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INTRODUKTION
Beslutning om at prøve CBD-produkter er ukendt territorium for de fleste mennesker og der 
er mange spørgsmål med ofte lange og komplicerede svar.

I denne vejledning vil vi besvare nogle af de mest almindelige spørgsmål, såsom: Er det sik-
kert at tage CBD? Hvad kan CBD hjælpe med at behandle? Og hvor meget CBD kan du tage?

Hos The Real CBD er vi glade for CBDs mange sundhedsmæssige fordele, men anerkender, 
at der er mange forvirrende informationer derude. Vi føler, at det er meget vigtigt for dig at 
tage en informeret beslutning, især når det kommer til dit helbred og dit velbefindende.

Flere og flere mennesker vælger CBD-olie for at lindre en række lidelser, herunder betæn-
delse, angst, kroniske smerter og depression. 

Hvis du er nysgerrig og tænker om, du måske kan nyde fordelene ved at tage CBD-olie, men 
er helt ny, skal du ikke bekymre dig! Med denne e-bog lærer du alt hvad du behøver at vide 
for at påbegynde at bruge CBD.

Vi håber, at denne guide vil udstyre dig med kendskab til at købe det mest egnede CBD-pro-
dukt i høj kvalitet for at hjælpe dig til et lykkeligere og sundere liv.
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HVAD ER CBD?
Cannabidiol (CBD) er en naturligt forekommende planteforbindelse, der findes i 
blomsten af cannabis / hamp, en plante med en lang rig historie som medicin, der går 
tusinder af år tilbage.

I dag testes og bekræftes de terapeutiske egenskaber ved CBD af forskere og læger 
over hele verden. CBD er et sikkert, ikke-vanedannende stof. En af mere end hundrede 
“phytocannabinoider”, som er unikke for cannabis og hamp; og giver planten sin 
robuste terapeutiske profil.

CBD er tæt beslægtet med en anden vigtig medicinsk aktiv phytocannabinoide: 
tetrahydrocannabinol (THC), det er den der forårsager følelsen af at være “høj”, som 
cannabis er berømt for.

Mange mennesker søger alternativer til lægemidler med væmmelige bivirkninger  Ved 
at se ind i, hvordan vi fungerer biologisk på et dybere niveau, kunne CBD give lettelse 
for en lang liste af lidelser.
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HVORDAN VÆLGER 
MAN ET CBD MÆRKE?

ÆLLE BÆLLE MIG FORTÆLLE……

Da CBD-produkter endnu ikke er reguleret af regeringerne, kan ikke alle mærker eller produkter 
vække tillid til deres sikkerhed eller effektivitet. Dette overlader dig til din egen konklution efter 
lidt hjemmearbejde på nettet.

Men hvordan kan du afgøre, hvilke CBD-produkter der vil holde hvad de lover, eller helt skal undgå.

Hvis alt det ovenstående er opfyldt tilfredsstillende så er det højst sandsyneligt et 
ordentligt produkt.

Her er en checkliste:

• Hvor er hampen fra? 

• Er det organisk? 

• Hvordan er det lavet? (CO2 udvindelse er bedst) 

• Er det fuld spektrum? 

• Er det uvildigt tested? 

• Synes hjemmesiden at være troværdig? 

• Kan du finde anbefalinger på nettet? 

• Test kunde service ved at stille spørgsmål!
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HVAD KAN CBD
GØRE FOR DIG?
CBD markedet er relativt nyt, og der er kun 
få videnskabelige undersøgelser. Sådanne 
undersøgelser tager lang tid og er meget 
dyre at foretage. De fleste af oplysningerne 
er anekdotiske, og vi kan selvfølgelig ikke love 
noget.

CBD laver homeostase (balance)  i kroppen, 
så den er i stand til at helbrede sig selv. 

Nogle mennesker har brug for meget CBD og 
andre kun en smule, for at have de samme 
helbredende oplevelser. CBD har vist sig at 
kunne afhjælpe:

•	 Betændelse	(gigt,	sportsskader,	fibromyalgi	osv.)	
•	 Forhøjet	blodtryk	
•	 Smerter	
•	 IBS,	Crohns	sygdom	
• Migræne 
• Angst og depression 
•	 Bedre	søvn	
• Øge knogletætheden 
•	 Astma	
•	 Psoriasis,	eksem	og	acne	
•	 Bedre	livskvalitet	for	kræftpatienter	
•	 Bekæmpelse	af	svamp

