Овој формулар ги содржи податоците потребни за да се постави производ на веб страна
Означете во која категорија спаѓа производот:
Граничен производ
Означете за каков ATC производ се работи:
Назив на производот:
CANNABO Cellugel plus
антицелулитен гел

Англиски назив на производот:
CANNABO Cellugel plus
anticellulite gel

Генерика
CBD (Cannabidiol)
Доза:
Антицелулитен гел 150 mg CBD/150 ml

Доза англиски:
Anticellulite gel 150 mg CBD/150 ml

Упатство:
ИМЕ НА ГРАНИЧНИОТ ПРОИЗВОД
CANNABO Cellugel plus
антицелулитен гел
СОСТАВ
150 ml CANNABO Cellugel plus антицелулитниот гел содржи природен екстракт од канабис кој
обезбедува 150 mg CBD (Cannabidiol екстрахиран од растението коноп).
ШТО ПРЕТСТАВУВА CANNABO Cellugel plus И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА
CANNABO Cellugel plus, содржи канабидиол (CBD), односно маслен екстракт од растението
коноп добиен со суперкритична CO2 екстракција, со докажано отсуство на хербициди и
пестициди.
CANNABO Cellugel plus, не содржи THC (9-delta tetrahydrocannabinol) односно содржи во
количина под 0,2%.
Кожата е најголемиот орган во кој се наоѓаат структури кои имаат модулаторно влијание на
локалниот проток на крвта и лимфата, на функцијата на потните жлезди, имуниот одговор и
одговорот при воспаленија.
Во површинскиот слој на кожата (епидермис) се наоѓаат рецептори на ендоканабиноидниот
систем за кои се врзува CBD при што се манифестира противвоспалително и/или
имуномодулаторно дејство. Покрај тоа, CBD манифестира и силни антиоксидативни својства и
преку неутрализирање на слободните радикали може да помогне во намалување на оштетување на
клетките, посебно на сврзното ткиво и ѕидот на крвните садови, со што се намалуваат
воспалителните процеси на кожата.
Целулитот се создава како резултат на намалена микроциркулација во поткожното ткиво, задршка
на течности со нарушување на структурата на сврзното ткиво и депонирање на масти, при што
кожата станува груба и нерамна.
Појавата на целулит, пред сè како естетски проблем, може да биде предизвикана од различни
причини кои водат до нарушување на микроциркулацијата: промена во хормонската регулација,
нередовна и неправилна исхрана и физичка неактивнот, пушење, консумирање на аклохол и друго.
CANNABO Cellugel plus е иновативна формулација за намалување, отстранување и спречување на
појавата на целулитот, како и за детоксикација и ревитализација на структурата на кожата со знаци
на целулит. Со употреба на CANNABO Cellugel plus се подобрува микроциркулацијата,
пропустливоста на крвните капилари и структурата на сврзното ткиво со што може да се
постигне измазнет изглед на кожата.
Оваа формулација содржи CBD (Канабидиол) и екстракти од бршлен, див костен, семе од винова

лоза, готу кола, кофеин и витамин Е во избалансиран сооднос.
Екстрактот од бршлен (Hedera helix) содржи хедерагенин, кој ја подобрува циркулацијата и може
да помогне во намалување на отокот.
Готу кола (Centella asiatica) помага во подобрување на крвната циркулација и зајакнување на
капиларите.
Дивиот костен (Aesculus hippocastanum) може да даде позитивни ефекти на лимфната дренажа и да
помогне во намалување на отокот, црвенилото и чувството на надуеност.
Екстрактот од семе од винова лоза (Vitis vinifera) содржи олигомерен проантоцианидин - еден од
најсилните природни антиоксиданси кој го намалува задржувањето на течностите, ја подобрува
циркулацијата, а посебно делува во одржувањето на еластичноста на кожата.
Кофеинот ги активира ензимите кои ги разградуваат мастите во ткивата опфатени со целулит.
Исто така, кофеинот помага да се спречи формирање на нови масни наслаги, ја подобрува
цврстината на кожата и ја враќа нејзината еластичност.
Витаминот Е ги штити епидермалните липиди, како и колагенските и еластинските влакна на
кожата од штетното влијание на околината и ја измазнува и омекнува кожата.
CANNABO Cellugel plus иновативната формулација, со противвоспалителното и
антиоксидативното дејство на CBD, дополнето со дејството на екстрактите од бршлен, готу кола,
див костен и семе од винова лоза, ја штити и детоксицира кожата, ја задржува нејзината влажност,
ги зацврстува контурите и допринесува за ревитализација на структурата на кожата со знаци на
целулит.
ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА
CANNABO Cellugel plus се аплицира два пати на ден на критичните делови од телото на кои има
појава на целулит. Гелот се аплицира со кружни континуирани движења во времетраење од 30-60
секунди.
При употреба на гелот може да се појави црвенило на кожата и благо пецкање поради делување на
составните компоненти, а не поради пречувствителност.
Ова чувство исчезнува за кратко време.
При употреба, треба да се избегнува контакт со очи.
CANNABO Cellugel plus е наменет само за надворешна употреба.
ПОДАТОЦИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЗНААТ ПРЕД УПОТРЕБА
CANNABO Cellugel plus не треба да се употребува на оштетена кожа или кожа со ранички.
CANNABO Cellugel plus не треба да се употребува при пречувствителност на која било состојка на
антицелулитниот гел.
ПАКУВАЊЕ
Кутија со туба со 150 ml антицелулитен гел и Упатство за пациентот.
Упатство англиски:
NAME OF BORDERLINE PRODUCT
CANNABO Cellugel plus
anticellulite gel
COMPOSITION
150 ml CANNABO Cellugel plus anticellulite gel contains natural cannabis extract which provides 150
mg CBD (Cannabidiol extracted from hemp plant).
WHAT IS CANNABO Cellugel plus AND WHAT IT IS USED FOR
CANNABO Cellugel plus contains cannabidiol (CBD), i.e. oil extract from hemp plant obtained by
supercritical CO2 extraction, with proven absence of herbicides and pesticides.
CANNABO Cellugel plus does not contain THC (9-delta tetrahydrocannabinol) i.e. it contains less than
0.2%.
Skin is the largest organ in the body, in which structures that have a modulatory effect on local blood and
lymph flow, on sweat gland function and on immune and inflammatory responses are found.
Surface layer of the skin (epidermis) has receptors of the endocannabinoid system to which CBD binds, in

