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Η κάνναβη είναι ένα παλιό φυτό που χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανίες για διάφορους σκοπούς εδώ 
και αιώνες. Διαφορετικές ποικιλίες και μέρη του φυτού χρησιμοποιούνται ευρέως στην οικοδομική βιομηχανία, 
στην κλωστοϋφαντουργία και την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και στην βιομηχανία τροφίμων ως υγιεινό 
τρόφιμο πλούσιο σε απαραίτητα λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά. Επιπλέον, χάρη στα φυσικά σχηματιζόμενα 
βιομόρια στο φυτό της κάνναβης που συνήθως αναφέρονται ως (φυτο)κανναβινοειδή, έχει πολυάριθμες 
ευεργετικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Ορισμένες αρνητικές συνδηλώσεις που σχετίζονται με την 
παρουσία της ψυχοδραστικής τετραϋδροκανναβινόλης (THC) σε αυτό το φυτό εξαφανίζονται σιγά σιγά χάρη 
στα πολλά πλεονεκτήματα που έχει αυτό το εξαιρετικά ευέλικτο φυτό.

Αυτός ο οδηγός περιγράφει το πιο σημαντικό κανναβινοειδές – την κανναβιδιόλη (CBD), την ιστορία της χρήσης 
κάνναβης και της CBD, τα χαρακτηριστικά του φυτού και τις περαιτέρω επιλογές επεξεργασίας του. 
Αποκαλύπτει επίσης τις πιο σημαντικές παραμέτρους που καθορίζουν την ποιότητα της κάνναβης και των 
προϊόντων με βάση την CBD. Και το πιο σημαντικό, περιγράφει το ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ΕΚΣ) σε 
μοριακό επίπεδο, μαζί με τις γνωστές φαρμακολογικές επιδράσεις του πιο διερευνημένου 
φυτοκανναβινοειδούς, της CBD.
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Η CBD είναι συντομογραφία της κανναβιδιόλης (cannabidiol), μιας ένωσης που βρίσκεται σε ορισμένες 
ποικιλίες του φυτού Cannabis sativa L. Είναι μια μη ψυχοδραστική ένωση με πολλές ευεργετικές επιδράσεις 
στον ανθρώπινο οργανισμό που θα συζητηθούν παρακάτω.

Χημικά, η CBD εμπίπτει στην κατηγορία των τερπενο-φαινολικών ενώσεων, οι οποίες παράγονται σε 
αφθονία σε δομές που μοιάζουν με τρίχες που ονομάζονται αδενικά τριχώματα που βρίσκονται στην 
επιφάνεια των φυτών κάνναβης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΝΝΑΒΙΔΙΟΛΗ (CBD);

Εικόνα 1: Χημική δομή της CBD.

1.
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Οι πρώτες γνωστές ιατρικές χρήσεις της κάνναβης προέρχονται από την Κίνα και άλλα μέρη της Ασίας κατά 
την αρχαιότητα π.Χ. Η εισαγωγή της στην δυτική ιατρική έγινε πολύ αργότερα, στην δεκαετία του 1830 
(Εικόνα 2, Reekie et al.). Πάνω από έναν αιώνα αργότερα, το φυτό της κάνναβης συμπεριλήφθηκε στον 
Κατάλογο Ναρκωτικών ως μια ουσία του Πίνακα Ι. Αυτός ο κατάλογος αποτελεί μέρος της Ενιαίας 
Σύμβασης για τα Ναρκωτικά του 1961, η οποία περιορίζει την χρήση αυτού του φυτού με ορισμένες 
εξαιρέσεις: για βιομηχανικούς, καλλιεργητικούς, ερευνητικούς και ιατρικούς σκοπούς.

Η έρευνα αφιερωμένη σε αυτό το φυτό και στα φυσικά φυτοκανναβινοειδή του είναι πράγματι σε εξέλιξη 
– ένα από τα ορόσημα ήταν η δομική ταυτοποίησης της ψυχοδραστικής THC, η οποία επιβεβαιώθηκε το 
1964 (Gaoni & Mechoulam, 1964). Αν και η CBD, το περισσότερο αναγνωρισμένο φυτοκανναβινοειδές, 
απομονώθηκε από το φυτό για πρώτη φορά το 1940, η πλήρης δομική ταυτοποίηση αναφέρθηκε σχεδόν 
τρεις δεκαετίες αργότερα (Adams et al, 1940, Petrzilka et al, 1969).

Με την ανακάλυψη του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος στο ανθρώπινο σώμα την δεκαετία του ‘80, οι 
φυσιολογικές επιδράσεις του φυτού της κάνναβης και των φυτοκανναβινοειδών μελετώνται συνεχώς σε 
ακόμη υψηλότερο επίπεδο (Devane et al., 1988, Kinghorn et al., 2017). Τα αποδεδειγμένα ευεργετικά 
αποτελέσματα σε κλινικές μελέτες οδηγούν στην καταχώριση φαρμάκων όπως το Sativex®, το οποίο 
καταχωρήθηκε στην Ευρώπη το 2010 και είναι επί του παρόντος το πιο διαδεδομένο φαρμακευτικό προϊόν 
με βάση την κάνναβη που κυκλοφορεί στην Ευρώπη (Bramness et al., 2018). Η Bedrocan, μια ολλανδική 
εταιρεία, έγινε ο πρώτος παραγωγός στον κόσμο φαρμακευτικής κάνναβης που συμμορφωνόταν με τα 
πρότυπα καλής παρασκευαστικής πρακτικής (GMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων το 2017.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΩΝ

2.

Εικόνα 2: Ιστορία του φυτού της κάνναβης, των κανναβινοειδών και του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος.

Ιατρική χρήση του
φυτού της κάνναβης

Η κάνναβη 
συγκαταλέγεται στον
Πίνακα 1 της Ενιαίας

Σύμβασης
Ταυτοποιείται 

η δομή της CBD

Καταχώρηση του
φαρμάκου Sativex®

στην ΕΕ

Το φυτό της κάνναβης
εισήχθη στην 

Δυτική ιατρική

Αναφέρεται 
η δομή της THC

Ταυτοποιείται
το 

Ενδοκανναβινοειδές
Σύστημα

Η Bedrocan γίνεται
η πρώτη συμβατή με 

GMP
παραγωγός κάνναβης

για ιατρική χρήση
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ΤΟ ΦΥΤΟ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ Η 
ΠΗΓΗ ΤΗΣ CBD ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΦΥΤΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΩΝ

3.

