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
крем за околу очи

Англиски назив на производот:
CANNABO
eye cream

Генерика
CBD (Cannabidiol)
Доза:
Крем за околу очи 45 mg CBD/15 ml

Доза англиски:
Eye cream 45 mg CBD/15 ml

Упатство:
ИМЕ НА ГРАНИЧНИОТ ПРОИЗВОД
CANNABO

крем за околу очи
СОСТАВ
15 ml CANNABO крем за околу очи содржи природен екстракт од канабис кој обезбедува 45 mg
CBD (Cannabidiol екстрахиран од растението коноп).
ШТО ПРЕТСТАВУВА CANNABO крем за околу очи И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА
CANNABO крем за околу очи содржи канабидиол (CBD), односно маслен екстракт од растението
коноп добиен со суперкритична CO2 екстракција, со докажано отсуство на хербициди и
пестициди.
CANNABO крем за околу очи не содржи THC (9-delta tetrahydrocannabinol) односно содржи во
количина под 0,2%.
CBD се врзува за соодветните рецептори на ендоканабиноидниот систем во кожата и тоа на
клетките од површинскиот слој на кожата (епидермис), при што се постигнува
противвоспалителен и смирувачки ефект.
Кожата околу очите е исклучително тенка, нежна и чувствителна, поради што знаците на замор и
стареење најмногу се забележуваат токму на неа. Изложеноста на УВ зраци, загаден воздух, замор,
недостиг на сон и други стресни фактори, доведуваат до создавање на слободни радикали кои го
забрзуваат процесот на стареење на кожата околу очите и доведуваат до појава на брчки, сува
кожа и темни кругови под очите. CBD со своите антиоксидативни својства, ги неутрализира
слободните радикали и на тој начин ја зголемува отпорноста на кожата, го намалува губењето на
влажноста и предвременото стареење на кожата околу очите.
CANNABO крем за околу очи, заради антиоксидативното дејство на CBD, се употребува за да ја
штити и детоксицира кожата околу очите, ја задржува нејзината влажност, ги измазнува брчките и
ги намалува темните кругови и отоците под очите.
CANNABO крем за околу очи претставува комбинација на CBD со арганово масло, екстракт од
соја, екстракт од пченица и ретинол (витамин А). Аргановото масло е природно масло, богато со
антиоксиданси кои имаат поволно влијание на кожата околу очите. Аргановото масло го спречува
стареењето на кожата околу очите, ја одржува влагатa на кожата, ги намалува постоечките брчки и
го спречува појавувањето на нови. Екстрактот од соја има органско потекло и е богат со витамин
Е и активни компоненти (фитостероли) кои ја смируваат и обновуваат кожата околу очите.
Екстрактот од пченични трици има органско потекло, содржи висока концентрација на
фитостероли кои имаат улога на природни антиоксиданси и конзерванси. Витаминот А ја
намалува појавата на брчки и го подобрува целокупниот изглед на кожата и е најактивен во текот
на ноќта.
CANNABO крем за околу очи е иновативна формулација на CBD со дополнителни состојки со

чија употреба се негува кожата околу очите, се намалуваат постоечките брчки и се спречува
појавата на нови. Исто така, се отстрануваат видливите знаци на замор, темните кругови и отоците
под очите и се постигнува свеж и младешки изглед. Кожата околу очите станува посветла, мазна и
затегната.
ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА
CANNABO крем за околу очи е наменет за сите типови на кожа. Се нанесува на чиста кожа, два
пати на ден (обично наутро и навечер) во тенок слој во пределот околу очите, со кружни движења.
ПОДАТОЦИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЗНААТ ПРЕД УПОТРЕБА
CANNABO кремот за околу очи не треба да се употребува при пречувствителност на која било
состојка на кремот.
ПАКУВАЊЕ
Кутија со пластична туба со 15 ml крем и Упатство за пациентот.
Упатство англиски:
NAME OF BORDERLINE PRODUCT
CANNABO
eye cream
COMPOSITION
15 ml CANNABO eye cream contains natural cannabis extract which provides 45 mg CBD (Cannabidiol
extracted from hemp plant).
WHAT IS CANNABO eye cream AND WHAT IT IS USED FOR
CANNABO eye cream contains cannabidiol (CBD), i.e. oil extract from the hemp plant obtained by
supercritical CO2 extraction, with proven absence of herbicides and pesticides.
CANNABO eye cream does not contain THC (9-delta tetrahydrocannabinol), i.e. it contains less than
0.2%.
CBD binds to receptors of the endocannabinoid system on the cells in the surface layer of the skin
(epidermis), thereby achieving anti-inflammatory and calming effect.
The skin around the eyes is extremely thin, delicate and sensitive, which is why the signs of fatigue and
aging are most noticeable on it. Exposure to UV rays, polluted air, fatigue, lack of sleep and other stress
factors, lead to production of free radicals that accelerate the aging process of the skin around the eyes
and lead to wrinkles, dry skin and dark circles under the eyes.
CBD with its antioxidant properties neutralizes free radicals and thus increases skin resistance, reduces
moisture loss and premature aging of the skin around the eyes.
CANNABO eye cream is a combination of CBD with argan oil, soy extract, wheat extract and retinol
(vitamin A). Argan oil is natural oil, rich in antioxidants that have a beneficial effect on the skin around
the eyes. Argan oil prevents aging of the skin around the eyes, maintains skin moisture, reduces existing
wrinkles and prevents the appearance of new ones. Soy extract is of organic origin and is rich in vitamin
E and active components (phytosterols) that soothe and renew the skin around the eyes. Wheat bran
extract is of organic origin, contains a high concentration of phytosterols that act as natural antioxidants
and preservatives.Vitamin A reduces the appearance of wrinkles and improves the overall appearance of
the skin and is most active at night.
CANNABO eye cream is an innovative formulation with CBD and additional ingredients with which use
skin around eyes is nourished, existing wrinkles are reduced and appearance of new ones is prevented. It
also removes visible signs of fatigue, dark circles and puffiness under the eyes and achieves a fresh and
youthful appearance. The skin around the eyes becomes brighter, smoother and tighter.
INFORMATION FOR PROPER USE
CANNABO eye cream is intended for all skin types. Apply on clean skin, twice daily (usually in the
morning and evening) in a thin layer around the eyes, with circular motion.
NECESSARY INFORMATION BEFORE USE
CANNABO eye cream should not be used if hypersensitivity to any cream ingredient exist.

PACKAGING
Box with plastic tube with 15 ml cream and Patient Information Leaflet.
Рецепт
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