HVORDAN FUNGERER CBD?
Information om CBD og det Endocannabinoide System

CBD OG ECS
CBD interagerer med kroppen via det
“endocannabinoide system (ECS)“, som helt
overordnet er med til at skabe "homøostase"
/balance i kroppen.
Systemet er bl.a. involveret i at skabe balance
i immum- og fordøjelsessystem, bindevæv og
nervesystem. ECS er således med til at
regulere sult, hjertefunktion, fertilitet,
hukommelse, immunfunktion og smerter. I
processen er CBD en yderst vigtig komponent.

"MODTAGERNE" I ECS
For at forstå det, skal vi lige omkring ECS
igen. Det Endocannabinoide system er et
signalsystem som aktiverer og hæmmer
kroppens egne signaler for konstant at holde
kroppen i balance. Kommunikationen foregår
via receptorer, som findes i kroppens celler.
Hovedsageligt er det signalerne fra vores
immunforsvar og centralnervesystem, som
ECS enten forstærker eller dæmper.
Receptorerne opdeles i hhv. CB1 og CB2
(cannabiniod-receptor) som kræver
cannabinoder som CBD for at fungere.

"FODERET" I ECS

CBD (cannabidiol) er een af over ca. 180 aktive
cannabinoider, som forbinder sig til kroppens ECSreceptorer. Cannabinoiderne er sammen med
receptorerne afgørende for, at signalsystemet fungerer.
Der findes to slags cannabinoider:
Endocannabinoider (som kroppen selv producerer)
Fytocannabinoider (som kan tilføres bl.a. via
hampplanten, grapefrugt og anden plantemad)
THC og CBD er de mest undersøgte cannabinoider.
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HVAD KAN CBD?

Lægemiddelstyrelsen
om CBD
"...mens CBD blandt andet har
udvist krampedæmpende,
muskelafslappende og
angstnedsættende virkninger"
CBDs potentiale i hudpleje
"Cannabinoidprodukter (bl.a. CBD
red.) har potentialet til at behandle
forskellige hudsygdomme,
herunder acne vulgaris, allergisk
kontaktdermatitis (...) psoriasis,
hudkræft ..."
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30142706

Hvis der opstår ubalance i ECS, typisk pga.
underskud af cannabinoider, kan det bl.a vise sig
som inflammationer/betændelse og dårligt
immunforsvar. Inde i kroppen såvel som i huden, da
ECS også er tilstede i vores hudceller.
Cannabinoiden CBD er sammen med THC de to mest
undersøgte cannabinoider. Og hinandens
modsætninger. THC er kendt for sin psykoaktive
virkning, mens CBD medvirker til en antiinflammatorisk og beroligende virkning.
CBD interagerer ikke direkte med hverken CB1 eller
CB2, men derimod med den receptor som kaldes
TRPV1, som indirekte interagerer med CB1 og CB2.
CBD virker desuden ved at forhindre nedbrydning af
kroppens egne cannabinoider samt ved at
understøtte kroppens anti inflammatoriske
processer.

CBD = HAMPEFRØOLIE?
Da CBD er med til at holde cellerne i
balance, kan CBD vise sig som et perfekt
supplement i hudpleje. Du aktiverer
kroppens signalsystemet direkte i huden,
når du anvender et CBD produkt på huden.
CBD er stort set ikke til stede i
hampplantens frø og derfor heller ikke i
hudpleje med hampefrøolie.
Derfor er det vigtigt at vælge et
hudplejeprodukt med CBD olie og ikke blot
hampefrøolie.

KONTAKT
Ønsker du at forhandle produkterne?
Kontakt os, så tager vi en uforpligtende
snak om dine muligheder.
Lotte Sølvkær
Business Manager, tlf. 70 60 52 56
info@natures-help.dk
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