Η κάνναβη είναι ένα ετήσιο ποώδες ανθοφόρο φυτό με χαρακτηριστικά και καλά αναγνωρίσιμα φύλλα και 
μυρωδιά (Εικόνα 3). Μπορεί να καλλιεργηθεί σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, ανάλογα με το σκοπό 
και τις συνθήκες που απαιτεί η κάθε συγκεκριμένη ποικιλία αυτού του φυτού. Η καλλιέργεια σε 
εσωτερικούς χώρους υπό ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες είναι απαραίτητη για την παραγωγή 
κάνναβης στην φαρμακευτική βιομηχανία και έχει ως αποτέλεσμα βιομάζα υψηλής ποσότητας με σταθερή 
σύνθεση. Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή σε εξωτερικούς χώρους είναι πιο κατάλληλη για 
βιομηχανικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των τροφίμων, καθώς αυτή είναι μια 
οικονομικά πιο προσιτή αλλά επίσης και αποτελεσματική επιλογή.

Σύμφωνα με τους ταξινομολόγους Schultes et al. (1974), υπάρχουν τρία υποείδη κάνναβης, με την 
ακριβέστερη ονομασία ως Cannabis sativa L.: sativa (σατίβα), indica (ίντικα) και το λιγότερο σημαντικό 
οικονομικά και όχι ευρέως διαδεδομένο ruderalis (ρουντεράλις). Ορισμένες ποικιλίες Sativa 
περιλαμβάνουν τις γνωστές ποικιλίες “βιομηχανικής κάνναβης” ή “κλωστικής κάνναβης” (hemp) που 
χρησιμοποιούνται νόμιμα για την παραγωγή τροφίμων και για άλλους βιομηχανικούς σκοπούς. Οι κύριες 
διαφορές μεταξύ sativa και indica είναι το προφίλ κανναβινοειδών και οι ταξινομικές διαφορές. Για 
παράδειγμα, το ύψος της sativa κυμαίνεται από 2,5 έως 3,5 μέτρα, ενώ οι ποικιλίες indica είναι γενικά 
μικρότερες (το μέσο ύψος είναι κάτω από τα 2 μέτρα) και πιο θαμνώδεις με πιο φαρδιά και πιο σκούρα 
πράσινα φύλλα. Επιπλέον, η sativa έχει ίνες με μεγαλύτερη αντοχή (Εικόνα 3).

Ψηλή στο ανάστημα Κοντή στο ανάστημα

Πλατιά φύλλα

Συντομότεροι κύκλοι 
ανθοφορίας

Μεγαλύτεροι κύκλοι 
ανθοφορίας

Κατάλληλη για πιο κρύα
κλίματα με μικρής διάρκειας

εποχή

Καλύτερα σε ζεστά
κλίματα με μεγάλης διάρκειας

εποχή

Στενά φύλλα

Sativa Indica

Εικόνα 3: Ταξινομικές διαφορές μεταξύ των Cannabis sativa L. subsp. sativa και Cannabis sativa L. 
subsp. indica.

Ένας απλός οδηγός για την CBD
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Πάνω από 560 φυσικές ενώσεις έχουν ήδη εντοπιστεί ή απομονωθεί από διαφορετικές ποικιλίες 
κάνναβης. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν περισσότερα από 140 φυτοκανναβινοειδή – ουσίες που 
σχηματίζονται μέσω πολύπλοκων βιοχημικών αντιδράσεων στις μικροσκοπικές τρίχες (τριχώματα) του 
φυτού. Τα τριχώματα είναι ορατά με γυμνό μάτι στο άνθος της κάνναβης, αλλά μπορούν επίσης να 
βρεθούν στα κοντινά με τα άνθη φύλλα και μίσχους του φυτού (Εικόνα 4). Μια άλλη σημαντική ομάδα 
φυσικών ουσιών που σχηματίζονται στα τριχώματα είναι τα τερπένια, τα οποία σχετίζονται με την 
χαρακτηριστική μυρωδιά που έχει το φυτό της κάνναβης (Kinghorn et al., 2017). Η ποσότητα των 
φυτοκανναβινοειδών που σχηματίζεται στο φυτό της κάνναβης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ποικιλία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά την ανάπτυξη των φυτών.

Εικόνα 4: Τριχώματα – το “βιο-εργοστάσιο” φυτοκανναβινοειδών και τερπενίων.

Ένας απλός οδηγός για την CBD
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ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΟΥΜΕ ΤΑ “ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΦΑΣΜΑΤΟΣ” ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΙΤΙΣ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ CBD;

4.

Η εκχύλιση είναι μια διαδικασία διαχωρισμού όπου μια ένωση ή ένα μείγμα διαχωρίζεται από μια 
συγκεκριμένη μήτρα. Στον κόσμο της κάνναβης, αυτό σημαίνει τον διαχωρισμό των φυτοκανναβινοειδών 
όπως η CBD, των τερπενίων, των λιπαρών οξέων και άλλων ευεργετικών ουσιών από τα διάφορα μέρη του 
φυτού (άνθη, φύλλα, μίσχοι και σπόροι).

Υπάρχουν πολλοί τύποι διεργασιών εκχύλισης που χρησιμοποιούνται συνεχώς για δεκαετίες στην 
βιομηχανία τροφίμων, καλλυντικών, φαρμακευτικών και άλλων βιομηχανιών. Για την εκχύλιση της 
κάνναβης χρησιμοποιούνται κυρίως τρεις τύποι:

• εκχύλιση ψυχρής έκθλιψης,

• εκχύλιση με οργανικό διαλύτη και
• εκχύλιση με υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα (sCO2).

Η ψυχρή έκθλιψη χρησιμοποιείται για την εξαγωγή λαδιού από τους σπόρους της κάνναβης, η οποία έχει 
ως αποτέλεσμα ένα λάδι πλούσιο σε απαραίτητα λιπαρά οξέα που είναι κατάλληλο για την σαλάτα μας 
(Εικόνα 5).

Η εκχύλιση με sCO2 εκτελείται κυρίως για την παραγωγή εκχυλίσματος πλήρους φάσματος που περιέχει, 
εκτός από την CBD, άλλα φυτοκανναβινοειδή και τερπένια (Εικόνα 5). Είναι μια οικολογική τεχνική όπου 
χρησιμοποιείται ο διαλύτης GRAS (“Generally Recognized As Safe” / γενικά αναγνωρισμένος ως ασφαλής) 
CO2, ο οποίος εξατμίζεται στο τέλος της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επικίνδυνα 
υπολείμματα διαλύτη στο τελικό προϊόν και ότι δεν υπάρχει καμία επίδραση στο περιβάλλον από την 
εκχύλιση με sCO2 (Cai et al., 2019).

