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femmican הרציונל המדעי העומד בבסיס מוצרי
מוצרי femmican הינם מוצרי קנביס רפואי המותאמים לנשים. 

בשנים האחרונות עלתה חשיבותה של רפואה מותאמת מגדר. התאמה ומיפוי השוני באים לידי ביטוי גם 
בתפקוד המערכת האנדוקנבינואידית ובתגובתיות לטיפול בקנביס. פעילות משולבת ואף סינרגטית בין הרכבי 

קנביס שונים, אחראית לפי מחקרים רבים להשפעות מגוונות ומשופרות של הרכביו השונים. 

מוצרי femmican הועשרו בהרכבי טרפנים ייעודיים להגברת היעילות הטיפולית בנשים.

טרפנים הינם מולקולות ארומטיות הקיימות באופן טבעי בקנביס ומספקות לו את ריחו וטעמו הייחודיים. 

מעבר לתכונות הטעם והריח, לטרפנים השפעות טיפוליות במגוון מערכות פיזיולוגיות )למשל הקלה בתחושות 
חרדה ודיכאון, אלחוש כאב, טיפול בדלקת, הרגעה ושינה(, והם משפיעים על הביטוי הפרמקולוגי של הקנביס. 

טרפנים קיימים בקנביס באופן טבעי, אך אובדים בתהליכי העיבוד.

בחירת הטרפנים במוצרי femmican מותאמת להרכבי ה-THC ו-CBD בשמן ומיועדת לטיפול בתסמינים ספציפיים. 
בחירת הטרפנים נעשתה על סמך מחקרים פרה-קליניים ומחקרים קליניים בטרפנים מבודדים, ועל סמך עיבוד 
מאגרי מידע גדולים של מטופלים בקנביס רפואי, ואיתור הטרפנים שנוכחותם בהרכב ועליה במינונם קשורה 
בהגברת היעילות הטיפולית. עיבוד מאגרי מידע זיהה טרפנים שנוכחותם מגבירה יעילות בנשים אך לא בגברים. 

femmican מועשרת בטרפנים, שעליה במינונם עומדת בהתאמה מובהקת סטטיסטית  סדרת המוצרים של 
להגברת היעילות הטיפולית בנשים בהתוויות המסוימות.
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סך הטרפנים בכל הרכב אינו עולה על 2%, בהתאם לכמותם הכללית בצמח הקנביס טרם עיבודו

femmican מגוון מוצרי

Beta MYRCENE
משרה שינה, משפר את רציפות 	 

השינה ואת איכותה
נוגד דלקת )מערכת העיכול, 	 

פרקים ועוד(
מרפה שרירים, מונע ומטפל 	 

בהתכווצויות שרירים
משכך ומקל על כאבים	 

 Alpha PINENE
מרחיב דרכי נשימה	 
נוגד דלקות סיסטמיות	 
בעל תכונות אנטיביוטיות רחבות טווח	 
משפר זיכרון לטווח קצר	 
נוגד חמצון ומגן על תאי המוח	 

 OCIMENE
אנטי-ויראלי	 
נוגד חמצון	 
בעל פעילות אנטי דלקתית	 

 כמות כוללת THCCBDסוגהמוצר
מועד כל טיפה מכילהב-10 גר׳

העשרה בהרכב טרפניםטיפול

Femmican
T15/C3 
Sativa

THC Rich15%3%15003004.80.96יום
 מאלחש, לטיפול במגוון כאבים 

)ביניהם כאבים עצביים, מיגרנה, 
פיברומיאלגיה(.

Femmican
T10/C10 
Sativa

Balanced10%10%100010003.23.2יום
 מאלחש, לטיפול במגוון כאבים 

 )ביניהם כאבי בטן וגב, כאבי מפרקים 
וכאבי שרירים(. 

Femmican
T3/C15 
Sativa

CBD Rich3%15%30015000.964.8מרגיע, להקלה על מצבי מתח וחרדה. יום 
מקל על מצבי דלקת וכאבים.

Femmican
T15/C3 
Indica

THC Rich15%3%15003004.80.96/ ערב
לילה

מאלחש, לטיפול במגוון כאבים )ביניהם 
כאבים עצביים, מיגרנה, פיברומיאלגיה(.

לשיפור איכות השינה.

Femmican
T10/C10 
Indica

Balanced10%10%100010003.23.2/ ערב
לילה

מאלחש, לטיפול במגוון כאבים )ביניהם כאבי 
בטן וגב, כאבי מפרקים וכאבי שרירים(.  

לשיפור איכות השינה.

Femmican
T3/C15 
Indica

CBD Rich3%15%30015000.964.8/ ערב
לילה

 מרגיע, להקלה על מצבי מתח וחרדה. 
מקל על מצבי דלקת וכאבים.

לשיפור איכות השינה.

LINALOOL
אפקט מרגיע ונוגד חרדה	 
משפר מצב רוח	 
משרה ומשפר שינה	 
משכך כאבים	 

Beta CARYOPHILLENE
מקל על כאבים ממקור עצבי	 
פעילות אנטי דלקתית	 
יעיל לטיפול בזיהומים בקטריאליים, 	 

פטרייתיים ונגיפיים
נוגד חמצון ותורם להגנה על תאי מוח	 
הגנה על פעילות הלב, הכבד, הכליות 	 

ומערכות מטבוליות

LIMONENE
משפר מצב רוח, נמצא יעיל 	 

במצבי דכאון וחרדה
מעורר מערכת חיסון	 
מקטין תופעות ריפלוקס וצרבת	 
יעיל בזיהומי פטריות ושמרים	 
משכך כאב	 
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