
EL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE
El cos humà té un sistema cannabinoide propi, implicat en la modulació de diverses 
funcions fisiològiques del nostre organisme:

PRINCIPALS 
EFECTES DEL CBD
• Analgèsic
• Antiinflamatori
• Neuroprotector
• Anticonvulsivant
• Antioxidant
• Anti-nàusea y antiemètic
• Antitumoral
• Ansiolític
• Antipsicòtic
• Immuno-modulador

ALGUNES MALALTIES PER A LES 
QUALS S’UTILITZA EL CBD:
• Ansietat
• Acompanyament de la quimioteràpia
• Epilèpsia
• Adiccions
• Trastorn d’espectre autista
• Malalties neurodegeneratives (Alzheimer,

Parkinson, Esclerosi Múltiple, etc)
• Malalties inflamatòries cròniques (poliartritis

crònica, malaltia de Crohn, malalties
inflamatòries intestinals)

ELS CANNABINOIDES
Els cannabinoides són els compostos químics trobats a la planta del cànnabis i són els 
responsables dels efectes farmacològics característics d’aquesta planta. Per les seves 
propietats altament terapèutiques, els més coneguts són el THC i el CBD.

• Aprenentatge i memoria
• Control d’emocions i humor
• Gestió de l’estrès
• Apetit
• Percepció del dolor
• Inflamació

• Toxicitat i traumatisme neuronal
• Homeòstasi energètica
• Mediació en processos fisiològics

a nivell neuronal, cardiovascular,
digestiu, reproductiu i immunològic
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El cànnabis i els seus components actius, els cannabinoides, s’han utilitzat per les seves 
propietats medicinals durant mil.lennis. Malgrat això, el seu ús com a agent terapèutic 
segueix suscitant avui dia un ampli debat científic i social. En aquest context, Medcan 
ofereix informació rigorosa i objectiva de la mà de professionals qualificats, així com un 
ampli ventall de productes i serveis a les persones interessades en conèixer el potencial 
del cànnabis medicinal.

• Consulta presencial o online amb
metges col.legiats especialistes en
endocannabinología

• Emissió d’informes mèdics a
persones usuàries de cànnabis
per motius terapèutics

• Servei de fisioteràpia en pacients
amb problemes articulars o
musculars, amb olis i cremes
derivades del cànnabis

• Xerrades i formacions sobre ús
terapèutic de cànnabis

• Col.laboracions amb associacions

cannàbiques i col.lectius de pacients.

El cànem posseeix efectes antiinflamatoris, analgèsics, antioxidants, antivirals  
i antibacterians. L’extracte de la seva llavor és una gran font d’àcids grassos essencials, 
àcid gamma-linoleic i Omega 3-6, pel que és altament nutritiu i regenerant. A la nostra 
botiga disposem d’una àmplia selecció de productes derivats del cànem i de la seva llavor.

L’ESPAI
Disposem d’un espai amb una capacitat de 

fins a 25 persones on dur a terme activitats 

de difusió, debats, xerrades i formacions.

PUNT DE TROBADA
Lloc de reunió disponible per a persones 

individuals, col.lectius i organitzacions 

relacionades d’alguna manera amb el 

cànnabis medicinal.

SALA DE LECTURA I VIDEOTECA
Comptem amb una àmplia col.lecció de 

llibres, textos científics i vídeos relacionats 

amb la planta del cànnabis i el seu potencial 

terapèutic. 

Amb la col.laboració dels  Doctors Albert Estrada i Ramírez Mirabal,  i especialistes en fisioteràpia.

LÍNIA SALUT AMB CBD LÍNIA TÒPICA

• Olis sublinguals
• Cristalls de CBD
• Càpsules
• Cremes i ungüents
• Nèctar de CBD

• Productes amb extracte 
de llavor de cànem

• Tractaments corporals
• Tractaments facials
• Higiene

VAPORITZACIÓ NUTRICIONAL

• Selecció de vaporitzadors 
estàtics i portàtils

• Instruments de precisió
• Assessorament i protocol 

d’ús del vaporitzador per a 
usuaris terapèutics

• Complements 
alimentaris

• Llavors de cànem
• Farines i pastes
• Infusions i cafè
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