Εικόνα 5: Έλαιο κάνναβης ψυχρής έκθλιψης και εκχύλισμα πλήρους φάσματος πλούσιο σε CBD και άλλα 
φυτοκανναβινοειδή.

Ένας απλός οδηγός για την CBD
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Όπως κάθε φυτό που χρησιμοποιείται στην βιομηχανία καλλυντικών ή/και τροφίμων, τα προϊόντα που 
περιέχουν CBD ή εκχυλίσματα κάνναβης “πλήρους φάσματος” πρέπει να ελέγχονται για την ποιότητα και 
την ασφάλειά τους. Και ποιες είναι οι πιο σημαντικές παράμετροι που καθορίζουν την ποιότητα ενός 
προϊόντος CBD;

Εκτός από την περιεκτικότητα σε φυτοκανναβινοειδή, αρκετές άλλες πτυχές όπως η παρουσία 
φυτοφαρμάκων, βαρέων μετάλλων και μικροοργανισμών μαζί με μυκοτοξίνες, είναι ζωτικής σημασίας για 
τον έλεγχο και την επιβεβαίωση της ποιότητας της συλλεγμένης βιομάζας, των εκχυλισμάτων “πλήρους 
φάσματος” και των τελικών προϊόντων (Brown et al., 2019).

Η ανάλυση περιεχομένου σε φυτοκανναβινοειδή παρέχει πληροφορίες σχετικά με την συγκέντρωση και 
κατά συνέπεια την ισχύ ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Συνήθως οι αναλύσεις καθορίζουν την 
συγκέντρωση των 12 πιο σχετικών φυτοκανναβινοειδών (Εικόνα 6): CBD, THC, CBG (κανναβιγερόλη), CBN 
(κανναβινόλη), CBC (κανναβιχρωμένη), THCV (τετραϋδροκανναβιβαρίνη), CBDV (κανναβιδιβαρίνη), CBL 
(κανναβικυκλόλη), 8-THC (Δ8-τετραϋδροκανναβινόλη) και όξινες μορφές των CBD, THC και CBG, 
συγκεκριμένα το CBDA (κανναβιδιολικό οξύ), το THCA (τετραϋδροκανναβινολικό οξύ) και το CBGA 
(κανναβιγερολικό οξύ).

Ένας απλός οδηγός για την CBD 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ 
ΕΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝ CBD 

5.

CBD
Κανναβιδιόλη

CBDA 
Κανναβιδιολικό Οξύ

9-THC
9-Τετραϋδροκανναβινόλη

THCA 
Τετραϋδροκανναβινολικό
Οξύ

CBDV
Κανναβιδιβαρίνη

THCV 
Τετραϋδροκανναβιβαρίνη

CBG
Κανναβιγερόλη

CBGA 
Κανναβιγερολικό οξύ

CBN
Κανναβινόλη

CBC 
Κανναβιχρωμένη

Εικόνα 6: Τα 12 πιο σχετικά και άφθονα φυτοκάνναβινοειδή στα φυτά της κάνναβης.

CBL
Κανναβικυκλόλη

8-THC
8-Τετραϋδροκανναβινόλη

O

OH
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Το Pharmahemp Laboratories® (Εικόνα 7) είναι ένα διαπιστευμένο αναλυτικό εργαστήριο που παρέχει την 
υπηρεσία προσδιορισμού προφίλ κανναβινοειδών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025. Το εργαστήριο 
βραβεύτηκε επίσης από την Emerald Scientific για αριστεία στους εργαστηριακούς ελέγχους κάνναβης για 
την ισχύ των μπουμπουκιών κάνναβης και του ελαίου κάνναβης. Η αναλυτική μέθοδος που 
χρησιμοποιείται από την Pharmahemp Laboratories® επιτρέπει τον προσδιορισμό της ακριβούς 
συγκέντρωσης 12 φυτοκανναβινοειδών σε:

• συγκομιδή υλικού βιομάζας – αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές για τους καλλιεργητές / 
παραγωγούς,

• διάφορα εκχυλίσματα από την βιομάζα κάνναβης – αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τους 
παραγωγούς των εκχυλισμάτων και

• τελικά προϊόντα – αυτές οι πληροφορίες αφορούν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές των 
τελικών προϊόντων.

Το Pharmahemp Laboratories® αντιπροσωπεύει επίσης μέρος ενός εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για την 
εταιρεία PharmaHemp®, η οποία προσφέρει μια ποικιλία προϊόντων υψηλής ποιότητας με βάση την CBD, 
όπως έλαια, πάστες, βάλσαμα και άλλα καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Εικόνα 7:Το Pharmahemp Laboratories® είναι ένα διαπιστευμένο αναλυτικό εργαστήριο που εκτελεί 
εργαστηριακές αναλύσεις ισχύος κανναβινοειδών.

Ένας απλός οδηγός για την CBD
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Εικόνα 8: Η σύνθεση και η αποδόμηση βιολογικά ενεργών ενώσεων.

Εκτός από τα φυτοκανναβινοειδή που προέρχονται από το φυτό, υπάρχει επίσης ένας άλλος τύπος 
κανναβινοειδών που ονομάζονται ενδοκανναβινοειδή, τα οποία σχηματίζονται στο σώμα του ανθρώπου (ή 
των ζώων). Για να εξηγήσουμε τους ρόλους τους, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πρώτα τα βασικά της 
βιοχημείας.

Στο ανθρώπινο σώμα, υπάρχουν πολλές πρωτεΐνες που ονομάζονται ένζυμα και είναι ικανές να συνθέσουν 
και να αποικοδομήσουν πολυάριθμες βιολογικά δραστικές ουσίες (Εικόνα 8).

ΤΟ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑ Η CBD ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ

6.

