CBD INFORMATION
På denna sida går vi igenom allting om och omkring CBD. För att göra det enkelt för dig har vi delat upp sidan i 4
delar som du kan se nedan.

ALLMÄN INFORMATION OM CBD
Innan du börjar använda CBD i dess olika former och produkter är det bra att känna till vad CBD är och vad det
kommer ifrån. CBD har på senare år blivit ett hett diskussionsämne och många människor talar om nyttan med
CBD.

CBD VAD ÄR DET?

Cannabidiol som förkortas CBD är en fantastisk molekyl från naturen och hampaväxten. Men vad är då CBD och
framförallt vad gör den?
Hampa växten eller Cannabisplantan som det också heter producerar över 400 olika föreningar. Inte alla dessa
föreningar är naturligtvis unika för Cannabis utan förekommer i många andra arter av växter. Det är därför som
Cannabis kan lukta som tall eller smaka som färska citroner. Men av de 400 föreningarna är mer än 60 helt
specifika för växtgenet Cannabis.
Ju mer vi lär oss om CBD, ju mer verkar det klart att CBD kommer revolutionera hur vi människor ser på
naturliga och växtbaserade kosttillskott.
Det bedrivs många studier runt om i världen om fördelarna med CBD är och hur vi kan dra nytta av det. De
flesta är överens om att vi fortfarande bara är och skrapar på ytan av vad som egentligen finns att lära om CBD.
Ändå vet vi några av grunderna. Så här är din grundläggande guide om Cannabidiol.
CBD GÖR DIG INTE HÖG.
En av de viktigaste egenskaperna hos CBD är dess brist på psykoaktivitet. Med andra ord betyder det att
cannabidiol inte får dig att bli hög.
De flesta av oss känner till Hampa, Marijuana eller Hasch. Anledningen till att vissa säger knark är helt enkelt för
att vanlig marijuana eller Cannabis (Cannabis Sativa) som man också kan kalla det, är narkotika klassat i Sverige
om halten överskrider 0.2% THC. Vad är då THC frågar du dig. Jo THC är en annan av dessa 60 Cannabinoider
som i de flesta länder är narkotikaklassad. THC är den mest aktiva Cannabioniden som gör användaren hög,
berusad eller snurrig.
Det finns idag flera tusen olika arter och variteter av Cannabisplantor för olika ändamål. Vissa är framställda för
att ha extra mycket THC medan andra är framställda för att ha så låg THC som möjligt och kallas då ofta för
Medicinsk Cannabis eller Medical Marijuana.

HUR TILLVERKAS CBD?
Innan du börjar använda CBD Olja i dess olika former och produkter är det bra att känna till vad CBD och dess
ursprung egentligen är och vad det kommer ifrån. CBD har på senare år blivit ett hett diskutionsämne och
många människor vittnar om dess egenskaper…
CBD TILLVERKNING
Det finns idag massor av olika sätt att tillverka CBD men det som är gemensamt för alla seriösa tillverkare är hur
själva CBDn extraheras och här finns det i regel bara två olika sätt. Det ena kallas för Alkohol Extraktion och den
andra för CO2 Extraktion.

ALKOHOL EXTRAKTION?
Alkohol metoden fungerar helt enkelt så att man maler eller hackar ner växten och sedan häller du i detta i ett
kokkärl och blandar sedan ut detta med ett lösningsmedel, dom flesta lösningsmedel idag är ju alkoholbaserade
men det finns även billiga lösningsmedel ifrån Asien eller öststaterna som har en form av alkohol i sig. Eftersom
lösningsmedel idag är väldigt billiga så är ju just denna metod den vanligaste extraktionsmetoden i många
länder. När detta blandats klart så hettar man helt enkelt upp kärlet tills att det får koka och alkoholen ska då
förångas och kvar blir då en geggig sörja som man ofta får sila för hand och ibland även koka igen för att få bort
mer av lösningsmedlet.
När “allt” lösningsmedel är förångat och det enda som återstår bara är en tjock sörja så skrapar man alltså ur
detta ur kärlet och blandar ut med vanlig olivolja som man oftast också då köpt väldigt billigt. På bilden till
höger så kan ni se hur det ser ut efter att allt lösningsmedel är förångat och det här är då slutprodukten.
Slutprodukten SKA INTE se ut på detta sätt där man tydligt ser orenheter och det är tydligt att oljan i detta fallet
är mycket kontaminerad. Efter en lyckad och professionellt utförd extraktion med alkohol ska slutprodukten
vara genomgående av samma färg och ha en klar och fin mörk färg.
För en producent är det en mycket enkel metod och du behöver inte köpa massa dyra instrument eller
maskiner. Många företag väljer alltså just denna metod i Sverige just för att den är så enkel och ekonomisk.
Dock har den vissa nackdelar, det går tex inte att få ut alla goda egenskaper ifrån växten i samma mängd som
med CO2 metoden. Det har också visat sig att många tillverkare använder billiga alkohol lösningar som har
många andra ämnen i sig såsom tungmetaller och andra föroreningar.
Det finns idag Säljare i Sverige som tillverkar sin CBD olja på spisen hemma i lägenheten och andra som gör det i
sitt garage. Detta är mycket dåligt och man kan aldrig i sånna miljöer garantera att produkterna inte
kontamineras av andra bakterier eller ämnen.
Vi är därför för en reglering av marknaden som Läkemedelsverket förespråkar och välkomnar därför en sådan
kontroll. Detta kommer rensa marknaden ifrån oseriösa handlare och göra det tryggare för brukare av CBD i
hela Sverige.

