Od trądziku po zmarszczki - olejek CBD i jego wpływ na stan
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Olejek CBD – naturalny składnik kosmetyczny pozyskiwany z konopi, ale też przeznaczony
do przyjmowania doustnego w formie kropli – ma wszechstronne działanie. Jest silnym
związkiem, który reguluje całą gospodarkę hormonalną, więc ma wpływ na stan i wygląd
skóry, od trądziku po zmarszczki i kurze łapki, produkcję kolagenu, sebum i elastyny. Ma
kojące właściwości w przypadku skóry atopowej. Może też hamować wypadanie włosów, jeśli
ma to związek z rozregulowaniem hormonalnym – opowiada Marzena Łasińska,
farmaceutka, założycielka polsko-holenderskiego Instytutu Medican Campus szkolącego
lekarzy i farmaceutów w zakresie stosowania olejków CBD.
Olejek CBD to ostatnio modny i poszukiwany przez konsumentów składnik kosmetyków.
Czy słusznie zyskał taką popularność?

Oczywiście, ponieważ ma ogromne szerokie spektrum działania dzięki bezpośredniemu wpływowi na
układ endokannabinoidowy w naszym organizmie. Reguluje on wszystkie podstawowe funkcje i
schematy działania naszego ciała, w tym: ból, odporność, metabolizm, nastrój, stany zapalne, sen,
apetyt, pamięć, neuroprotekcje, proces starzenia się skóry oraz trawienie. Konopie mają bezpośredni
wpływ na receptory kannabinoidowe, które występują we wszystkich obszarach naszego ciała, od
szpiku kości aż po skórę (najwięcej w obszarach najbardziej unerwionych), dosłownie od palców u
stóp aż po cebulki i koniuszki włosów. Dlatego farmakologiczny wpływ CBD daje się odczuć w bardzo
krótkim czasie, a efektów możemy oczekiwać miedzy 3, a 5 dobą od zastosowania olejków konopnych
z CBD.
Na rynku oferowane są kosmetyki z CBD do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Czy
rzeczywiście olejek z konopi jest tak wszechstronny?
Jak najbardziej. CBD reguluje całą naszą gospodarkę hormonalną, więc ma wpływ na stan i wygląd
skóry, od trądziku po zmarszczki i kurze łapki, produkcję kolagenu, sebum i elastyny. Ma kojące
właściwości w przypadku skóry atopowej, z łuszczyca i egzemą. Może też hamować wypadanie
włosów, jeśli ma to związek z rozregulowaniem hormonalnym.
Czy olejek CBD mogą stosować zarówno osoby młode, jak i te z cera dojrzałą? Co oferuje
ten olej dla jednej i dla drugiej grupy?
Olejek konopny pomaga w dbaniu o urodę i skórę zarówno osób młodych borykających się z
trądzikiem, jak i osób chcących spowolnić widoczne procesy starzenia się skóry. Młode osoby
powinny się nim zainteresować w przypadku trądziku i innych zmian skórnych spowodowanych
problemami hormonalnymi związanymi z okresem dojrzewania. Jego uspokajające właściwości
pomagają skórze reaktywnej wyglądać i czuć się lepiej. Natomiast u starszych osób będzie
regulować układ hormonalny związany z menopauzą lub andropauzą. Niektórzy akceptują ideę
starzenia się z wdziękiem, jednak większość ludzi chce utrzymać napiętą skórę twarzy i szyi oraz
blask na policzkach. Niestety już ok. 30. roku życia pojawiają się zmarszczki, a skóra zaczyna
wiotczeć.
Pielęgnacja cery dojrzałej to spore wyzwanie. Konsumentki borykające się z efektami
starzenia się skóry często odchodzą od stosowania naturalnych kosmetyków, nie ufając ich
mocy. Jak je przekonać, że olejek konopny to dobre rozwiązanie i powód, by nadal stosować
naturalną pielęgnację?