Αυτές οι βιοδραστικές ουσίες μπορούν επίσης να αλληλεπιδράσουν με μια άλλη ειδική ομάδα 
πρωτεϊνικών μορίων που ονομάζονται υποδοχείς. (Εικόνα 9). Η αλληλεπίδραση μεταξύ μιας βιοδραστικής 
ουσίας (ή συνδέτη) και ενός υποδοχέα έχει ως αποτέλεσμα ένα ορισμένο φυσιολογικό αποτέλεσμα. Για 
παράδειγμα, οι ενδογενείς ενδορφίνες ως συνδέτες αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς οπιοειδών, με 
αποτέλεσμα την μείωση του πόνου. Εναλλακτικά, οι δραστικές ουσίες μπορεί να είναι εξωγενείς, πράγμα 
που σημαίνει ότι δεν συντίθενται αλλά μάλλον εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό με την κατανάλωσή 
τους. Ένα παράδειγμα είναι η κατάποση του δραστικού φαρμακευτικού συστατικού παρακεταμόλη, η 
οποία αλληλεπιδρά με μια ομάδα υποδοχέων που ονομάζονται προσταγλανδίνες. Αυτή η αλληλεπίδραση 
οδηγεί και πάλι σε ανακούφιση από τον πόνο (Holden et al., 2005).

Ένας απλός οδηγός για την CBD

υποστρώματα προϊόν υπόστρωμα προϊόντα

ενεργή
τοποθεσία

ενεργή
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υποστρώματος

ένζυμο ένζυμο ένζυμοσύμπλοκο ενζύμου-
υποστρώματος

α. Σύνθεση β. Αποκομοιδή

ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΧΟΣ

συνδέτης

υποδοχέας

Ανταπόκριση!

Εικόνα 9: Διαδικασία σύνδεσης συνδέτη σε υποδοχέα.



12

Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ΕΚΣ), το οποίο υπάρχει σε σπονδυλωτά (θηλαστικά, πτηνά, ερπετά και 
ψάρια) και σε ασπόνδυλα (βδέλλες, μύδια, νηματώδεις και άλλα) δεν αποτελεί εξαίρεση – αποτελείται 
από ένζυμα που συνθέτουν και αποδομούν κανναβινοειδή, τα κανναβινοειδή ως συνδέτες και τους 
κανναβινοειδείς υποδοχείς (Silver, 2019). Ο όρος κανναβινοειδή σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται τόσο 
στα ενδοκανναβινοειδή όσο και στα φυτοκανναβινοειδή. Ο πρωταρχικός σκοπός του ΕΚΣ είναι να παρέχει 
ομοιόσταση για πολλές μεταβολικές λειτουργίες, όπως η νευροδιαβίβαση, η φλεγμονή και η ρύθμιση της 
ενέργειας (Jarvis et al., 2017). Υπάρχουν δύο κύριοι κανναβινοειδείς υποδοχείς – οι υποδοχείς CB1 και CB2 
– οι οποίοι διαφέρουν ως προς τη θέση τους στο ανθρώπινο σώμα και στις επιδράσεις που προκαλούν. Οι 
υποδοχείς CB1 υπάρχουν κυρίως στον εγκέφαλο και το κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά μπορούν επίσης 
να βρεθούν σε μικρότερες ποσότητες σε άλλους ιστούς. Ρυθμίζουν την διάθεση, την όρεξη, την μνήμη, το 
κίνητρο και τον πόνο. Οι υποδοχείς CB2 είναι πιο άφθονοι στους περιφερικούς ιστούς, ειδικά σε διάφορα 
κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, ως εκ τούτου συνδέονται κυρίως με έναν ρόλο στην ανοσία 
(Mackie, 2008, Reekie et al., 2018, Εικόνα 10).

CB1

CB2

Εικόνα 10: Θέσεις των υποδοχέων CB1 και CB2 στο ανθρώπινο σώμα.

Ένας απλός οδηγός για την CBD
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Τα ενδοκανναβινοειδή είναι βιοδραστικές ουσίες που σχηματίζονται και αποικοδομούνται στο ανθρώπινο 
σώμα από πολύπλοκες βιοχημικές αντιδράσεις στις οποίες εμπλέκονται πολλά ένζυμα. Μέχρι στιγμής, 
υπάρχουν αρκετά γνωστά ενδοκανναβινοειδή όπως το ανανδαμίδιο (AEA) και η 2-αρχιδονοϋλογλυκερόλη 
(2-AG). Τόσο το AEA όσο και η 2-AG αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς CB1 και CB2, αν και με ποικίλη 
συγγένεια προς κάθε υποδοχέα. Λόγω ορισμένων ομοιοτήτων στην δομή και την χωρική κατανομή των 
μορίων μεταξύ των ενδοκανναβινοειδών και των φυτοκανναβινοειδών, τα τελευταία αλληλεπιδρούν 
επίσης με τους υποδοχείς CB1 ή/και CB2.

Η συγγένεια προς τους υποδοχείς διαφέρει επίσης σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών 
φυτοκανναβινοειδών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ποικίλες φυσιολογικές επιδράσεις. Για 
παράδειγμα, η ψυχοτρόπος δράση της THC προκαλείται από μια αλληλεπίδραση με τον υποδοχέα CB1. 
Αντίθετα, η CBD αλληλεπιδρά με τον υποδοχέα CB2 και δεν προκαλεί ψυχοτρόπο αποτέλεσμα, αν και 
σχετίζεται με πολλές άλλες ευεργετικές επιδράσεις, όπως θα αποκαλυφθούν παρακάτω. Για να γίνει ακόμα 
πιο περίπλοκη η ιστορία, η CBD επηρεάζει επίσης την αλληλεπίδραση μεταξύ της THC και του υποδοχέα 
CB1, γεγονός που οδηγεί σε μειωμένες ψυχοδραστικές επιδράσεις της THC (Kinghorn et al., 2017).2017).

Τα κανναβινοειδή έχει επίσης αποδειχθεί ότι επηρεάζουν άλλα συστήματα του σώματός μας μέσω της 
αλληλεπίδρασης με τους υποδοχείς οπιοειδών, της σεροτονίνης και των πυρηνικών υποδοχέων και των 
διαύλων ιόντων παροδικού δυναμικού υποδοχέα (TRP). Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι ο έλεγχος της 
θερμοκρασίας του σώματος και η μεταφορά και η ανακούφιση από τον πόνο σχετίζεται εν μέρει με την 
αλληλεπίδραση των κανναβινοειδών με τα κανάλια TRP (Pacher et al., 2006). Με βάση όλες αυτές τις 
αλληλεπιδράσεις, η εμπλοκή των κανναβινοειδών σε φυσιολογικές διεργασίες όπως η όρεξη και η αίσθηση 
του πόνου, ο έλεγχος του χρόνιου πόνου, ο μεταβολισμός, η διάθεση και η ρύθμιση των λειτουργιών του 
ανοσοποιητικού κυττάρου μελετάται συνεχώς και σε κάποιο βαθμό έχει ήδη επιβεβαιωθεί (Watkins, 
2018). Το πιο πολυμελετημένο κανναβινοειδές (CBD) συζητείται λεπτομερώς στο επόμενο κεφάλαιο.