Husk, at alt er MEGET individuelt, hvordan og hvor hurtigt du reagerer på CBD. Du har brug for 
tålmodighed for at føle virkningerne af CBD, da det ikke fungerer som konventionel medicin. Du 
skal fylde dit eget endocannabinoid-system op - og det er meget individuelt ligesom f.eks. ens 
smertetærskel.
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HVORDAN TAGER
MAN CBD?
Når du har valgt det rigtige mærke, kan du nu vove dig ud i at lede efter, hvilket 
produkt du skal vælge. Du har et par muligheder, og vi ser på dem her:

Oralt i form af olie

Inhalering eller Vaping

Dermatologisk

Spis din CBD

Gennem Navlen

Den mest populære form for indtagelse af CBD-olie er sublingual (under tungen) på grund af den høje 
biotilgængelighed via slimhinderne, der findes i munden og under tungen. Nogle mennesker, der 
prøver CBD-olie, synes ikke smagen er særlig behagelig, så hvis ikke fungerer det for dig, kan du prøve 
en anden leveringsform. At tage CBD i kapselform virker også helt fint.

Hvis du tager CBD for at hjælpe en tilstand, der er relateret til dine lunger eller luftveje, kan du prøve at 
vape CBD. Det inhaleres og absorberes direkte i blodbanen gennem lungerne via en e-cigaret. Det siges 
også at virke effektivt mod migrener.

Hudpleje med CBD kan findes i mange varianter, såsom olie, salve, lotion eller endda et  smerte plaster. 
Når du har et område på kroppen, der har smerter, kan du bruge CBD på den måde.  Du kan anvende 
det lige så ofte som du ønsker. 

Selvom det måske tager længere tid for spiseligt CBD at virke – et sted mellem 30 minutter og to timer – 
varer virkningen længere end ved indhalering. Generelt kombineres CBD med andre spiselige produkter 
og fødevarer. Som et resultat frigøres CBD langsommere og over en længere periode, når det fordøjes 
med mad.

Mange mennesker kender ikke denne ayurvediske metode til påføring af olier i og omkring navlen. 
Denne teknik kaldes Pechoti-indtagelsesmetoden. I henhold til ayurvedisk tekst siges det, at Pechoti-
kirtlen er placeret bag navlen. Det menes, at alle menneske har en Pechoti-kirtel, og at den er forbundet 
med mere end 70 millioner nerver, væv og organer i hele kroppen. Ja, 70 MILLIONER!
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ER DET SIKKERT AT 
TAGE CBD?
Generelt er det sikkert for de fleste at tage CBD daglig, men der er et par 
forholdsregler, du skal være opmærksom på, før du tilføjer det til din daglige 
rutine.

Hvis du overvejer at bruge CBD-olie, skal du tale med din læge eller anden 
sundhedsmedarbejder for at sikre, at det er sikkert og passende for dig.

Dette er især vigtigt hvis du oplever symptomer, problemer, eller hvis du tager 
medicin inklusiv blodfortyndende medicin og beta blokere.

Brugen af CBD ser det ud til at være tolereret af de fleste mennesker. Det 
har imidlertid forårsaget for lavt blodtryk og svimmelhed hos et lille antal 
mennesker. Da produkterne ikke indeholder store mængder af THC, vil olien 
ikke inducere en følelse af at være ‘høj’.

For at være helt sikker på, at du tager CBD på den rigtige måde, anbefaler vi at 
“starte lavt og gå langsomt frem” - dette betyder at starte med en lav dosering 
(lille mængde dråber) og langsomt forøge den daglige mængde, indtil du 
oplever den ønskede effekt.
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CBD DOSIS
FORKLARET!

Hvor meget CBD skal man tage? Et meget 
almindeligt spørgsmål -  desværre uden et 
direkte svar. Vi er alle forskellige med unik DNA 
og kropssammensætning.

Der er utallige variabler såsom vægt, diæt, 
stofskifte, genetik, miljø, olie producent og meget 
mere, der gør en universal dosering umulig.

Når det er sagt, så gælder det for de fleste 
mennesker der er nybegyndere inden for 
cannabidiol, de skal starte med den minimale 
foreslåede CBD-dosis på ethvert produkt og 
derefter gradvist øge dosis, indtil de opnår de 
ønskede resultater.

Analyser antyder at øge mængden af CBD du 
indtager, hver 4. dag med 10 mg, indtil du finder 
symptomlindring. Modvirkning med 10mg 
mindre, hvis symptomerne forværres

START	LOW	AND	GO	SLOW….
Dette betyder at starte med en lav dosis (mængde dråber) og fortsæt med at øge dosis hver 
4. dag, indtil du finder den virkning du leder efter.

For	meget	CBD	kan	gøre	dine	
symptomer	værre!
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BLIVER DU “HØJ” AF 
CBD?