Olej CBD świetnie działa przeciwstarzeniowo. Badania wykazały, że ma silne właściwości
przeciwutleniające. Oznacza to, że zwalcza wolne rodniki w organizmie, które powodują starzenie się
i degenerację komórek. Zapobiega rozpadowi tkanek kolagenowych, przez co skóra wolniej się
starzeje. Olej z konopi minimalizuje też stres oksydacyjny, a więc przywraca równowagę między
przeciwutleniaczami, a wolnymi rodnikami.
Dlaczego to takie ważne?
Wolne rodniki to niestabilne atomy wywołane przez nieparzystą liczbę elektronów, powodujące
różnego rodzaju uszkodzenia komórek, skutkujące określonymi chorobami, w tym starzeniem się.
Stres oksydacyjny spowodowany proliferacją wolnych rodników w organizmie może siać
spustoszenie w całym ciele. Dzięki walce z wolnymi rodnikami CBD pomaga utrzymać komórki w
zdrowiu. Przeciwdziałając uszkodzeniom wywołanym przez wolne rodniki olejki z konopi w widoczny
sposób zmniejszają zmarszczki, matowość skóry i rumiany odcień. Oczywiście istnieje wiele innych
przeciwutleniaczy, które mają te same właściwości, więc CBD nie jest jedynym, którego można
szukać w produktach dla siebie, ale im więcej potrzebnych składników dostarczymy skórze, tym

lepiej.
Czy olejek CBD sprawdzi się również jako składnik kosmetyków dla dzieci?
Tak, ponieważ świetnie sprawdza się w pielęgnacji skóry wrażliwej. Ma właściwości kojące,
uspokajające i normalizujące. W szczególności może pomóc zminimalizować problemy związane z
wrażliwością skóry, w tym zaczerwienieniem i reaktywnością.
Czy zewnętrzne stosowanie olejku CBD warto uzupełnić o przyjmowanie doustne?
Stosowanie olejku CBD, zarówno zewnętrznego – miejscowego, jak i suplementacyjnego – doustnie,
jest idealne dla konsumentów, którzy poszukują jeszcze skuteczniejszych form profilaktyki
zdrowotnej. Wszak czynniki wpływające na przyczyny widocznego starzenia są zarówno zewnętrzne,
jak i wewnętrzne. Badania pokazują że olejek CBD przyjmowany doustnie reguluje wydzielanie
sebum przez gruczoły łojowe, utrzymując w ten sposób nawilżenie i promienny wygląd skóry, która
traci blask. W ten sposób może odgrywać kluczową rolę w hamowaniu najważniejszych,
wewnętrznych funkcji biologicznych, które prowadzą do starzenia. Olejek konopny stosowany jako
suplement diety wpływa też na spowalnianie utraty kolagenu, którego wraz z wiekiem wytwarzamy
coraz mniej, przez co skóra staje się cieńsza i delikatniejsza. W ten sposób – stosując CBD doustnie –
pomagamy skórze zachować naturalne napięcie i jędrność przez dłuższy czas.
Co więcej, olejek CBD bardzo poprawia jakość snu, minimalizując poziomu kortyzolu w organizmie.
Kortyzol jest hormonem stresu i stwierdzono, że osoby cierpiące na bezsenność, mają w nocy wysoki
jego poziom. Naukowcy odkryli, że olejek CBD przyjmowany co najmniej godzinę przed snem, może
pomóc w walce z bezsennością. A po dobrze przespanej nocy, oczy są mniej opuchnięte, cienie
znikają, a skóra wygląda młodziej.
Czy ze względu na konopne pochodzenie CBD powinniśmy obawiać się jego odurzających
efektów?
Olejki CBD dostępne w aptekach są całkowicie legalne i nie mają właściwości odurzających. Mimo iż
wytwarzane są z konopi siewnych lub indyjskich, nie zawierają psychotropowej substancji THC.
Dlatego nie uzależniają i nie wywołują uczucia tzw. haju. Można je stosować bez obaw.
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