SISTEMA ENDOCANABINOIDE
O CBD e THC são dois fitocanabinoides conhecidos
mundialmente, pois interagem com nossos corpos de
várias maneiras. Uma das principais maneiras é imitando
e aumentando os efeitos dos compostos em nossos
corpos chamados “canabinoides endógenos” – assim
chamados por causa de sua semelhança com os
compostos encontrados na planta da Cannabis. Esses
“endocanabinoides” fazem parte do que os cientistas
chamam de “sistema endocanabinoide”.

QUEM SOMOS
A
Valtellinamed
Consulting
é
uma
empresa ítalo-brasileira especializada na
assessoria
em
importação
de
medicamentos, equipamentos médicos e
produtos à base de Cannabis para
pacientes com prescrição médica.
Nosso
compromisso
é
promover
o
bem-estar e qualidade de vida facilitando
o
acesso
aos
melhores
produtos
disponíveis no mercado europeu, de
origens
confiáveis
e
certificados,
possibilitando assim uma alternativa
saudável de tratamento.
Atuamos em parceria com associações
médicas
que
podem
conseguir
gratuitamente na justiça o custeio do
tratamento com CBD após análise
personalizada de seu caso.
Acreditamos
na
transparência,
na
inovação e na ciência, através do fomento
em pesquisas para atestar a eficiência de
nossas operações e processos. Possuímos
um time de profissionais qualificados,
experientes e focados para te auxiliar em
todas as etapas de seu tratamento.

A descoberta do sistema endocanabinoide avançou
significativamente nossa compreensão do arsenal
terapêutico existente na planta de Cannabis, com
implicações importantes para quase todas as áreas da
ciência médica.
O sistema endocanabinoide desempenha um papel
crucial na regulação de uma ampla gama de processos
fisiológicos que afetam nossa vida cotidiana, a exemplo
do nosso humor, do nosso nível de energia, nossa força
intestinal, atividade imunológica, pressão arterial,
densidade óssea, metabolismo de glicose, como
experimentamos dor, estresse, fome e muito mais. Os
receptores do corpo humano para canabinoides
endógenos, nos quais os fitocanabinoides (da planta
Cannabis: canabinoides, flavonoides e terpenos) se
conectam e, por meio dessas ligações, apresentam os
efeitos pelo corpo. O organismo também produz
naturalmente substâncias endocanabinoides como o
2-AG e a Anandamida, sendo que alguns canabinoides
como o CBD tem capacidade de aumentar a oferta destes
em nosso corpo, exercendo assim seu potencial
terapêutico.
CB1 e CB2 quando ligados aos canabinoides externos
como CBD e THC (extraídos da planta cannabis) ou
mesmo a canabinoides produzidos pelo próprio corpo
humano, conseguem atuar regularizando o apetite, as
dores,
inflamações,
pressão
intraocular,
controle
muscular, metabolismo, qualidade do sono, estresse,
humor e memória. Referência: Pharmacology of Medical
Cannabis, Amin MR, Ali DW, Adv Exp Med Biol.
2019;1162:151-165.)

Por que esse sistema
é tão importante?
Como mencionado anteriormente, o sistema
endocanabinoide é um sistema muito integral
que modula quase tudo dentro do corpo. O
sistema endocanabinoide regula:
-

Atividade gastrointestinal
Atividade cardiovascular
Percepção da Dor
Modulação da liberação de neurotransmissores
Manutenção da massa óssea
Proteção de neurônios
Regulação hormonal
Controle do metabolismo
Função imunológica
Reações inflamatórias
Inibição de células tumorais

CONHEÇA NOSSA LINHA DE
PRODUTOS
FULL SPECTRUM PREMIUM CBD
Nosso óleo CBD VALTELLINAMED FULL SPECTRUM é um
extrato elaborado com a planta inteira, contendo um
espectro completo (full spectrum) de canabinóides e
terpenos sinérgicos de origem natural.
Os benef ícios comuns relatados nas avaliações dos
clientes incluem:
Redução da Ansiedade
Melhora do sono
Alívio da dor inflamatória
Ingredientes: Extrato de cânhamo de espectro completo
em óleo de coco MCT.

CBG OIL
Nosso óleo VALTELLINAMED CBG 5% é um extrato isolado
de Canabigerol – CBG. Nossa fórmula apresenta todas as
marcas da pureza suíça e da mais elevada tecnologia de
produção italiana. Desde extração avançada de CO², até
análise independente, você pode consumir este produto
com segurança. Nossos óleos enriquecidos com
canabinoides estão sempre livres de THC, aditivos,
pesticidas e OGM’s.
Os benef ícios comuns relatados nas avaliações dos
clientes incluem:
Ação antifúngica
Ação anti-inflamatória
Atividade neuro-protetora
Estimulação do apetite
Aprimoramento do processo de morte das células
cancerígenas
Ingredientes: Extrato de CBG em óleo de coco MCT.

TABELA DE PREÇOS
Quantidade
1a2
3a4
5a7
Acima de 8

FULL SPECTRUM - 10ML
5%
10%
132,00 €
122,00 €
79,20 €
73,20 €
66,00 €
61,00 €
59,40 €
54,90 €

20%
147,00 €
88,20 €
73,50 €
66,15 €

Quantidade
1a2
3a4
5a7
Acima de 8

FULL SPECTRUM - 30ML
5%
10%
216,00 €
154,00 €
129,60 €
92,40 €
108,00 €
77,00 €
97,20 €
69,30 €

20%
276,00 €
165,60 €
138,00 €
124,20 €

BROAD SPECTRUM - 10ML
Quantidade
5%
10%
20%
1a2
156,00 €
140,00 €
124,00 €
3a4
93,60 €
84,00 €
74,40 €
5a7
78,00 €
70,00 €
62,00 €
Acima de 8
70,20 €
63,00 €
55,80 €
BROAD SPECTRUM - 30ML
Quantidade
5%
10%
20%
1a2
290,00 €
227,00 €
173,00 €
3a4
174,00 €
136,20 €
103,80 €
5a7
145,00 €
113,50 €
86,50 €
Acima de 8
130,50 €
102,15 €
77,85 €
CBG - 10ML

BROAD SPECTRUM PREMIUM CBD
Óleo de CBD da Valtellinamed de espectro amplo CBD.
Triglicerídeos de cadeia média (MCTs) são tipos
particulares de gorduras saturadas obtidas a partir do
óleo de coco. Estes facilitam a absorção de CBD Broad
Spectrum no corpo. 0% THC

ACESSE NOSSO SITE PARA COMPRAR

Quantidade
1a2
3a4
5a7
Acima de 8

5%
149,00 €
89,40 €
74,50 €
67,05 €

10%
168,00 €
100,80 €
84,00 €
75,60 €

20%
187,00 €
112,20 €
93,50 €
84,15 €

Quantidade
1a2
3a4
5a7
Acima de 8

CBG - 30ML
5%
10%
277,00 €
207,00 €
166,20 €
124,20 €
138,50 €
103,50 €
124,65 €
93,15 €

20%
348,00 €
208,80 €
174,00 €
156,60 €

Acesse nossas redes sociais
Telefone
Endereço

