
Přípravek CC Energy 
Potravina nového typu–doplněk stravy. Přírodní produkt, vhodný pro vegany. 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento doplněk stravy je dostupný bez lékařského předpisu, přesto však ho doporučujeme užívat pečlivě podle 
návodu, aby vám co nejvíce prospěl. Pro další informace nebo radu ohledně vhodnosti použití či dávkování  
je vám k dispozici CannaFamily zákaznická péče na tel.: +420 725 315 484, e-mailu: poradna@cannafamily.cz, 
nebo live chatu na webových stránkách CannaCare.cz dostupném každý pracovní den od 9 h do 17 h . 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Pokud se u vás vyskytne 
jakýkoliv nežádoucí účinek, sdělte to na naší lince zákaznické péče. 

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je CC Energy 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CC Energy užívat
3. Jak se CC Energy užívá, k čemu přispívá a délka užívání
4. Složení a nutriční hodnoty
5. Jak CC Energy uchovávat
6. Zkušenosti 
7. Obsah balení 

1. CC Energy jsou kapsle s CBG pro denní vnitřní užívání. Kanabigerol (CBG) je přírodní látka známá 
především v rostlině konopí. Na rozdíl od známějšího fytokanabinoidu THC nemá omamné účinky.

Účinnost kanabinoidních preparátů se dle současných vědeckých poznatků až několikanásobně zvyšuje 
při podání v plnospektrální formě obsahující veškeré kanabinoidy (CBD, CBG, CBN, CBC a další), terpeny, 
flavonoidy a polyfenoly. Tento podpůrný efekt, kdy různé složky zvyšují a doplňují účinek známějšího CBD  
a CBG, je popisován jako tzv. Entourage Effect.

2. Neužívejte CC Drops — CBG pokud:

- jste přecitlivělí nebo máte alergii na některou ze složek přípravku.

Upozornění a opatření:

- Žádné interakce s farmaceutickými přípravky a jinými doplňky stravy nejsou dosud známy. Pokud však užíváte 
nějaké léky, poraďte se o vhodnosti používání na naší lince zákaznické péče. 

Děti a dospívající/ těhotenství a kojení

Nevhodné pro děti do 3 let a ženy v období těhotenství nebo kojení. O další vhodnosti používání se poraďte  
na naší lince zákaznické péče. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

- Bez omezení

UPOZORNĚNÍ: Užití přípravku může způsobit falešnou pozitivitu orientačního drogového testu 
na přítomnost omamných látek ze slin a potu, proto oznamte skutečnost, že užíváte legální konopný přípravek 
ještě před samotným testováním. Pokud je orientační test již proveden a máte pozitivní výsledek, trvejte  
na opakování testu z rozboru krve, jehož výsledek bude při užívání našeho přípravku negativní, a nehrozí tedy 
žádné sankce.

3. Dávkování 

Užívejte 1 kapsli (nebo podle potřeby) během dne po jídle, zapijte vodou. Délka užívání je bez omezení,  
při dlouhodobém užívání však může vznikat rezistence.

Maximální doporučená denní dávka při tělesné váze 50 kg jsou 3 kapsle/ den. Nepřekračujte maximální dopo-
ručené denní dávkování. CC Energy je určen k vnitřnímu užití.

5. Uchovávání

Datum minimální trvanlivosti je uveden na krabičce. Chraňte před mrazem, přímým slunečním světlem  
a skladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

6. Další informace

Níže uvedený výčet zkušeností je pouze informativní a zakládá se na svědectví lidí, kteří produkty CannaCare 
určitou dobu používají. Neslouží jako náhrada za radu vydanou lékařem. Svědectví uživatelů týkající 
se doplňků stravy CannaCare nebyla hodnocena Státním ústavem pro kontrolu léčiv a nejsou určena 
k diagnóze, léčení nebo předcházení jakékoliv nemoci nebo zdravotnímu stavu. Není určeno jako náhrada pestré 
stravy a zdravého životního stylu. 

Boris Z., 31 let, ulcerózní kolitida
„CBD mi konečně dalo do pořádku spánek. Po dlouhých měsících mám konečně pocit, že nemám problém 
usnout. Účinky CBGčka cítím méně než u CBD, ale když jsem měl vysoké dávky kortikosteroidů, tak jsem měl 
jako nežádoucí účinky bolesti hlavy, přecitlivělost na slunce nebo hodně světla atd. Bolívala mě z toho hlava, 
být venku na slunci mi bylo příjemné a často se mi dělalo nevolno. Mám pocit,  že právě CBG mi ty příznaky 
tlumilo. Nyní mám naštěstí už menší dávky kortikosteroidů. CBG užívám po jídle a pociťuji zlepšení i u trávení.”