En almindelig misforståelse blandt mennesker er at CBD producerer et 
psykoaktivt “høj”, fordi det stammer fra cannabisplanten. Selvom CBD 
giver nogle mærkbare effekter, får det ikke folk til at føle sig ”høje”, som 
andre cannabinoider gør, nemlig THC (tetrahydrocannabinol), som findes 
i høje koncentrationer i marihuana.

CBD-produkter med fuld spektrum indeholder THC, men det er muligt 
for micro mængder af THC 0.2% at være tilstede i CBD-produkter, det er 
typisk ikke nok til at inducere en euforisk virkning. Det er faktisk vigtigt, at 
CBD-produktet er fuld spektret CBD-olie - dvs. indeholdende den lovlige 
spormængde af THC, for at give dig den bedste effekt - det kaldes The 
Entourage Effect.

Så det korte svar er - NEJ, CBD får dig ikke til at føle dig høj. CBD i meget 
høje koncentrationer rapporteres at give en opløftende effekt.
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CBD OG NARKOTIKA
TESTS
Hvis du overvejer at tage CBD-olie dagligt for dit langsigtede helbred, 
undre du dig måske over, om du kunne gå igennem en narkotaka test? 
Da CBD-olie er fremstillet af cannabisplanten, spørger mange mennesker, 
om det viser sig positivt ved en narkotika test ?? Enten hos trafik politiet, 
på en arbejdsplads eller i sportsklubben.

Hvis du tager en fuldspektret CBD-olie, der indeholder spormængder af 
THC, kunne THC opbygges i dit fedtvæv og give en positiv læsning på en 
narkotika test. Testene i dag er så gamle, at de “kun” tester, om THC er til 
stede eller ej. Det tester ikke niveauerne af THC.

Dette gælder for urinprøver, blodprøver og spytprøver.

Så hvis dit job er afhængig af regelmæssige prøver, eller du er en 
professionel atlet, anbefaler vi dig at tage en bredspektret CBD-olie eller 
en CBD-olie, der kun er fremstillet med CBD Isolater.
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HAR CBD OLIE NOGLE
BIVIRKNINGER? 
Inden du beslutter dig for at begynde at tage CBD olie, skal du tale med din læge. Du skal se på fordelene, 
doseringsmetoder, dosering og tilsætningsstoffer, der er forbundet med at tage CBD.

I	begyndelsen	af	dit	nye	CBD-
regime	kunne	nogle	almindelige	
bivirkninger	være:
•	 For	lavt	blodtryk	eller	tager	medicin	

mod	forhøjet	blod	tryk.	

•	 Tørhed	i	munden

•	 Svag	kvalme	

• Døsighed  

• Diarré 

• Rastløshed

•	 Hovedpine

Vi	kan	ikke	anbefale	at	tage	CBD-olie,	hvis	
du	tager	blodfortyndende	medicin	(ikke	
inklusive	Aspirin).	Hvis	du	alligevel	vælger	at	
gøre	det	SKAL	det	være	i	samarbejde	med	din	
læge.
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I de fleste tilfælde passerer disse symptomer, når du har taget CBD-olie i et par dage. Hvis de 
vedvarer, skal du tage en mindre dose og måske mindre hyppigt. Du er velkommen til at lege 
med antallet af dråber og hyppigheden for at finde din egen unikke dosering.



KAN DU GIVE CBD OLIE
TIL DIT KÆLEDYR?

Alle pattedyr har et endocannabinoid-system fuldkommen som os mennesker, så dit elskede 
kæledyr kan drage fordel lige så meget som dig selv, ved at tage et dagligt CBD-produkt.

Et stigende antal dyrlæger mener, at cannabidiol (CBD) -produkter kan være effektive til 
behandling af en række tilstande hos vores kæledyr. For at nævne et par stykker:

• Allergier 
• Angst 
• Appetit 
• Gigt 
•	 Kronisk	smerte	
•	 Forringelse	af	livskvalitet	
•	 Inflammatorisk	tarmsygdom	
• Betændelse 
•	 Problemer	med	led	og	mobilitet	
•	 Fobier	(fyrværkeri,	tordenvejr)	
•	 Anfald	
•	 Hudproblemer

Anbefalet start dosis: 1 mg – 5 mg CBD per 5kg (10 lbs) Start med en dosis i den lave ende. For 
at kontrollere smerter skal du give cirka hver 8. time. Til anden brug eller til at bryde uønskede 
adfærdsmønstre administrer gerne en eller to gange om dagen. Husk, at du ikke kan overdosere 
og at der ikke er nogen toksicitet forbundet med CBD!
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KAN DU TAGE CBD OLIE
HVIS DU TAGER ANDEN 
MEDICIN?

