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PRODUKTY MEDYCZNE i CBD



Maść z olejem 
konopnym 50ml

Maść z naturalnym, tłoczonym na zimno, olejem konopnym 
przynosi ulgę, odżywia i regeneruje obszary skóry, na które 

zaaplikujemy maść. 

Maść przywraca nadzieję osobom cierpiącym na Atopowe 
Zapalenie Skóry - naturalnie przywraca skórze zdrowie.

Badania dermatologiczne potwierdziły, że maść nie wykazuje 
żadnych reakcji alergicznych.

Doskonała dla osób, których problemem jest skóra: 

- atopowa

- szorstka

- bardzo sucha

- pękająca

- odwodniona

- z czerwonymi plamami

Badania dermatologiczne potwierdziły, że maść nie wykazuje 
żadnych reakcji alergicznych.

Cena 29,99



Balsam Q 500 ml 
łagodzący podrażnienia

Regenerujący Balsam Q z naturalnym olejkiem z drzewa 
herbacianego jest szczególnie polecany do stosowania w 
miejscach narażonych na powstawanie odleżyn - plecach, 

pośladkach, piętach czy barkach. 

Delikatnie natłuszcza i nawilża powierzchnię skóry. Regularne 
stosowanie poprawia kondycję skóry narażonej na odleżyny.

 Idealnie się wchłania i świetnie nadaje się do delikatnych 
masaży. Balsam Q zawiera naturalny olejek eteryczny z lawendy, 

którego wyrazisty, ziołowy zapach poprawia samopoczucie i 
komfort. 

Lekka formuła Balsamu Q idealnie nadaje się do masażu oraz 
oklepywania. Pozwala na szybkie wchłonięcie się i pozostawienie 
skóry suchej. Nie brudzi ubrania, nie pozostawia tłustych śladów.

Preparat wykazuje następujące działanie:
● wspomaga naturalne mechanizmy ochronne skóry;
● utrzymuje optymalną wilgotność skóry;
● łagodzi podrażnienia;
● poprawia kondycję skóry w miejscach narażonych na odleżyn.

Cena 29,99



Balsam Q 200 ml 
łagodzący podrażnienia

 Delikatnie natłuszcza i nawilża powierzchnię skóry. Regularne 
stosowanie poprawia kondycję skóry narażonej na odleżyny. 

Idealnie się wchłania i świetnie nadaje się do delikatnych 
masaży. 

Balsam Q zawiera naturalny olejek eteryczny z lawendy, którego 
wyrazisty, ziołowy zapach poprawia samopoczucie i komfort. 

Lekka formuła Balsamu Q idealnie nadaje się do masażu oraz 
oklepywania. Pozwala na szybkie wchłonięcie się i pozostawienie 
skóry suchej. Nie brudzi ubrania, nie pozostawia tłustych śladów.

Preparat wykazuje następujące działanie:
● wspomaga naturalne mechanizmy ochronne skóry;
● utrzymuje optymalną wilgotność skóry;
● łagodzi podrażnienia;
● poprawia kondycję skóry w miejscach narażonych na odleżyn.

Powszechnie stosowany jest do łagodzenia podrażnień 
powstałych w wyniku zabiegów kosmetycznych tj.: depilacja, 
golenie, itd.

Cena 14,99



Krople łagodzące 
trądzik 20ml

Działają antyseptycznie i przeciwbakteryjnie - naturalne składniki, 
zawarte w składzie, gwarantują łagodne, ale efektywne działanie 

oraz długofalowe efekty. Krople przyspieszają gojenie się 
wyprysków i ranek oraz zapobiegają powstawaniu kolejnych 

zmian. 

Składniki aktywne:
● Olej z drzewka herbacianego - wykazuje właściwości 

dezynfekujące i przeciwbakteryjne. Często stosowany w 
kosmetykach przeciwtrądzikowych, ze względu na to, że działa 
bakteriobójczo na bakterie beztlenowe wywołujące zmiany 
trądzikowe.

● Olej konopny - dba o właściwy poziom nawilżenia skóry, 
regeneruje ją i uelastycznia. Jest pomocy przy stanach 
chorobowych skóry, takich jak łuszczyca, egzema i łojotok. 
Posiada zdolność do regulacji wydzielania sebum, dzięki czemu 
zapobiega powstawaniu wyprysków.

