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KONOPIE ZAPOMNIANY
SKARB NATURY
Konopie są znane człowiekowi od zarania dziejów. Dziś wracają na należne im miejsce. Warto wiedzieć o tym, że produkty z konopi siewnych są w Polsce w pełni legalne, a rodzime firmy takie jak HemPoland znajdują się w czołówce europejskich
producentów konopnych suplementów diety.

Konopie włókniste (Cannabis Sativa)
były z nami od zawsze. Wyrabiano
z nich liny, papier i płótno, spożywano
ich nasiona, tłoczono z nich oleje spożywcze i techniczne, powstały z nich
nawet biokompozyty. W wielu kulturach konopiom przypisywano właściwości magiczne i lecznicze. Znane
były również w Polsce - nasz kraj posiada wielowiekową tradycję uprawy
i przetwórstwa konopi. Wzmianki o tej
pożytecznej roślinie znajdziemy u Reja
(„Filip z konopi”), w „Panu Tadeuszu”,
czy w „Trylogii”.
W Polsce konopie uprawiało się
głównie ze względu na mocne włókno, a z ich nasion tłoczono też olej
spożywczy. Tym niemniej, w ludowej farmakopei znajdziemy również
wzmianki o innych Cannabis Sativa.
Wzmianki o konopiach znajdziemy
już w pochodzącym z 1574 roku
pierwszym polskim herbarzu autorstwa Stefana Falimirza zatytułowanym
O ziołach i o mocy ich. Nie ulega jed-
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nak wątpliwości, że znali je już jeszcze
pogańscy Słowianie. W medycynie
ludowej naszych przodków (i nie tylko)
konopie służyły jako środek łagodzący
bóle (brzucha, zębów), stymulujący
produkcję mleka u karmiących matek,
poprawiający apetyt czy nasenny.
Przez większą część dwudziestego
wieku konopie stały w cieniu swojego
narkotycznego kuzyna (marihuana to
tylko jedna, dość specyficzna z form
konopii - i jedyna posiadająca właściwości odurzające). Z tego powodu
zaniedbano badania nad prozdrowotnym potencjałem tych roślin, w wielu
miejscach w odstawkę poszły nawet
zastosowania ściśle przemysłowe,
takie jak produkcja włókna! Szczęśliwie te czasy już minęły, a Polska jest
obecnie jednym z liderów przemysłu
konopnego. Dzięki firmom takim jak
HemPoland, odkrywamy zapomniany
skarb, jakim są konopie. HemPoland
to pierwsza w Polsce prywatna firma,
która uzyskała licencję na prowadzenie

upraw i przetwórstwa konopi włóknistych.
Z wyhodowanych przez siebie roślin
HemPoland produkuje swój flagowy
produkt - suplement diety CannabiGold, zawierający naturalne, niepsychoaktywne fitokannabinoidy (substancje czynne konopi) - na czele
z CBD (kannabidiolem). To właśnie
bezpieczne i niepsychoaktywne CBD
cieszy się olbrzymim zainteresowaniem świata naukowego w kontekście wykorzystania konopi w celach
pro-zdrowotnych. Produkty z serii
CannabiGold (firma oferuje bowiem
całą gamę olejków o różnych stężeniach) zyskały uznanie na wielu rynkach europejskich - między innymi
w Niemczech, Holandii, Szwajcarii czy
Włoszech.
Co wyróżnia produkty CannabiGold?
Przede wszystkim niezwykła dbałość
o jakość finalnego produktu, znajdująca wyraz w drobiazgowo
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Z wyhodowanych przez siebie roślin HemPoland produkuje swój
flagowy produkt - suplement diety CannabiGold, zawierający
naturalne, niepsychoaktywne fitokannabinoidy (substancje czynne
konopi) - na czele z CBD (kannabidiolem). To właśnie bezpieczne
i niepsychoaktywne CBD cieszy się olbrzymim zainteresowaniem
świata naukowego w kontekście wykorzystania konopi w celach
pro-zdrowotnych.
kontrolowanym procesie produkcji.
Kluczowym jego etapem jest ekstrakcja - tutaj HemPoland sięga po najnowocześniejszą i najczystszą metodę,
jaką jest ekstrakcja CO2 w stanie nadkrytycznym. Dzięki tej zaawansowanej
technologii do finalnego produktu
nie przedostają się zanieczyszczenia
i metale ciężkie (których bywa w konopiach sporo, pełnią one bowiem
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funkcję naturalnego filtra), zaś konsument ma pewność, że otrzymuje
produkt o możliwie najpełniejszym
profilu kannabinoidowym - czyli zachowujący pełnię naturalnych składników konopi. Można powiedzieć, że
kluczem do sukcesu HemPoland jest
połączenie tradycji - sięgnięcia po
roślinę znaną w naszej kulturze od
wieków - z nowoczesnością procesu

produkcji. Dzięki temu HemPoland
pozostaje jednym z liderów rynku
konopnego w Polsce. Dzięki olejkom
konopnym CBD z serii CannabiGold
polscy konsumenci mają dostęp do
zapomnianego skarbu natury.
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