Når du tager medicin eller andre receptpligtige 
lægemidler, skal din krop metabolisere det eller 
nedbryde det. Lægemiddel metabolisme sker i 
hele kroppen, såsom i tarmen, men leveren gør 
en stor del af jobbet.

En familie af enzymer kaldet cytochrome CYP450 
udfører det vigtige arbejde med at omdanne 
fremmede stoffer, så de let kan fjernes fra 
kroppen.

Men nogle medikamenter eller stoffer påvirker 
CYP450, enten ved at bremse eller fremskynde 
medikament metabolismen. Denne ændring i 
stofskiftefrekvensen kan ændre, hvordan din 
krop behandler medicinen.

Hvis du derefter tager CBD, mens du er på 
denne medicin, kan din krop ikke arbejde for at 
behandle CBD så effektivt.

Hvis din krop metaboliserer en medicin for 
langsomt, kan du have mere medicin i dit system 
på én gang end beregnet - selvom du har holdt 
dig til din normale dosis. Et øget niveau af en 
medicin i dit system kan overdrive dens virkning.

Se efter grapefrugt advarslen!

Advarsler	 om	 grapefrugter	 er	 almindelige	 i	 flere	 typer	
medicin,	 men	 ikke	 al	 medicin	 inden	 for	 en	 kategori	
kræver	undgåelse	af	grapefrugt.	Tjek	din	medicins	 indsæt	
oplysninger,	eller	spørg	din	læge.
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CBD FOR KRÆFT 
PATIENTER?
CBD alene kan ikke helbrede kræft. De aktive cannabinoider i cannabisplanten er som dit interne 
endocannabinoid-system (ECS). Din krops endocannabinoider er ansvarlige for at holde din krop i 
balance. Når din krop er ude af balance og i en tilstand af stress, arbejder dine endocannabinoider på 
overtid for at rette op på denne ubalance. Cannabinoiderne i cannabisplanten gør det muligt for din 
krop at genoprette denne balance, hvilket er en af grundene til, at cannabis fungerer så godt for dig, 
hvis du har kræft.

Hele planten er nødvendig, når du skal hjælpe med at bekæmpe kræft, og dette inkluderer THC - høje 
doser af THC. THC indkapsler kræftcellerne og får dem til at “begå selvmord”, som derefter forhindrer 
dem i at mutere og vokse.

CBD-olie kan give bedre livskvalitet, når du behandles for kræft. Den hjælper med at lette de forfærdelige 
bivirkninger af kemoterapi- og strålebehandling samt at få appetitten tilbage. Nu du kan spise en sund 
og ernæringsrig kost, mens du bekæmper sygdommen.

Sørg for at informere din læge om dit CBD-regime, hvis du skal modtage kræftbehandling. Dette 
inkluderer al medicin mod kræft.
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CBD - EN NY BEGYNDELSE!
Ved at starte med dagligt at indtage CBD olie, hjælper du ikke kun din krop med at homeostase, 
som er kroppens unge naturlige tilstand, du skaber også et længere og bedre liv for dig selv. 
Det er begyndelsen på en sundere og gladere hverdag - Det kan være slutningen på at være 
syg og med smerter.

At tage sunde valg og bruge CBD dagligt, får dig til at forstå, hvordan du egentlig skal føle dig. 
At gøre det til en vane vil være det bedste valg, du har taget i lang tid. Du vil takke dig selv om 
et par uger og aldrig se tilbage.

Da CBD ikke har nogen dårlige bivirkninger, har du virkelig ikke noget at miste ved at prøve 
det. Bare sørg for, at du taler med en person med CBD-viden, for at få det rigtige produkt til 
dig! ... og ha’ tålmodelighed !! Det er ikke som en konventionel medicin, der fungerer inden 
for 20 minutter - du skal give CBD tid til at gøre dets magi!

Hvis nogen af vores mange tilbagevendende kunder holder op med at tage The Real CBD, 
eindser de ofte, at CBD-dråberne faktisk har hjulpet dem på flere måder, end de oprindeligt 
begyndte at behandle. Et eksempel kan være at tage CBD mod højt blodtryk, og når du har 
haft en pause eller prøve et andet CBD-mærke - kunne du  indse, at det også hjalp dig med 
at sove bedre eller holde dig mere rolig og afslappet.

Tak, fordi du tog dig tid til at læse vores e-bog, hvis du vil vide mere om vores produkter, 
er du velkommen til at søge information på vores hjemmeside www.therealcbd.com eller 
sende os en e-mail på info@therealcbd. Du kan også ringe til os og tale med en ekspert.

•  Danmark: +45 22 21 10 08

•  UK: +44 330 808 710 

•  Irland:+353 85 834 0074 

•  Tyskland: +49 160 91067374 

•  Spanien: +34 640221562
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