● Ekstrakt z lawendy - wspomaga gojenie ranek po wypryskach.

Sposób użycia: Na zwilżoną pałeczkę do uszu nanieść 1 kroplę i 
posmarować nim wyprysk. Stan zapalny powinien zniknąć w 

przeciągu 2-3 dni.

Cena 19,99



Oleje z CBD 
5%, 10%, 20% - 10ml

Działanie: 

- przeciwnowotworowe – hamuje namnażanie komórek 
rakowych, nie uszkadzając przy tym zdrowych;

- przeciwepileptyczne – działa przeciwdrgawkowo;

- działanie przeciwbólowe (bóle przewlekłe, migrenowe oraz bóle 
włókien mięśniowych);

- działa przeciwzapalnie (np. zapalenie stawów, stymuluje wzrost 
kości);

- jaskra - zmniejsza ciśnienie wewnątrz gałkowe w oku;

- bulimia, chemioterapia - działa przeciwwymiotnie i pobudza 
apetyt.

Dawkowanie:

Ustalenie optymalnej, dziennej dawki jest kwestią indywidualną 
dla każdego organizmu - najlepiej skonsultować się w tym celu 

ze specjalistą. Minimalna dobowa dawka wynosi 2,3mg. 
Maksymalna dawka nie jest ustalona, ponieważ CBD jest 

substancją bezpieczną - nie wykazuje działań ubocznych, nie 
powoduje uzależnienia, a jej przedawkowanie jest niemożliwe.

Cena: 
      5% - 110,00
    10% - 199,00
    20% - 390,00



Olej konopny z CBD 50ml
• CBD wykazuje działanie przeciwnowotworowe – hamuje 
namnażanie komórek rakowych oraz aktywnie prowadzi do ich 
obumierania (apoptozy) nie uszkadzając przy tym zdrowych komórek 
(skuteczność dowiedziono zwłaszcza w odniesieniu do raka piersi, 
glejaków (guzów mózgu lub rdzenia kręgowego), a także komórek 
białaczkowych i tych występujących w innych formach raka);

• Olejek konopny jest stosowany w terapii epilepsji – zwłaszcza 
ciężkich przypadków np. zespołu Dravet (ciężkiej mioklonicznej 
padaczki niemowląt). CBD działa przeciwdrgawkowo, zmniejsza 
częstotliwość i siłę napadów, w odróżnieniu od standardowych leków 
przeciwpadaczkowych. Cena 79,99

• CBD wykazuje działanie przeciwbólowe (bóle przewlekłe, migrenowe, bóle włókien 
mięśniowych) oraz przeciwzapalnie (np: zapalenie stawów);

• Działa uspokajająco, nasennie, przeciwlękowo, przeciwpsychotycznie, przeciwdepresyjnie 
(łagodzi objawy zespołu stresu pourazowego - PTSD);

• Zmniejsza ciśnienie wewnątrz gałkowe w oku (jaskra);

• Może być stosowany pomocniczo w rekonwalescencji po udarach, w zespole wyniszczenia 
w przebiegu infekcji HIV, w chorobach neurozwyrodnieniowych tj. Alzheimer, stwardnienie 
rozsiane i Parkinson.

Sposób użycia: pół łyżeczki przed snem. Przed użyciem zdjąć dozownik spod nakrętki.



Dublivitaminer 
zaprasza na zakupy

Złóż zamówienie u osoby, która udostępniła Ci katalog, lub 
zaloguj się na swoje konto w dublivitaminer i zrób zakupy.
 
Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta w dublivitaminer, 
skorzystaj z linku osoby która Cię tu skierowała, utwórz 
konto, rób zakupy samodzielnie i korzystaj z przywilejów 
partnera. 

Wystarczy w formularz rejestracyjny wpisać adres email i 
wymyślone przez siebie hasło. Na pocztę przyjdzie link 
aktywacyjny, który należy potwierdzić i to wszystko.

W sklepie znajdziesz dużo więcej produktów, równie 
wartościowych.
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