
 

 

 

 

 

Pet Care Drops 2,5% CBD 

Pet Care Drops 2,5% jsou certifikované konopné kapky s obsahem CBD, získaného z organického 

konopného extraktu. 2,5% CBD ve směsi vysoce kvalitního organického olivového oleje a organického 

oleje ze semen konopí vyráběného s důrazem na kvalitu zaručuje výbornou vstřebatelnost účinné látky, 

dobrou stravitelnost a především přináší rychlou úlevu od řady negativních projevů a příznaků, 

diskomfortu či nemocí. CBD Pet Care Drops 2,5% se také hojně využívá i jako prevence onemocnění a 

podpora správného fungování imunitního systému. Plnospektrální extrakt ze 100% BIO konopí 

pěstovaného v Řecku ve vlastí produkci společnosti KANNABIO obsahuje všechny blahodárné složky 

konopné rostliny uloženy v malé lahvičce spolu s fenoly, vitamíny (A, B, C, E) a aminokyseliny s 

antioxidativními vlastnostmi. 

CBD je zkratkou pro kanabidiol, patřící do skupiny látek zvaných kanabinoidy, tedy látek, které se v 

přírodě vyskytují pouze v rostlinách konopí. CBD je známý pro své příznivé účinky a širokospektrální 

využití, ať už při akutních či chronických obtížích. Je podáván jako prevence v péči o zdraví a imunitu 

vašeho domácího mazlíčka. Díky nižšímu obsahu CBD a patentovanému kapátku se Pet Care Drops 2,5% 

velmi dobře dávkují. Jsou vhodné pro psy všech velikostí, kočky ale i pro drobné domácí mazlíčky (fretky, 

králíky, morčata…). Stejně jako lidé, mají psi, kočky a i ostatní savci endokanabinoidní systém, který 

pomáhá regulovat spoustu základních funkcí organismu. Vytváří a udržuje přirozenou rovnováhu v těle, 

má vliv na metabolismus, imunitu a mimo jiné například na chuť k jídlu či spánek. CBD zmírňuje bolesti, 

stresové reakce a agresivitu, pomáhá i při chronických onemocněních jako je například artritida, která 

postihuje až 20 % dospělých psů. Zároveň se jedná o čistě přírodní produkt a svému mazlíčkovi tak 

nepodáváte žádnou „chemii”. CBD také nemá žádné psychotropní účinky a nemusíte se bát ani toho, že 

by si na něm zvíře vytvořilo závislost. 

Klinická studie z roku 2018 o účincích CBD na psy s artritidou potvrdila, že u více než 80 % psů došlo k 

výraznému snížení bolesti a zároveň se zlepšila pohybová aktivita, kromě toho CBD nevyvolávalo žádné 

vedlejší negativní účinky. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Prokazatelné účinky Pet Care Drops 2,5% 

• CBD a úzkost a psychická rovnováha 

Řada domácích zvířat pociťuje při osamění nebo při nepříjemných okolních vlivech úzkosti, které 

mohou být velmi intenzivní a zanechávat trvalé následky na psychice jedince. Účinku CBD na duševní 

poruchy se věnovalo už několik studií, ať už šlo o zvířata, nebo lidi. CBD je proto vhodné podávat při 

předpokládaných stresových situacích, jako jsou stres z cestování, strach z návštěvy veterinární 

ordinace, novoročních a jiných oslavách s použitím pyrotechniky, u psů trpících separační úzkostí a 

pro zklidnění psů nepřiměřeně reagujících na hárající feny. 

• CBD a rakovina 

Co se týče protirakovinných účinků CBD, určité náznaky už jsou na světě. Klinická studie ukázala, že 

CBD inhibuje (zabraňuje) šíření agresivních buněk rakoviny prsu u myší. CBD je při rakovinných 

onemocněních využívána, především jako účinný pomocník, při tlumení bolesti a také jako podpora 

rekonvalescence po operačních zákrocích. 

