
קטלוג מוצרי
קנאביס רפואי 
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רוקח/ת יקר/ה 

 PEACE NATURALS מביאים את הסטנדרט המוביל של ענקית 
הקנאביס הקנדית Cronos Group ומשמרים אותה כאן בארץ 

ישראל, בחממה המתקדמת ובציוד הגידול והבקרה המתקדמים 
בעולם, כך שלמטופלים מובטח מוצר נקי ואיכותי. 

זמינות מלאי קבועה ושקט נפשי לאורך זמן. 

 ריכזנו עבורך את הקטלוג המלא של מגוון המוצרים שלנו יחד 
עם המלצות שימוש והתאמה למטופלים.

המידע להלן התקבל מהנחיות משרד הבריאות בלבד, לרבות, בין היתר, בנוהל 154 וכל הנספחים והתוספות המצורפים אליו, לרבות נוהל 106 )במשותף "הספר הירוק"(, המתפרסם ע"י 
משרד הבריאות ומעודכן מעת לעת. משרד הבריאות ציין כי חרף הגידול בידע ובהבנה על אודות מנגנוני הפעולה של קנבינואידים בעשורים האחרונים, משרד הבריאות רחוק עדיין מהגדרת 

 ,Cronos Group Inc, Peace Naturals Project Inc. .הנחיות מבוססות ראיות לצורך קביעת משטר טיפולי של מינון תרופתי בטיפול מבוסס קנבינואידים עבור התוויות קליניות שונות
קרונוס ישראל או שותפיהם לא ביצעו כל מחקר בלתי תלוי לאימות המידע הנכלל בספר הירוק. . Cronos Group Inc ,.Peace Naturals Project Inc, קרונוס ישראל או שותפיהם אינם 

מעניקים כל התחייבות או ערבות באשר למידע כאמור, או ליעילותו של קנאביס רפואי לטיפול בכל בעיה או התוויה רפואית.

המוצרים שלנו
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תפרחות
מיועדת למתן שאיפתי באמצעות גליליות )סיגריות(,  או על ידי 

שימוש במכשיר אידוי. במתן שאיפתי החומרים הפעילים נספגים 
דרך הריאות אל מחזור הדם באופן המהיר ביותר.

   זמין גם בגליליות 

Pinene

הטרפנים הדומיננטיים 
באינפינטי הם:

Limonene

Myrcene

מינט ג'י אס סי
T15/C3 HybridTHC 11-19%  |  CBD 0.1%  |

יכול לסייע במצבים של: 
כאבים עזים 	 
נדודי שינה	 
אובדן תיאבון	 
סחרחורות, בחילות ונפיחות	 

אינפינטי
T20/C4 HybridTHC 16-24%  |  CBD 0.1%  |

יכול לסייע במצבים של: 
אובדן תיאבון 	 
תסמיני מעי דלקתי	 
נוקשות וניוון שרירים	 

   זמין גם בגליליות 

Caryophyllene

הטרפנים הדומיננטיים 
במינט ג'י אס סי הם:

Limonene

Myrcene
עשוי להגביר תחושת פוקוס ערנות ונינוחות
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הטרפנים הדומיננטיים 
בדרים הייז הם:

Limonene

Linalool

Caryophyllene

אוריג'ינל ג'יסי 

דרים הייז
T20/C4 IndicaTHC 16-24% | CBD 0.1%

יכול לסייע במצבים של: 
שיכוך כאבים	 
בחילות ונפיחות	 
נדודי שינה	 

 יכול להועיל בטיפול בשעות הבוקר והצהרים

עשוי להיות בעל השפעה מעוררת חיוניות וממריצה

יכול לעורר תחושת שלווה ונינוחות

יכול לסייע במצבים של: 
כאבים כרוניים	 
דיכאון	 
עייפות	 

T20/C4 SativaTHC 16-24% | CBD 0.1%

ג'יאס קוש 

יכול לעורר תחושת שלווה ורוגע פיזי וכן גם שינה טובה.

יכול לסייע במצבים של: 
התמודדות עם לחצים	 
כאבים פיסיים	 
בעיות שינה	 
חרדות	 

T15/C3 IndicaTHC 11-19% | CBD 0.1%
Limonene

Myrcene

רפאל 

יכול לסייע במצבים של: 
חרדות	 
בעיות שינה	 
התמודדות עם לחצים	 

T20/C4 IndicaTHC 16-24% | CBD 0.1%

Caryophyllene

   זמין גם בגליליות 

Caryophyllene

הטרפנים הדומיננטיים 
באוריג'ינל ג'יסי הם:

Limonene

Myrcene

Caryophyllene

הטרפנים הדומיננטיים 
ברפאל הם:

Limonene

Myrcene

הטרפנים הדומיננטיים 
בג'יאס קוש הם:

יכול לעורר השפעה מרגיעה ושלווה, מסייע לרוגע פיזי ושינה טובה.
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יכול לסייע במצבים של: 
כאב	 
בעיות שינה	 
דיכאון	 

Caryophyllene

הטרפנים הדומיננטיים 
בוודינג קייק הם:

Limonene

Myrcene

Myrcene

וודינג קייק
T20/C4 HybridTHC 20%  |  CBD 4%  |

יכול לסייע במצבים של: 
שיכוך כאבים 	 
בעיות שינה	 
חרדה	 

שמנים
שמן קנאביס מיועד לשימוש תת לשוני. מתחת ללשון ישנם כלי 

דם אשר מסוגלים לספוג את שמן הקנביס ישירות אל מחזור הדם. 
בהשוואה לאידוי ושאיפה, השפעתו של השמן אינה מיידית, אך 

היא נמשכת פרק זמן ארוך יותר.

הטרפנים הדומיננטיים 
בדרים הייז הם:

Limonene
T20/C4 Hybrid IndicaTHC 20% | CBD 4%

Caryophyllene

ג'י אם או
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יכול לסייע במצבים של: 
כאב נוירופתי	 
מחלות מעי דלקתיות	 
מצבים ספסטיים	 

יכול לסייע במצבים של: 
כאבים כרוניים	 
דיכאון	 
עייפות	 

יכול לסייע נגד: 
כאבים	 
בחילות	 
הקאות	 

הטרפנים הדומיננטיים:

Limonene

Caryophyllene

Myrcene

T20/C4
IMC – Medical Grade T20/C4

מתאים לשימוש בכל שעות היממה

כל טיפה מכילה:
THC 10.0 mg )8-12( 

 CBD 2.0 mg )0.5-3.5(
בכול מיליליטר יש כ-20 טיפות

Pinene

הטרפנים הדומיננטיים:

Limonene

Myrcene

T10/C10
IMC – Medical Grade T10/C10                    

מתאים לשימוש בכל שעות היממה

כל טיפה מכילה:
THC 5.0 mg )3-7( 

 CBD 5.0 mg )3-7(
בכול מיליליטר יש כ-20 טיפות

Caryophyllene

הטרפנים הדומיננטיים:

Limonene

Myrcene

 T1 / C20
IMC – Medical Grade T1/C20

מתאים לשימוש בכל שעות היממה

כל טיפה מכילה:
THC 0.5 mg )0-1.25( 
 CBD 10.0 mg )8-12(

בכול מיליליטר יש כ-20 טיפות

יכול לסייע במצבים של: 
בחילות והקאות בזמן 	 

טיפול כימותרפי
שיכוך כאבים 	 
מצבים ספסטיים	 

יכול לסייע במצבים של: 
דלקת במפרקים	 
מחלות מעי דלקתיות	 
הרגעה ובעיות שינה	 
טיפול ארוך טווח/כרוני 	 

במצבי כאב 
אפילפסיה 	 

הטרפנים הדומיננטיים:

Limonene

Myrcene

Caryophyllene

יכול לסייע נגד: 
כאב נוירופתי	 
מצבים ספסטיים	 
מחלות מעי דלקתיות	 

הטרפנים הדומיננטיים:

Limonene

Caryophyllene

Myrcene

כל טיפה מכילה:
THC 5.0 mg )3-7( 
CBD 5.0 mg )3-7( 

בכול מיליליטר יש כ-20 טיפות

Caryophyllene

הטרפנים הדומיננטיים:

Limonene

Myrcene

T20/C4
IMC – Medical Grade T20/C4                    

מתאים לשימוש בכל שעות היממה

כל טיפה מכילה:
THC 10.0 mg )8-12(

CBD 2.0 mg )0.5-3.5(
בכול מיליליטר יש כ-20 טיפות

 T1 / C20
IMC – Medical Grade T1/C20

מתאים לשימוש בכל שעות היממה

שמן קנאביס רפואי בטעם לימון פירות יער

כל טיפה מכילה:
THC 0.5 mg )0-1.25( 
 CBD 10.0 mg )8-12(

בכול מיליליטר יש כ-20 טיפות

שמן קנאביס רפואי בטעם לימון פירות יער

T10/C10
IMC – Medical Grade T10/C10

מתאים לשימוש בכל שעות היממה

שמן קנאביס רפואי בטעם מנטה עדינה



לכל שאלה והתייעצות 
אנחנו תמיד זמינים 

להזמנות

03-3722117
ci.cs@thecronosgroup.com

peacenaturals.co.il/pharmacists