Ενδοκανναβινοειδή, CBD και THC – ποια 
είναι η διαφορά;

6.1 

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ”, ΤΗΣ CBD

7.

Η ανακάλυψη του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος πυροδότησε μια εκθετική ανάπτυξη στις ερευνητικές 
μελέτες που διερευνούν τις φυσιολογικές λειτουργίες του και τις επιπτώσεις που προκαλούν τα 
ενδοκανναβινοειδή και τα φυτοκανναβινοειδή σε ανθρώπους και ζώα. Γενικά, υπάρχουν διάφοροι τύποι 
μελετών για την αξιολόγηση τέτοιων επιπτώσεων:

• Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν in vitro με χρήση κυτταρικών σειρών.

• Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν in vitro σε ζωικά μοντέλα όπως ποντίκια και αρουραίοι.

• Κλινικές μελέτες, όπου μελετώνται τα αποτελέσματα σε υγιείς εθελοντές και σε αυτούς με μια 
συγκεκριμένη πάθηση που στοχεύει η κάθε μελέτη.

Ένας απλός οδηγός για την CBD
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Ο τεράστιος αριθμός in vitro και μελετών σε ζώα προσανατολίζεται στα πιο σχετικά φυτοκανναβινοειδή με 
την CBD να κατέχει την πρώτη θέση. Η CBD είναι το πιο άφθονο φυτοκανναβινοειδές στην πλειονότητα των 
ποικιλιών κάνναβης και έχει αρκετά ευεργετικά αποτελέσματα, όχι μόνο επιβεβαιωμένα στο πιάτο Petri ή 
σε ζώα αλλά και σε κλινικές δοκιμές (μελέτες σε ανθρώπους).

Τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα της CBD είναι αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτικά, αντιεμετικά, 
αντιψυχωσικά, αντισπασμωδικά και ανακουφιστικά του πόνου (Maurya et Velmurugan, 2018). Επιπλέον, 
οι Bhattacharyya et al. (2010) ανέφεραν ότι η προ-θεραπεία με CBD και η επακόλουθη χορήγηση THC 
μειώνει τις ψυχωτικές επιδράσεις της τελευταίας. Ο μηχανισμός της μειωμένης ψυχοδραστικότητας σε 
μοριακό επίπεδο εξηγήθηκε στην προηγούμενη ενότητα.

Επιπλέον, μελέτες όπου η CBD χρησιμοποιήθηκε για την θεραπεία των ψυχωτικών συμπτωμάτων της 
σχιζοφρένειας υποδηλώνουν βελτίωση των συμπτωμάτων και λιγότερες παρενέργειες που προκαλούνται 
από την θεραπεία με αμισουλπουρίδη, η οποία είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα για αυτήν 
την ασθένεια. Ελπιδοφόρα αποτελέσματα αναφέρθηκαν επίσης σε μια μελέτη των Chagas et al. (2014), 
όπου η θεραπεία με CBD οδήγησε σε βελτιωμένη ποιότητα ζωής για ασθενείς με Νόσο του Parkinson. Οι 
παράγοντες που αξιολογήθηκαν σε αυτή την μελέτη περιελάμβαναν την κινητικότητα, τις δραστηριότητες 
της καθημερινής ζωής, την επικοινωνία και άλλα παρόμοια.

Η πιο μελετημένη κατάσταση όπου χρησιμοποιήθηκε η CBD σε κλινικές δοκιμές είναι διάφοροι τύποι 
επιληψίας όπως το Σύνδρομο Dravet, το Σύνδρομο Lennox-Gastaut και άλλα. Αν και οι αναφερόμενες 
μελέτες διαφέρουν ως προς το μέγεθος του πληθυσμού, την ηλικία των ασθενών, την δόση της CBD και τον 
συνδυασμό της CBD με τακτικά φάρμακα που λάμβαναν οι ασθενείς, τα αποτελέσματα είναι παρόμοια. Η 
συχνότητα των κρίσεων ήταν γενικά σημαντικά μειωμένη, έως και 50% σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου 
(Iffland et Grotenhermen, 2017).

Ένας ειδικός τύπος επιληψίας είναι η ανθεκτική επιληψία ή η ανθεκτική στα φάρμακα (φαρμακανθεκτική) 
επιληψία, η οποία έχει οριστεί ως η “αποτυχία επαρκών δοκιμών δύο ανεκτών, κατάλληλα επιλεγμένων 
και χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων αντιεπιληπτικών φαρμάκων (είτε ως μονοθεραπεία είτε σε 
συνδυασμό) για την επίτευξη παρατεταμένης ελευθερίας από τις επιληπτικές κρίσεις” (Kwan et al., 2010). 
Μια πρόσφατη μελέτη των Neubauer et al. (2018) αποκάλυψε πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα για την 
CBD ως πρόσθετη ή επικουρική θεραπεία για παιδιά με ανθεκτικές επιληψίες. Η επικουρική θεραπεία 
είναι ένας ειδικός τύπος θεραπείας που χορηγείται επιπρόσθετα της αρχικής θεραπείας με ένα 
συγκεκριμένο φάρμακο προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συνολική αποτελεσματικότητα της θεραπείας. 
Περίπου οι μισοί από τους 66 ασθενείς που έλαβαν πρόσθετη θεραπεία παρουσίασαν σημαντική βελτίωση 
όσον αφορά την επιβάρυνση των επιληπτικών 
κρίσεων, μεταξύ των οποίων μάλιστα το 21% 
ήταν χωρίς επιληπτικές κρίσεις. Πρόσθετα θετικά 
αποτελέσματα όπως συμπεριφορά και καλύτερος 
ύπνος (σε 7), καλύτερες κινητικές λειτουργίες και 
αυξημένη εγρήγορση (σε 5), καλύτερες γνωστικές 
λειτουργίες, όρεξη, αυξημένη χαρά και παρατη-
ρήθηκαν επίσης καλύτερη ομιλία (σε 3), καλύτερη 
επικοινωνία και καλύτερη επαφή με μάτια (σε 2).

Ένας απλός οδηγός για την CBD
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Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η CBD έχει το στάτους ενός νέου τροφίμου (novel food), ενώ αλλού τα 
συμπληρώματα διατροφής με CBD είναι ελεύθερα διαθέσιμα στην αγορά, για παράδειγμα, σε ορισμένες 
πολιτείες των ΗΠΑ. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα προϊόντα CBD μπορούν επίσης να πωληθούν σε 
καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι αρχές είπαν ότι τα 70 mg CBD είναι η συνιστώμενη μέγιστη 
ημερήσια πρόσληψη για αυτό το ευέλικτο κανναβινοειδές.

