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Uporaba industrijske rastline kanabis kot zdravila, živila in 
v kozmetiki ima tisočletno tradicijo in doživlja v zadnjih 
letih pravo renesanso. Trg je danes dokaj nasičen s ponu-
dniki konopljinih izdelkov. V Slovenijo pa je po zaslugi slo-
venskega podjetja iz Avstrije prispela blagovna znamka 
Hanafsan, ki je na trgu že od leta 2017. Ker je zaupanje 
strank ključnega pomena, poglejmo, kdo stoji za to bla-
govno znamko. Dr. Daniel Feurstein je študiral biologijo s 
poudarkom na biokemiji in fiziologiji rastlin. Od leta 2012 
do 2018 je imel Dr. Feurstein vodilno funkcijo na področju 
razvoja zdravil v Švici, od leta 2017 pa je direktor Dr. Feur-
stein Medical Hemp GmbH, inovativnega in znanstveno 
podprtega podjetja v Vorarlbergu. Dr. Feurstein je tudi 
član ameriške zveze za raziskovanje raka (AACR). Odlične 
reference konopljinih izdelkov dr. Feursteina so že prepri-
čale avstrijski, nemški in švicarski trg. Zdaj vstopajo še na 
slovenskega s certificiranim partnerjem Rosalhemp.
Certificirani CBD konopljini in prehranski izdelki za ljudi ter 
tudi za male in velike živali so najvišje kakovosti, narejeni iz 
stoodstotno biološko pridelanega naravnega kanabidiola 
(CBD). Proizvedeni so po farmacevtskih standardih GMP. 
Pohvalijo se lahko s številnimi certifikati, tudi s HACCP, ki 
zagotavlja popoln sistem vodenja varnosti živil. Vsi izdelki 
so proizvedeni v njihovi lastni proizvodnji v Avstriji in pod 
strogim nadzorom zunanjih neodvisnih laboratorijev.

Kakovost, ki prepriča

Veliko število študij že samo po sebi kaže na potencial 
kanabinoidov. CBD-ju pripisujejo nedvomno pomembno 
medicinsko korist kot snovi, ki deluje blagodejno, protiv-
netno, antibakterijsko, antivirusno, proti krčem in proti-
bolečinsko. Tudi na področju kozmetike igra CBD pomem-
bno vlogo. CBD deluje med drugim negovalno, vrača 
maščobo in ščiti izsušeno in/ali razdraženo kožo, reducira 
maščobo v koži (na primer pri nečisti koži) in je antioksi-
dativen.
Vsi njihovi izdelki pod blagovno znamko Hanafsan so pri-
merni za športnike, vegane in zdravstveno ozaveščene 
ljudi. Hanafsan izdelke lahko naročite v spletni trgovini 
Rosalhemp, kjer si lahko preberete veliko o njihovih izdel-
kih ter o rastlini konoplji.

KUPON V VREDNOSTI 10% 
 je veljaven od 11. 6. do 14. 7. s kodo KAM11.

Dr. Daniel Feurstein

Ravnovesje zdravja in lepote
Uporaba industrijske rastline kanabis kot zdravila, živila in v 
kozmetiki ima tisočletno tradicijo in doživlja v zadnjih letih pravo 
renesanso. Tako je dolgo časa »sumljiva rastlina spet v središču 
družbene pozornosti in cenjena zaradi svojih vsestransko pozi-
tivnih lastnosti.
CBD-ju pripisujejo nedvomno pomembno medicinsko korist kot 
snovi, ki deluje blagodejno, protivnetno, antibakterijsko,antiviru-
sno,proti krčem in protibolečinsko. Tudi na področju kozmetike 
igra CBD pomembno vlogo. CBD deluje med drugim negovalno, 
vrača maščobo in ščiti izsušeno in/ali razdraženo kožo, reducira 
maščobo v koži (npr. pri nečisti koži) in je antioksidativen. Veliko 
število študij že samo po sebi kaže na potencial kanabinoidov.
Konoplja ali kanabis ne doživlja preporoda le v medicini, ampak 
dobiva veliko priznanja tudi med prehranskimi strokovnjaki. Ti jo 

označujejo kot superhrano.
Kot pomembne mineralne snovi in vitamine, so prehranski izdel-
ki iz konoplje izredno primerni za vegane oziroma za brezmesno 
prehrano. Konoplja je bogata predvsem z vitaminom B2, ki je po-
memben za rast mišic, za žlezo ščitnico in oči.

Pomemben vir proteinov
Semena konoplje vsebujejo poleg približno 70% oljnega deleža 
tudi 20% polnovrednih proteinov, ki so prisotni v obliki esencial-
nih aminokislin. Te potrebujemo kot vir energije za tvorbo telesu 
lastnih beljakovin. Med aminokislinami, ki jih vsebuje konoplja, 
so tudi tako imenovane aminokisline z razvejano verigo, ki jih 
telo potrebuje za rast mišic. Razen tega vsebujejo konopljini pro-
teini do 60 % edestina, izredno lahko prebavljive beljakovine. 

Upočasnitev staranja z uravnovešenim razmerjem maščob-
nih kislin in vitamina A
Konoplja je edina rastlina, ki vsebuje za človeško telo uravnove-
šeno razmerje omega 3 in omega 6 maščobnih kislin in je zaradi 
tega izjemno primerna za prehrano, ki zavira vnetja. Vsebuje vita-
min E v visoki koncentraciji, ki ščiti predvsem srce in ožilje. Kono-
plja vsebuje tudi gama-linolno kislino (GLA), maščobno kislino, ki 
aktivira presnovo in skrbi za to, da se maščoba razgradi.
V Slovenijo je po zaslugi slovenskega podjetja, iz Avstrije pri-
spela blagovna znamka Hanafsan, ki je na trgu že od leta 2017. 
Blagovno znamko Hanafsan proizvaja inovativno in znanstveno 
podprto podjetje Dr. Feurstein Medical Hemp GmbH. Odlične 
reference konopljinih izdelkov tega podjetja so že prepričale av-
strijski, nemški in švicarski trg. Zdaj vstopajo še na slovenskega s 
certificiranim partnerjem Rosalhemp.