Nina N., 66 let, zvýšená energie
„CC Energy mi dodávají potřebnou energii a elán při péči o vnoučata. Kapsle mi darovala dcera. Nejdřív jsem jim 
moc nevěřila, ale přesvědčila jsem se o opaku. Potvrdilo se mi to hlavně při víkendech strávených s vnoučaty. 
Mám na ně mnohem víc energie, a o to víc si čas s nimi užiju.“

Jitka H., 62 let, rakovina prsu
„S rakovinou prsu a metastázami se léčím již 3 roky. Padaly mi vlasy, otékaly nohy i ruce a bolely klouby. Myslela 
jsem si, že přijdu i o zuby, protože mi krvácely dásně. Tři měsíce poté, co jsme začala používat kapsle a oleje 
CBD i CBG, se mi stav velice zlepšil. Vlasy mi nepadají, cítím se daleko lépe.“

Tereza V., 25 let, rakovina babičky
„Kanabinoidy využívá celá naše rodina. Jak na běžné rány a oděrky, tak i například jizvy po porodu nebo léčbě 
lupénky. Moje babička používala kapsle CBD a CBG při léčbě rakoviny prsu a domnívám se, že jí to pomohlo  
od bolestí a rozhodně prodloužilo život.”

Další informace o tomto produktu vztahující se na účinky složek konopí bohužel nemůžeme uvést, protože by 
to bylo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 zdravotní tvrzení, které nemůžeme 
zveřejnit. Můžeme zveřejňovat pouze taková zdravotní tvrzení, která byla schválena Evropskou komisí. 
Naši dlouhodobí zákazníci konopné produkty již dobře znají a opakovaně se k nám vrací. Doporučujeme však, 
abyste si sami vyhledali informace ohledně složek přípravků, zejména bylin a terpenů, možná tak zjistíte 
mnohem více o přínosech těchto přírodních látek na vaše zdraví.

7. Obsah balení:

Jedno balení obsahuje 990 mg CBG. Jedna kapsle obsahuje 100 mg 33% Full-spectrum CBG (33 mg CBG).

Přispívá především k:
 – snížení míry únavy a vyčerpání
 – normální energetické rovnováze
 – normálním psychickým funkcím
 – normálním kognitivním funkcím
 – normální činnosti nervové soustavy
 – normální funkci imunitního systému
 – normální tvorbě bílkovin
 – normálnímu stavu kostí
 – normálnímu stavu zubů

4. Složení

Aktivní látky: Full Spectrum CBG 33 % - 100 mg (33 mg CBG/ kapsle), rakytníkový olej, ženšen pravý - extrakt, 
extrakt z listů kopřivy dvoudomé, Vitamin C - kyselina L-askorbová (15 % DRHP*), silice zázvorová, kurkuma 
dlouhá - extrakt, kombucha - extrakt, pepř černý - extrakt, vitamín B6 - pyridoxin-hydrochlorid (15 % DRHP*).

Pomocné látky: Plnidla: (mikrokrystalická celulóza, hydroxypropylmethylcelulóza), stabilizátor (polyvinylpyro-
lidon).

DRHP* Denní referenční hodnota příjmu

Produkt obsahuje nedetekovatelné množství THC.

Doporučená denní dávka kapslí:

CC Energy CBG
1-2 kapsle během dne

Aktivní látky

CBG (kanabigerol) 33 mg

20 mg

18 mg

12 mg (15 % DRHP*)

12 mg

10 mg

10 mg

5 mg

2,4 mg

0.8 mg

0.53 mg

0.27 mg

0.21 mg (15 % DRHP*)

*DRHP – denní referenční hodnota příjmuObsah aktivních látek může kolísat v rozmezí ± 10 %.

Silice zázvorová

α-pinene

Extrakt z listů kopřivy dvoudomé (silice ≥ 2 %)

Extrakt Kombucha

Eucalyptol

Extrakt ženšen pravý kořen (ginsenosidy ≥ 5 %)

Extrakt kurkuma dlouhá (kurkumin ≥ 95 %)

Limonene

Vitamín C

CBD (kanabidiol)

Piperin

Vitamín B6

Nutriční hodnoty

Výživové údaje

Energetická hodnota

Tuk

Z toho nasycené
mastné kyseliny

Kyselina linolová
(Omega 6)

Kyselina linolenová
(Omega 3)

Kyselina stearidonová
(Omega 3)

3413 kj / 817 kcal

86.44 g

8.00 g

46.14 g

0.57 g

2.50 g

1.60 g

0.16 g

0.30 g

< 0.01 g

Sacharidy celkem

Z toho cukry

Bílkoviny

Sůl

79.18 g

7.33 g

42.27 g

0.52 g

2.29 g

1.46 g

0.14 g

0.28 g

< 0.01 g

0.79 g

0.07 g

0.42 g

< 0.01 g

0.02 g

< 0.01 g

< 0.01 g

< 0.01 g

< 0.01 g

3126 kj / 748 kca 31 kj / 7 kcal

100 g 100 ml 1 ml
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Nákupem produktů CannaCare podporujete program HARP pro těžce nemocné pacienty.

Život v plném spektru