Για παράδειγμα, ας δούμε κάποιες γενικές οδηγίες και πώς οι καταναλωτές χρησιμοποιούν την CBD στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα προϊόντα CBD είναι πολύ δημοφιλή.

Ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός και επομένως η ανταπόκριση των καταναλωτών στα προϊόντα CBD 
μπορεί να ποικίλλει. Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης είναι εξαιρετικά ευαίσθητος σε οποιαδήποτε 
πρόσθετα, τρόφιμα, καλλυντικά ή φάρμακα, συνιστάται να ξεκινήσει με χαμηλές δόσεις CBD – έως 10 mg 
την ημέρα. Για όσους δεν είναι τόσο ευαίσθητοι, η συνιστώμενη ημερήσια δόση έναρξης είναι 20 έως 30 
mg. Στην πραγματικότητα, η δοσολογία θα πρέπει να προσδιορίζεται ανάλογα με το σωματικό βάρος, το 
οποίο σε αυτή την περίπτωση είναι περίπου 0,5 mg CBD ανά κιλό σωματικού βάρους ανά ημέρα. Αυτή η 
τιμή αντιστοιχεί σε ημερήσια δόση 30 mg CBD για ένα άτομο 60 κιλών.

Συνιστάται ο χρήστης να επιμένει για τουλάχιστον 10 ημέρες με την αρχική ημερήσια δόση. Εάν δεν έχει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα, μπορεί να διπλασιάσει την δόση και να συνεχίσει με αυτήν την ποσότητα για τις 
επόμενες 10 ημέρες. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ένα παράδειγμα της δοσολογίας των πιο δημοφιλών 
σταγόνων CBD. Εάν το αποτέλεσμα εξακολουθεί να μην γίνεται αισθητό από τον χρήστη, συνιστάται η 
συνέχιση της αύξησης της δόσης όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (μια υψηλότερη δόση κάθε 10 
ημέρες). Οι ημερήσιες δόσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο: είτε ως εφάπαξ δόση 
το βράδυ είτε η δόση κατανέμεται ομοιόμορφα όλη την ημέρα (πρωί, μεσημέρι και βράδυ).

Λόγω της διαφορετικής απόκρισης του ανθρώπινου σώματος στην χρήση της CBD, η δόση που λύνει το 
πρόβλημα για ένα άτομο μπορεί να είναι διαφορετική. Μερικοί άνθρωποι εξαλείφουν με επιτυχία τα 
προβλήματά τους παίρνοντας 25–30 mg CBD την ημέρα, ενώ κάποιοι βελτιώνονται μόνο σε υψηλότερες 
δόσεις, πχ. με 60 mg την ημέρα. Η δόση μπορεί πάντα να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά την χρήση, καθώς το 
επίπεδο στρες στο σώμα μας και άλλα συμπτώματα κυμαίνονται – αυτό είναι ένα απολύτως φυσικό 
φαινόμενο. Επομένως, κατά την λήψη προϊόντων CBD, συνιστάται οι χρήστες να καταγράφουν την 
κατάσταση και τυχόν αλλαγές που παρατηρούνται έγκαιρα. Εάν η CBD χρησιμοποιείται για γενική ευεξία, ο 
χρήστης μπορεί να παρακολουθεί, πχ., αλλαγές στα επίπεδα στρες, στην διάθεση και στην ποιότητα του 
ύπνου. Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι αλλαγές κατά την λήψη προϊόντων CBD 
μερικές φορές είναι ελάχιστα αντιληπτές, κάτι που είναι ιδιαίτερα συχνό κατά τα αρχικά στάδια χρήσης, 
όταν ο χρήστης προσπαθεί να βρει την δόση που θα είναι πιο κατάλληλη και αποτελεσματική για αυτόν/
αυτήν. Για τα προϊόντα CBD, είναι επίσης κοινό ότι οι χρήστες αντιμετωπίζουν αλλαγές σε χρόνια 
προβλήματα όπως άγχος, πονοκεφάλους, στρες και προβλήματα με παρατεταμένη χρήση.

Αν και πολλές μελέτες έχουν ήδη επιβεβαιώσει την ασφάλεια της CBD, η προσοχή είναι σημαντική. Για 
παράδειγμα, στην περίπτωση της ταυτόχρονης χρήσης φαρμάκων, οι ειδικοί συμβουλεύουν να ρωτήσετε 
τον προσωπικό σας γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε προϊόντα CBD. Οι ειδικοί δεν συνιστούν την λήψη 
ημερήσιων δόσεων 70 mg CBD ή περισσότερο ή συνιστούν στον χρήστη να συμβουλευτεί τον προσωπικό 
του γιατρό πριν λάβει τόσο υψηλές δόσεις. Λόγω της έλλειψης κλινικών μελετών, η χρήση δεν συνιστάται 
επί του παρόντος για έγκυες γυναίκες, θηλάζουσες μητέρες και παιδιά, εκτός εάν ο προσωπικός ιατρός 
θεωρήσει ότι η αξιολόγηση οφέλους-κινδύνου της CBD είναι θετική.

Δοσολογία CBD

7.1 
Ένας απλός οδηγός για την CBD
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Πίνακας με παραδείγματα χορήγησης σταγόνων CBD:

Η μελέτη ανασκόπησης των Bergamaschi et al., (2011) αναφέρει περισσότερες από 20 κλινικές μελέτες 
όπου η CBD χορηγήθηκε σε άτομα σε ποικίλες ημερήσιες δόσεις (από μερικά mg έως και 1500 mg την 
ημέρα). Δεν αναφέρθηκαν επιδράσεις στις παρακολουθούμενες ψυχοκινητικές και φυσιολογικές 
παραμέτρους όπως η αρτηριακή πίεση, ο καρδιακός ρυθμός και η θερμοκρασία του σώματος σε καμία από 
τις μελέτες που εξετάστηκαν. Ακόμη και η χρόνια χρήση υψηλών δόσεων CBD έχει αναφερθεί ως καλά 
ανεκτή. Το καλό προφίλ ασφάλειας της CBD επιβεβαιώθηκε επίσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
στην κρίσιμη έκθεση WHO Critical report on CBD. Ανεξάρτητα από αυτό, η CBD έχει την δυνατότητα να 
προκαλέσει ορισμένες αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα παρεμβαίνοντας στον ηπατικό μεταβολισμό των 
φαρμάκων. Επομένως, η διαβούλευση με τον προσωπικό γιατρό σχετικά με τον συνδυασμό της CBD με 
κάποιο φάρμακο συνιστάται ιδιαίτερα για κάθε ασθενή.