turn manifesting anti-inflammatory and/or immunomodulatory effect.
In addition, CBD exhibits strong antioxidant properties and by neutralizing free radicals can help in
reducing damage to cells, especially in connective tissue and the wall of blood vessels, thus reducing
inflammatory processes in the skin.
Cellulite occurs as a result of reduced microcirculation in subcutaneous tissue, fluid retention with
disrupting structure of connective tissue and deposition of fats that lead to skin becoming rough and
uneven.
Manifestation of cellulite, primarily as an aesthetic problem, can be caused by various reasons that lead to
impairment of microcirculation: changes in hormonal regulation, irregular and improper diet and physical
inactivity, smoking, alcohol consumption and more.
CANNABO Cellugel plus is an innovative formulation for reducing, disappearing and preventing
appearance of cellulite, as well as for detoxification and revitalization of the skin structure with signs of
cellulite. Use of CANNABO Cellugel plus improves microcirculation, permeability of blood capillaries
and structure of connective tissue, that leads to achieving smoother appearance of the skin.
This formulation contains CBD (Cannabidiol) and extracts of ivy, horse chestnut, grape vine seed, gotu
kola, caffeine and vitamin E in a balanced ratio.
Ivy extract (Hedera helix) contains hederagenin, which improves circulation and can help reducing
swelling.
Gotu kola (Centella asiatica) helps improving blood circulation and strengthens capillaries.
Horse chestnut (Aesculus hippocastanum) can have positive effects on lymphatic drainage and can help
reducing swelling, redness and bloating.
Grape vine seed extract (Vitis vinifera) contains oligomeric proanthocyanidin - one of the strongest
natural antioxidants that reduces fluid retention, improves circulation, and has a special effect on
maintaining skin elasticity.
Caffeine activates enzymes that break down fats in tissues with cellulite. Caffeine also helps in preventing
formation of new fatty deposits, improves skin firmness and restores its elasticity.
Vitamin E protects epidermal lipids, as well as skin’s collagen and elastin fibers from harmful effects of
environment and smoothes and softens the skin.
CANNABO Cellugel plus innovative formulation, with anti-inflammatory and antioxidant action of CBD,
supplemented with the action of extracts of ivy, gotu kola, horse chestnut and grape vine seeds, protects
and detoxifies skin, retains its moisture, strengthens contours and contributes to revitalization of skin
structure with signs of cellulite.
INFORMATION FOR PROPER USE
CANNABO Cellugel plus is applied twice a day on critical parts of the body that have cellulite. The gel is
applied with circular continuous movements for 30-60 seconds.
When using gel, redness of skin and slight tingling may occur due to the effects of the constituent
ingredients, and not due to hypersensitivity.
This feeling disappears in a short time.
Eye contact should be avoided when using this product.
CANNABO Cellugel plus is intended for external use only.
NECESSARY INFORMATION BEFORE USE
CANNABO Cellugel plus should not be used on damaged skin or skin with wounds.
CANNABO Cellugel plus should not be used if hypersensitivity to any anticellulite gel ingredient exist.
PACKAGING
Box with a tube of 150 ml anticellulite gel and Patient Information Leaflet.
Рецепт

Фонд

Странство

