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Včasih so ljudje bežali pred napadi zveri, 
danes bežimo pred stresom!
Ali ste vedeli?

Nadledvična žleza je 
odgovorna za uravnavanje 
stresa.

Vsak drugi odrasel se 
vsakodnevno sooča s 
povečanim stresom.

• hormonske motnje: ščitnica, trebušna slinavka,
jajčniki, testisi;

• motnja presnove: debelost, trebušna maščoba;
• depresija, anksioznost, glavoboli;
• anemija;
• nizek libido;
• težave s prebavo

• sindrom kronične utrujenosti;
• pomanjkanje energije, slaba koncentracija, pozornost in

 spomin;
•  jutranja utrujenost;
• nizek krvni sladkor (hipoglikemija);
• vzkipljivost, nepotrpežljivost in izguba empatije;
• motnje v imunskem sistemu, alergije, ponavljajoča se 

vnetja, kandida, herpes, helicobacter p., rak, avtoimune bolezni;

POVEČAN STRES IZČRPA NADLEDVIČNO ŽLEZO, POSLEDICE SO:

 080 34 29
www.be-hempy.si

več informacij:

https://be-hempy.si


KOMU JE NAMENJENA?
Vsem odraslim osebam, ki so pod hudim stresom. Predvsem pa uradnikom, dijakom in študentom, 
menedžerjem in zaposlenim v storitvenih dejavnostih kot so izobraževanje, zdravstvo, pravosodje in 
socialno skrbstvo ter še mnogim drugim. Povečan stres ne prizanaša nikomur. 

ASHWAGANDHA
• pomirja, blaži depresijo, lajša tesnobo in krepi telo

proti stresu 
• zvečer vrača miren spanec, zjutraj pa nas zbudi, poživi

in okrepi

KONOPLJINI VRŠIČKI
CBD pomaga blažiti vplive vsakodnevnega stresa. 
• poveča izločanje hormona serotonina in melatonina 
• sproščujoč učinek, kvaliteten in krepčilen spanec

B KOMPLEKS
vitamini za dušo, spomin, dvig energije in 
izboljšano presnovo
• B1, B2 , B3 , B5, B6, B7 , B9  in B12

ROŽNI KOREN
• manj intenziven odziv nadledvične žleze na stres
• nespečnost, utrujenost in glavobol
• dvig razpoloženja in krepitev imunskega sistema

CORDYCEPS
• hitra regeneracija po stresu in pomlajevalen učinek
• zmanjševanje utrujenosti in več energije

Pomagajte fizičnemu telesu, 
da si čim prej opomore. 

PRIPOROČENA DNEVNA KOLIČINA

nivo stresa

2X 1  1

Zaužijemo med 
obrokom z vodo, 
sokom ali drugo 
tekočino. 

sindrom izgorelosti 
ali/in 

depresija ali huda 
nespečnost

s
5% CBD

UNICANNA
STRESSOCANNA

+

100% naraven 
izdelek

kombinacija 
3 močnih  rastlin

!



https://be-hempy.si/izdelek/livicanna-100g-2/
https://be-hempy.si/izdelek/konopljin-cvet-s-probiotiki-2/
https://be-hempy.si/izdelek/adecanna-konopljin-cvet-vitamini-2/
https://be-hempy.si/izdelek/cbd-konopljin-cvet-v-kapsulah-2/