Η CBD δεν έχει αρνητικές παρενέργειες

7.
2 

Η CBD μπορεί να είναι μέρος στις ζωές μας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Τα προϊόντα στην αγορά 
που περιέχουν αυτό το πολύτιμο κανναβινοειδές είναι διαθέσιμα σε διάφορες μορφές – μπορείς να βρεις 
την CBD σε καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, ποτά, σοκολάτες και ακόμη και 
συμπληρώματα διατροφής και με την μορφή τσίχλας. Αυτά τα προϊόντα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε 
άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορα φυσιολογικά και ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και σε όσους 
θέλουν να διατηρήσουν την ευημερία τους.

Η χρήση προϊόντων CBD είναι γενικά ασφαλής χωρίς να αναμένονται σοβαρές παρενέργειες. Ωστόσο, ο 
παραγωγός και η ποιότητα του προϊόντος θα πρέπει πάντα να ελέγχονται για την αποφυγή τυχόν 
ανεπιθύμητων συμβάντων.

Ελπίζουμε ότι αυτός ο οδηγός έχει κάνει την επιστήμη πίσω από το φυτό της κάνναβης λίγο πιο ξεκάθαρη 
και ότι θα σε βοηθήσει να βρεις το σωστό προϊόν CBD που θα εκπληρώσει τις προσδοκίες σου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ8.
Ένας απλός οδηγός για την CBD

   3%                   5%                  10%                 12%                 15%
ΣΤΑΓΟΝΕΣ              ΣΤΑΓΟΝΕΣ              ΣΤΑΓΟΝΕΣ              ΣΤΑΓΟΝΕΣ              ΣΤΑΓΟΝΕΣ

Περιεκτικότητα 
σε CBD σε φιάλη 

των 10 ml

Καταλληλότητα 
προϊόντος

Δόση 
έναρξης

1η αύξηση της 
δόσης - μετά 

από 10 ημέρες
2η αύξηση της 
δόσης - μετά 

από 10 ημέρες
3η αύξηση της 
δόσης - μετά 

από 10 ημέρες

    300 mg                        500 mg                        1000 mg                    1200 mg                     1500 mg

Ευαίσθητοι 
αρχικοί 
χρήστες

Ευαίσθητοι και 
λιγότερο ευαίσθητοι 

αρχικοί χρήστες

Λιγότερο ευαίσθητοι 
αρχικοί χρήστες και 

έμπειροι χρήστες

Λιγότερο ευαίσθητοι 
αρχικοί χρήστες και 

έμπειροι χρήστες

Έμπειροι 
χρήστες

0,25 ml
1x καθημερινά

(=7,5 mg CBD/ημέρα)

0,25 ml
1x καθημερινά

(=12,5 mg CBD/ημέρα)

0,25 ml
1x καθημερινά

(=25 mg CBD/ημέρα)

0,25 ml
1x καθημερινά

(=30 mg CBD/ημέρα)

0,25 ml
1x καθημερινά

(=37,5 mg CBD/ημέρα)
0,25 ml

2x την ημέρα
(=15 mg CBD/ημέρα)

0,25 ml
2x την ημέρα

(=25 mg CBD/ημέρα)

0,25 ml
2x την ημέρα

(=50 mg CBD/ημέρα)

0,25 ml
2x την ημέρα

(=60 mg CBD/ημέρα)

0,25 ml
2x την ημέρα

(=75 mg CBD/ημέρα)
0,25 ml

3x την ημέρα
(=22,5 mg CBD/ημέρα)

0,25 ml
3x την ημέρα

(=37,5 mg CBD/ημέρα)

0,25 ml
3x την ημέρα

(=75 mg CBD/ημέρα)
0,5 ml

2x την ημέρα
(=30 mg CBD/ημέρα)

0,5 ml
2x την ημέρα

(=50 mg CBD/ημέρα)
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Η PHARMAHEMP® είναι ένας αξιόπιστος ευρωπαϊκός παραγωγός και προμηθευτής ανώτερων προϊόντων 
CBD πλήρους φάσματος που παρέχουν μια πιο υγιεινή καθημερινή ζωή για όλους.

Η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας είναι η κύρια 
προτεραιότητά μας. Διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας μέσω συνεχών αναλύσεων 
των συστατικών και των τελικών προϊόντων σε διαπιστευμένα εσωτερικά και εργαστήρια τρίτων. Έχουμε 
αποδείξει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της CBD μέσω της συμμετοχής σε πολλές κλινικές και 
ερευνητικές μελέτες. Η συνεργασία με διάσημους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς είναι μια συνεχής 
διαδικασία, καθώς γνωρίζουμε πλήρως ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες της CBD που περιμένουν εκεί 
έξω για να ανακαλυφθούν.

Η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη στην εργασία μας παρακολουθείται επίσης συνεχώς. Ελεγχόμαστε από 
ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης σε τακτική βάση. Η PharmaHemp® κατέχει πολλά πιστοποιητικά που 
σχετίζονται με την ποιότητα των παραγωγικών διαδικασιών, τα ίδια τα προϊόντα και το συνολικό σύστημα 
διαχείρισης της εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ PHARMAHEMP® 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

9.

1/1

Food ICC Manager CER UK ICC Food

Rachel Baldwin

Product category: CIV - Processing of ambient stable products

Original cycle start date:

To check this certificate validity please call: +386 1 47 57 670

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Local office: Linhartova cesta 49a, SI - 1000 Ljubljana, Slovenia

Certification Body Address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the

above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the

management system standards detailed below

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s

Management System, this certificate expires on:

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be

obtained by consulting the organisation.

Scope of certification

Certification/Recertification Audit Date: 02-03-2021

Filling and production of food supplements (based on hemp oil, other vegetable

oils or water) in liquid form, packed in glass and plastic.

PHARMAHEMP d.o.o.

Issue Date: 27-04-2021Certificate No.: SI008472

Certification/Recertification Cycle Start Date: 27-04-2021

Version: 1

Expiry date of previous cycle: NA

26-04-2024

27-04-2021

Cesta v Gorice 8, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

ISO 22000:2018

 
Certification body address: Linhartova cesta 49a, SI - 1000 Ljubljana, Slovenia 
 
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the 
management system requirements may be obtained by consulting the organisation. 
 
