
revolucija iz narave
edina popolnoma naravna dermatološka kozmetika z visoko vsebnostjo cbd

na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.



dermatološka kozmetika 
Izdelki iz linije alphacbd so prva 
dermatološko testirana kozmetika 
z izvlečki industrijske konoplje, ki je 
na voljo v lekarnah in specializiranih 
prodajalnah. Konoplja, njeni izvlečki 
in izdelki, narejeni v Sloveniji, so 
plod lastnega znanja in razvoja ter 
večletnega sodelovanja s strokovnjaki 
s področja nege in zdravja kože. 

učinki 
Vsa kozmetika je dermatološko 
testirana in dokazano ne draži 
kože tudi pri najbolj občutljivih 
posameznikih. Aktivna osnova vseh 
izdelkov kozmetike alphacbd 
je oljni izvleček cvetov industrijske 
konoplje, ki je bogat s kanabidiolom 
cbd ter drugimi kanabinoidi. cbd 
ima dokazano mnoge pozitivne in 
blagodejne učinke na kožo. Odlično 
neguje vneto in razdraženo kožo, 
pomaga pri mnogih dermatitisih, 
ekcemih, negi mozoljev, aken in 
problematične otroške kože.

naše sestavine 
Uporabljamo le naravne sestavine. 
Dermatološka kozmetika 
alphacbd ne vsebuje:

– parabenov,
– mineralnih olj, 
– barvil, 
– umetnih parfumov, 
– sintetičnih kanabinoidov, 
– konzervansov.

Pridružite se revoluciji, negujte 
svojo problematično kožo z naravno 
alphacbd dermatološko 
kozmetiko!



učinki 
Dermatološka krema cbd je zasnovana tako, da je primerna za nego 
problematične kože. Krema jo zaščiti, pomiri in ohranja mehko. Neguje 
kožo z različnimi težavami, kot so seboreja, ekcemi ali luskavica, koristna 
je tudi pri negi kronično suhe in občutljive kože, podvržene alergijam. 
Delovanje kreme je hitro in brez stranskih učinkov.

sestavine 
Najpomembnejša sestavina Dermatološke kreme cbd je oljni izvleček 
industrijske konoplje (12 %) z visoko vsebnostjo cbd. Poleg tega kremo 
odlikujejo vlažilci kože ( fitoskvalan, hialuronska kislina, alantoin, 
rastlinski glicerin, kokosovo olje), snovi za pomiritev razdražene in vnete 
kože (bisabolol, cink) in antioksidant (E-vitamin).

dermatološka krema

CBD
za intenzivno nego posameznih delov 
kože ter lokaliziranih ekcemov in popolno 
zaščito pred zunanjimi vplivi.

+  100 % učinkovita naravna nega kože
+  vsebuje 12 % oljnega izvlečka industrijske 

konoplje in 8 % fitoskvalana



+  100 % učinkovita naravna nega kože
+  dermatološko testirana (dokazano ne draži 

občutljive kože)
+  vsebuje 2 % oljnega izvlečka industrijske 

konoplje in 0,2 % 18β-gliciretinske kisline

učinki 
Popolnoma naraven losjon je namenjen vsakodnevni negi najbolj 
občutljive kože, tudi otroške, saj je dokazano ne draži. Kožo pomirja, 
zmanjšuje srbenje, blaži težave zaradi različnih ekcemov ali dermatitisov. 
Zaradi svoje naravne in negovalne sestave lahko losjon uporabljate tudi 
za vsakodnevno nego zdrave kože, saj jo navlaži, ohranja lepo in mehko.

sestavine 
Dermatološki losjon cbd poleg biološko pridelanih olj kokosa in 
jojobe vsebuje tudi 2 % oljnega izvlečka industrijske konoplje z visoko 
vsebnostjo cbd ter 0,2 % 18β-gliciretinske kisline in 0,5 % bisabolola. 
Ne vsebuje nikakršnih sintetičnih dišav, njegov vonj je povsem naraven.

dermatološki losjon

CBD
za vsakodnevno nego najbolj občutljive ali 
vnete kože. kožo močno navlaži in ji pomaga 
ohranjati zdrav videz.



+  100 % učinkovita naravna nega lasišča in las
+  dermatološko testiran (dokazano ne draži)
+  vsebuje 2 % oljnega izvlečka industrijske 

konoplje in 1,5 % mešanice kaproil in lauroil 
laktilata

učinki 
Dermatološki šampon cbd je popolnoma naraven, dermatološko 
testiran šampon za nego občutljivega lasišča, ki je podvrženo vnetju, 
seboreji, srbenju in prhljaju. Zaradi svoje nežne sestave je namenjen 
vsakodnevni uporabi. Aktivne učinkovine z blagim protivnetnim 
delovanjem lasišče pomirijo in poživijo, lase pa ohranjajo lepe in zdrave.

sestavine 
Šampon poleg aktivnih koncentracij bisabolola, mentola in natrijevega 
salicilata vsebuje tudi 2 % oljnega izvlečka industrijske konoplje z visoko 
vsebnostjo cbd ter 1,5 % mešanice kaproil in lauroil laktilata, ki izredno 
učinkovito in povsem na naraven način preprečuje nastajanje prhljaja.

dermatološki šampon

CBD
za vsakodnevno nego zelo občutljivega 
lasišča, podvrženega prhljaju in seboreji.



