia nem skóry dys funk cyj nej. Do jej co -
dzien nej pie lę gna cji nie zbęd ny jest do bór
pre pa ra tów, które zła go dzą i po wstrzy ma -
ją zmia ny cho ro bo we, bę dą kom pa ty bil ne
z za le co nym le cze niem der ma to lo gicz nym,
a po je go za koń cze niu za po bie gną ewen tu -
al nym na wro tom cho ro by. Po nad to skóra
z dys funk cja mi i nie do bo rem NNKT szyb -
ciej się sta rze je. Te ra pia ka na bi so wa to tak -
że roz wią za nie dla osób ze scho rze nia mi
ta ki mi jak eg ze ma czy łu szczy ca, które czę -
sto za prze sta ją pie lę gna cji za bie go wej ze
wzglę du na dłu go trwa łe i uciąż li we dla nich
le cze nie far ma ko lo gicz ne. Na le ży pa mię -
tać, że zmia ny cho ro bo we do ty czą nie tyl -
ko ob sza ru twa rzy, ale ca łe go cia ła, w tym
dło ni i stóp. Li nię Cannabis The ra py MD
do ce nią rów nież dia be ty cy, u których dys -
funk cja skóry ob ja wia się nadmier ną su cho -
ścią i za bu rzo nym skła dem pła szcza hy dro -
li pi do we go.



Na tu ral na BIO te ra pia

Te ra pia ka na bi so wa jest le cze niem opar -
tym na bez piecz nych i cał ko wi cie na tu ral -
nych skła dni kach. Oleje ko nop ny i ma ko wy
są tło czo ne na zim no, dzię ki cze mu za cho -
wu ją swo je wła ści wo ści bio lo gicz ne. Na tu -
ral ne kon ser wan ty i an ty o ksy dan ty do dat ko -
wo za pew nia ją bez pie czeń stwo sto so wa nia.
Wy róż nia je też w 100% ro ślin ny za pach. 

Skin LE VEL3 Re pa ir [3-po zio mo wa 
te ra pia na praw cza]

Pod sta wą Cannabis The ra py MD są
3-poziomowy zabieg na praw czy i spe cja li -
stycz na pie lę gna cja do mo wa. 

I PO ZIOM – na tu ral ne BIOoczy szcza nie
z uży ciem pian ki Can na bis Cle an Fo am oraz
Can na bis So lu tion. „Słod ka for mu ła” pian ki to
na tu ral ne ten zy dy cu kro we, które my ją bar -
dzo do kła dnie, nie na ru sza jąc ba rie ry ochron -
nej. Za war te ole je za po bie ga ją wy su sze niu
skóry i uzu peł nia ją war stwę li pi do wą. Der mo -
ko sme tycz ny płyn Can na bis So lu tion przy go -
to wu je skórę do na stęp ne go po zio mu te ra pii.

II PO ZIOM – li kwi da cja ob ja wów re ak cji za -
pal nej. Kan na bi diol dzia ła prze ciw bólo wo,
prze ciw za pal nie oraz zmniej sza stres
w skórze. W za bie gu nie zbęd nym ele men -
tem jest apli ka cja CBD Help Se rum za po -
mo cą so no fo re zy, me zo te ra pii mi kro i gło wej

lub bez i gło wej oraz trójwymiarowej ma ski
Snow Fun gus Mask w ce lu odbu do wy hy -
dro fil nej i zła go dze nia zmian za pal nych.

III PO ZIOM – na pra wa i wzmoc nie nie ba -
rie ry ochron nej. W tym eta pie szcze gól na
ro lę speł nia ją Can na bis Help Mask oraz spe -
cjal ny ma saż en do kan na bi no i do wy. Po łą cze -
nie ole ju ko nop ne go i ma ko we go w wy so -
kim stę że niu gwa ran tu je szyb ką odbu do wę
li pi dów skór nych oraz zmniej sze nie sta nu za -
pal ne go dzię ki ide al nym pro por cjom NNKT
(ome ga 3 i 6). Zwięk sza się pro duk cja ce ra -
mi dów, re kon struk cja ce men tu mię dzy ko -
mór ko we go, na stę pu ją re duk cja e TEWL
i re gu la cja na wo dnie nia skóry.
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Ryc. 1. Profesjonalna BIOterapia naprawcza 
z konopi.
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