To check this certificate validity please call: +386 1 47 57 670 
 

1/1 

PHARMAHEMP d.o.o.
Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenia 

Bureau Veritas Certification certify that the HACCP System of the above organization has 
been audited and found to be in accordance with the requirements of the standards 

 

CODEX ALIMENTARIUS 
CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003

Scope of certification 

Filling and production of food supplements (based on hemp oil, other vegetable 
oils or water) in liquid form, packed in glass and plastic. 

Original cycle start date: 27-04-2021 

Expiry date of previous cycle: NA 

Certification / Recertification Audit date: 02-03-2021 

Certification / Recertification cycle start date: 27-04-2021 

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s  
Management System, this certificate expires on: 26-05-2022 

Certificate Number: SI008592 Version: 1 Revision date: 27-04-2021 

This certificate is issued based on the ISO 22000:2018 Certificate No.: SI008472, 
which expires on 26-04-2024. 

Page 1 of 1 

Herewith the certification body 

Bureau Veritas, d.o.o. 
confirms that the activities of 

 

PHARMAHEMP d.o.o. 
Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenia 

for the assessment scope: 

Filling and production of food supplements (based on hemp oil, other vegetable 
oils or water) in liquid form, packed in glass and plastic. 

have been evaluated and found to meet the requirements of 

Good Manufacturing Practice 

Original certification date: 27-04-2021 Evaluation date: 02-03-2021 
Next evaluation due date: 20-12-2021 This certificate is valid until: 26-05-2022 

This Letter of confirmation is issued based on the ISO 22000:2018 Certificate No.: SI008472, 
which expires on 26-04-2024. 

Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of the system requirements may be 
obtained by consulting the organization 
Date:  27-04-2021 

  
Certificate number: 

SI008592 

Address of the certification body: 

Bureau Veritas, d.o.o. 
Linhartova cesta 49a 
1000 Ljubljana 
Slovenia 
To check this certificate validity please call: + 386 1 47 57 670.
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Certification / Recertification Audit date: 24-05-2021

PHARMAHEMP d.o.o., PE PHARMAHEMP VIČ, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

Certification Body Address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of

the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements

of the management system standards detailed below

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s
Management System, this certificate expires on:

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of
the management system requirements, please call: +386 1 47 57 670

Local office: Linhartova cesta 49a, SI - 1000 Ljubljana, Slovenia

Scope of certification

RESEARCH, DEVELOPMENT, TESTING AND PRODUCTION OF INDUSTRIAL HEMP

PRODUCTS

PHARMAHEMP d.o.o.

Issue Date: 17-06-2021Certificate Number: SI008661

Certification / Recertification cycle start date: 17-06-2021

Version: 1

Expiry date of previous cycle: NA

16-06-2024

Original Cycle Start Date: 17-06-2021

Koprska ulica 106C, 1000 Ljubljana, Slovenia

ISO 9001:2015

ISO 22000

ISO/IEC 17025 ISO 9001 ECOGEA
KOSHER

ISO 22000
GMP – Food 
Supplements

ISO 22716 – GMP – 
Cosmetics

Food Safety 
Management System

Testing Laboratory
Accreditation

Quality Management
System

Natural and organic
certification Kosher certification

Food Safety 
Management System

Good Manufacturing Practice 
for Food Supplements

Good Manufacturing
Practices for Cosmetics

C E R T I F I C A T E 
Serial Number: BIO-2019-121-CCPF/9 

The Company:  
PHARMAHEMP d.o.o. 
Koprska ulica 106c 
1000 Ljubljana 
Slovenia, EU 

The Brand: 

Certificate Validity: 1.2.2022 – 31.1.2024 
 
An inspection of above mentioned company and its operating site was carried out according to 
requirements of ECOGEA standard. Complete standard with all rules and criteria can be downloaded 
from www.ecogea.org. 

ECOGEA Institute CERTIFIES that the above mentioned company’s brand fulfils requirements of 
ECOGEA natural and organic standard for cosmetics, cleansing products and fragrances for: 

Product categories: Cosmetics  
Levels of certification: Organic, Natural-organic 
 
Complete list of certified products from mentioned company’s brand is listed in annex of this 
standard. 

The certification of the above mentioned company is valid until cancelled by certified company or 
revoked by ECOGEA Institute or its operators. 

Ljubljana, 1.2.2022 

Control Body Manager: 
Tine Oblak, M.Sc., chemist 

This document has been produced electronically and is valid without a signature. Authenticity of the certificate can be 
checked on www.ecogea.org website.   

Ένας απλός οδηγός για την CBD
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Η Marjeta αποφοίτησε από την Faculty of Pharmacy του 
University of Ljubljana και έλαβε ένα Ph.D. in Ecotechnology 
στο Jožef Stefan International Postgraduate School. Μετά το 
διδακτορικό της, εργάστηκε ως postdoctoral student στο 
Department of Environmental Sciences του Jožef Stefan 
Institute. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της ως 
επιστήμονας στην Σλοβενία και στο εξωτερικό, έχει 
συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά και κοινοτικά έργα, 
εστιάζοντας στις χημικές αναλύσεις και την τοξικότητα των 
περιβαλλοντικών ρύπων και των ρύπων στα τρόφιμα. Έχει 
δημοσιεύσει την εργασία της σε πλήθος επιστημονικών 
εργασιών με κριτές. Επιπλέον, έχει σπουδαίο ιστορικό 
συγγραφής επιτυχημένων προτάσεων για έργα Ε&Α. Το 
2018, εντάχθηκε στην εταιρεία PharmaHemp®, όπου  
ενσωματώνει  πρωτίστως  την  γνώση  από  τις  σπουδές και 

τις εργασιακές της εμπειρίες στην συμμόρφωση με τη νομοθεσία, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
διάφορες προτάσεις ερευνητικών έργων. Διαθέτει πλούσια τεχνογνωσία στην διαχείριση με τους 
παγκόσμιους κανονισμούς για τα καλλυντικά, τα συμπληρώματα διατροφής και τα φαρμακευτικά προϊόντα 
που σχετίζονται με την κάνναβη.

Dr. Marjeta Česen, 
CHIEF REGULATORY AFFAIRS OFFICER
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Προειδοποίηση:

Καμία από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο δεν προορίζεται για την διάγνωση ασθενειών. Οι 

αναγνώστες χρησιμοποιούν όλες τις πληροφορίες με δική τους ευθύνη. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις είναι ακούσια και ο συγγραφέας δεν 

ευθύνεται για αυτά.
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