• CBD, bolesti a záněty 

Jak je již uvedeno v předchozím odstavci, CBD může být významným hráčem na poli tišení bolesti, a 

to nejen prostřednictvím ovlivňování endokanabinoidních receptorů, ale také pomocí redukce zánětů 

a interakce s neurotransmitery. Vzhledem k tomu, že domácí mazlíčci nemohou vždy označit původ 

bolesti, je CBD skvělým způsobem zmírnění bolesti a zánětu při vykazování známek nepohodlí. Nelze 

jím zvíře předávkovat a má širokospektrální účinnost. 

• CBD a epilepsie 

Asi 5 % psů a 2 % koček trpí epilepsií. Podávané léky – i když jsou účinné při tlumení záchvatů – 

mohou být škodlivé pro zažívací a kardiovaskulární systém. Vědci přichází s dobrou zprávou: 

„schopnost CBD působit na endokanabinoidní systém a další mozkové signalizační systémy může být 

přínosná pro pacienty s neurologickými poruchami“. Na samotnou epilepsii má podání CBD vliv na 

snížení záchvatů o 36,5 % dle studie která byla provedena u 214 pacientů s těžkou epilepsií. 

  



 

 

 

 

 

 

 

• CBD a srdce 

Dostupné vědecké poznatky ukazují, že CBD může prospívat srdci a oběhovému systému. Studie 

naznačují, že CBD je nadějí pro pacienty s vysokým krevním tlakem. Jedna ze studií prokázala u 

zdravých jedinců, kterým bylo podáno CBD, snížení klidového krevního tlaku, a to oproti placebu. 

Několik studií provedených na zvířatech ukázalo, že CBD může být nápomocný při snižování zánětu a 

buněčné smrti související se srdečními chorobami. Děje se tak díky silným antioxidačním a 

antistresovým účinkům. Tato studie například došla k závěru, že podávání CBD snížilo oxidační stres a 

zabránilo poškození srdce u diabetických myší se srdečním onemocněním. 

CBD dokáže účinně pomáhat při: 

• artritidě  

• stresu 

• zhoršené imunitě 

• trávicích obtížích 

• agresi 

• cukrovce 

• zlomeninách 

• bolestech 

• otocích 

• epilepsii 

• při léčbě pooperačních ran 

• k podpoře imunitního systému 

• alergických reakcích 

• podpůrná léčba při hojení zánětů 

• poruchách přijímání potravy a poruchách spánku 

 

  



 

 

 

 

 

 

Dávkování a způsob užití CBD Pet Care 2,5% 

CBD olej Pet Care 2,5% je olej s obsahem 500 mg CBD na 20 ml směsi konopného a olivového 

nosného oleje. 20 ml oleje je cca 500 kapek a to znamená, že jedna kapka obsahuje přibližně 1 mg 

kanabinoidu CBD. Konopný a olivový olej v maximální možné kvalitě je velmi dobře snášen většinou 

domácích zvířat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné dávkování je 1-5 mg CBD (1-5 kapek) na 2,3 kg hmotnosti zvířete. 

1kapka = 1mg CBD, přičemž jedna kapka Pet Care 2,5% obsahuje: CBD 1mg  

Ω3 7.0 mg  

Ω6 19.6mg  

THC < 0.1% 

Před podáváním řádně protřepejte! Pet Care 2,5% se podává perorálně. Nejlépe je podávat 

nakapáním odpovídajícího neředěného množství Pet Care 2,5% přímo na sliznice v dutině ústní a to 

buď pod jazyk, nebo na dáseň nad boční linii horní čelisti. Při aplikaci přímo na sliznice ideálně s min. 

30minutovým odstupem od krmení (před i po podání), zaručuje Pet Care 2,5% rychlý nástup účinku. 

Pokud zvíře, odmítá podání přípravku výše popsanou formou, je možné přidat Pet Care 2,5% přímo 

do potravy.  

  



 

 

 

 

 

 

Složení Pet Care 2,5%: 

50 % extra organického konopného extraktu (500 mg CBD) v organickém olivovém oleji & 50 % 

organického oleje ze semen konopí (3500 mg Ω3 + 9800 mg Ω6), THC <0.1 %. 

Doporučené skladování: 

Skladujte v suchém a chladném místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