+  100 % učinkovita naravna nega kože
+  dermatološko testiran (dokazano ne draži 

občutljive kože)
+  vsebuje 100 % izvleček industrijske konoplje

učinki 
Izdelek dokazano ne draži niti najbolj občutljive kože in je primeren 
za nego otroške kože. Namenjen je intenzivni globinski negi manjših 
področij zelo občutljive, vnete ali suhe kože. Pomirja srbečo kožo, 
tudi po pikih žuželk. Olje se odlično obnese ob sočasni uporabi 
Dermatološkega losjona cbd.

sestavine 
Dermatološko olje cbd je oljni izvleček industrijske konoplje v čisti 
frakciji kokosovega olja, obogateno z E-vitaminom. Ne vsebuje alergenov, 
parfumov, barvil in umetnih snovi.

dermatološko olje

CBD
za lokalno vtiranje in terapevtsko 
nego močno prizadetih delov kože. 
najintenzivnejša nega kronično 
poškodovane in vnete kože. 



slovarček aktivnih učinkovin dermatološke kozmetike cbd
∙ oljni ekstrakt konoplje (cannabidiol) – z visoko vsebnostjo kanabidiola (cbd) ima mnogo pozitivnih učinkov na kožo.
∙ fitoskvalan (squalane) –  rastlinski skvalan, pridobljen iz oljčnega olja, pomirja kožo in jo vlaži. 
∙  hialuronska kislina (sodium hyaluronate) – najmočnejši naravni vlažilec kože biotehnološkega izvora, ki ohranja 

vlažnost in napetost kože.
∙ fitinska kislina (sodium phytate) – izredno močan naravni ojačevalec antioksidantov, pridobljen iz riža.
∙  cink (zinc sulfate) – deluje rahlo bakteriostatično.
∙  alantion (allantoin) – naravna snov, ki izboljšuje nego vnete in poškodovane kože.
∙  e-vitamin (tocopheryl acetate) – ščiti kožo pred zunanjimi vplivi, onesnaženjem in radikali.
∙  esenca geranije (pelargonium graveolens oil, limonene, citral, linalool, geraniol, citronellol) – daje nežen nevsiljiv 

vonj in globinsko neguje tudi najbolj občutljivo kožo.
∙  gliciretinska kislina (glycyrrhetinic acid) – naravna sestavina, vsebovana v izvlečku likoricije, ki že v majhnih 

koncentracijah izredno učinkovito pomirja razdraženo kožo.
∙  natrijev salicilat (sodium salicylate)– naravna sestavina, ki na koži deluje rahlo protivnetno.  
∙  trietil citrat (triethyl citrate)– naravna učinkovina z zelo dobrim bakteriostatičnim učinkom. Učinkovito in dolgotrajno 

preprečuje nastajanje prhljaja.
∙  kapriol in lauriol laktilat (sodium caproyl/lauroyl lactylate)– naravna učinkovina z zelo izrazitim protimikrobnim 

delovanjem zavira nastanek prhljaja.
∙  bisabolol (bisabolol) – naravna učinkovina iz nemške kamilice spodbuja obnovo in celjenje prizadete kože, deluje tudi 

blago protivnetno, pomirja razdraženo kožo in ima protimikrobne  lastnosti.



proizvaja: favn d. o. o., adamičeva 51, 1290 grosuplje, slovenija, www.alphacbd.com

dermatološka krema

CBD
dermatološki šampon

CBD
dermatološko olje

CBD
dermatološki losjon

CBD
sestavine: 
AQUA, COCOS NUCIFERA SEED BUTTER, 
GLYCERIN, ISOAMYL LAURATE, GLYCE-
RYL STEARATE CITRATE, CETEARYL 
ALCOHOL, SIMMONDSIA CHINENSIS 
SEED OIL, CANNABIS SATIVA EXTRACT, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CAN-
NABIDIOL, POLYGLYCERYL-3 PALMITATE, 
GLYCERYL CAPRYLATE, BISABOLOL, TO-
COPHERYL ACETATE, XANTHAN GUM, 
GLYCYRRHETINIC ACID, PHYTIC ACID, 
SODIUM HYALURONATE, SODIUM LE-
VULINATE, SODIUM ANISATE

sestavine:
AQUA, CANNABIS SATIVA EXTRACT, 
SQUALANE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLY-
CERIDE, COCOS NUCIFERA SEED BUTTER, 
POLYGLYCERYL-3-POLYRICINOLEATE, 
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CERA 
ALBA, GLYCERIN, ZINC SULFATE, CAN-
NABIDIOL, ALLANTOIN, SODIUM SALIC-
YLATE, GLYCERYL OLEATE, TOCOPHERYL 
ACETATE, BISABOLOL, SODIUM HYALU-
RONATE, PELARGONIUM GRAVEOLENS 
OIL, LIMONENE*, CITRAL*, LINALOOL*, 
GERANIOL*, CITRONELLOL* 
*  naravna sestavina eteričnega olja 

sestavine: 
AQUA, DECYL GLUCOSIDE, GLYCERIN, 
CAPRYLIC/ CAPRIC TRIGLYCERIDE, CO-
CO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, SO-
DIUM CAPROYL/LAUROYL LACTYLATE, 
CANNABIDIOL, POLYGLYCERYL-10 LAU-
RATE, SODIUM SALICYLATE, XANTHAN 
GUM, PANTHENOL, BISABOLOL, MEN-
THOL, LITSEA CUBEBA FRUIT OIL, TRI-
ETHYL CITRATE, SODIUM LEVULINATE, 
SODIUM ANISATE, CITRAL*, LIMONENE*, 
LINALOOL*, GERANIOL*, CITRONELLOL*  
*  naravna sestavina eteričnega olja 

sestavine: 
CANNABIS SATIVA EXTRACT, CAPRYLIC/
CAPRIC TRI GLYCERIDE, CANNABIDIOL, 
TOCOPHERYL ACETATE

mpc z 22 % ddv:

14,99 eur
mpc z 22 % ddv:

9,99 eur
mpc z 22 % ddv:

8,99 eur
mpc z 22 % ddv:

9,99 eur