CO2 EXTRAKTION
Den andra metoden att extrahera CBD ifrån industri hampan är med hjälp av “trycksatt Koldioxid” (CO2) där
inga andra ämnen kommer i kontakt med växtmaterialet. Detta är den absolut bästa metoden för att utvinna
CBD ur hampan.
Det är dock också den mest kostsamma eftersom det tar både längre tid och kostar mer. Med CO2 metoden så
behöver du en mycket dyr maskin som kyler ner växtmaterialet oerhört kallt och sedan med hjälp av trycket
ifrån Koldioxiden pressar ihop materialet och på det sättet får ut just dom Cannabinoider man vill åt (kort
förklarat).
Till vänster ser du en bild ifrån just en CO2 extraktion där man
använder helt kliniskt rena rum och kläder och alla våra
medarbetare inte ens får kliva in i rummet utan munskydd
och hårnät.
Med denna rigorösa kontroll, skydd och hygien policy förstår
du kanske varför just denna metod är mycket kostsammare
och absolut inget du kokar ihop hemma i köket eller i ett
garage. Allting sköts och övervakas under hela processen av
välutbildad personal och samtidigt datorstyrda system som
gör att allt det goda tas ur varenda liten växtdel ifrån hampan.

Eftersom tex CBD olja är en produkt som många människor använder känner vi en stark skyldighet gentemot dig
som användare att våra produkter håller absolut högsta kvalitet och inga som helst föroreningar eller
främmande ämnen ska

HERBMED – En produkt du ska kunna lita på.
CO2 extraktion herbmed

Vi valde redan från början att bara jobba med certifierade och godkända livsmedelsproducenter när vi skulle ta
fram vår CBD. Självklart hade vi personligen ingen möjlighet att sätta igång och bygga ett riktigt laboratorium
eller en fabrik i den här skalan, så vi valde helt enkelt att finkamma hela Europa efter den absolut bästa och
finaste anläggningen vi kunde. Vi hittade den hos en våra leverantörer vi redan jobbat med sedan 2011 i andra
ändamål och efter flera besök på fabriken var vi övertygade om dess kvalite och möjlighet att kunna producera
våran CBD.
Bilden till höger visar det exakta momentet innan hampan med ett otroligt starkt tryck pressas samman genom
ett starkt vakuum. Som vanligt är allting övervakat av mycket väl utbildad personal och som vanligt är allting
100% sterilt utan risk för kontaminering. Det är därför vi kallar våran CBD Olja för PREMIUM och en av de
renaste oljorna i Europa.
Du ska känna dig trygg när du handlar produkter från HERBMED. Vi vet att många personer som använder våra
produkter är sjuka eller har andra problem och det är vår skyldighet att våra proddukter håller absolut högsta
kvalitet för att inga andra ämnen eller framförallt föroreningar kommer med i produkten.

FULL RANGE & FULL SPECTRUM
Är ett begrepp som du säkert har sett runt om på nätet men faktum är att många tillverkare och framförallt
säljare säger att deras produkter är just FULL RANGE. Men för att kalla sin produkt för äkta FULL RANGE eller
FULL SPECTRUM som det också heter behöver man i sin produkt kunna bevisa att flera Cannabinoider faktiskt är
med i slutprodukten. Vi har därför gjort så att vi publicerar alltid våra labbrapporter tillsammans med våra
produkter på respektive produktsida. Du kan se en av våra labbrapporter här till vänster och som sagt på alla
våra produktsidor finns det en flik för just labbrapporten som du kan ladda ner och jämföra med andra
produkter. Vill du tex använda en produkt med mycket CBDA eller THC så kan du enkelt se detta och hur mycket
det är i våra produkter.
FULL RANGE eller FULL SPECTRUM betyder helt enkelt att man får med sig alla goda cannabinoider i
extraktionsprocessen och att inget går förlorat under just tillverkningen.
Du kan känna dig säker när du använder produkter från HERBMED.

HANDLA SÄKERT & TRYGGT

När du handlar produkter tillverkade av HERBMED kan du alltid vara säker på att du får största möjliga kvalitet
och en helt naturlig och ren produkt utan föroreningar. Vi tillverkar alla våra produkter i ISO certifierade
Cleanrooms och hela processen är noga övervakad för bästa resultat.
Organiskt? Ja självklart är alla våra produkter 100% organiskt framställda med 100% naturlig olivolja för bästa
smak och kvalitet.
HUR DOSERAR JAG CBD OLJA?
CBD olja doserar du enkelt hemma själv genom att droppa direkt under tungan. Stå framför en spegel så du ser
hur många droppar du tar. Håll pipetten ren och försök undvik att komma i kontakt med glaspipetten för högsta
möjliga hygien.

CBD TIPS & RÅD
Ibland kan det vara mycket att ta in med all information som finns kring CBD. Här nedan ger vi dig dom 10 bästa
råden när du ska handla och använda CBD.

