גוליית OG Kush

הוא זן אינדיקה דומיננטי  75%אינדיקה ו 25%-סאטיבה.

זן זה ידוע בשיכוך כאב רב עוצמה עבור מתח שרירים ,כאבי ראש
ובחילות .בנוסף ,הוא מושלם להעלאת תחושות של שביעות רצון,
שלווה ואופוריה .בשאיפה אפשר למצוא רמזים של הדרים ותווים
אדמתיים בעת השימוש בזן זה ,יחד עם ניחוח חזק של אורן.
פנטסטי עבור אלה המחפשים הפגת מתח או שנת לילה נינוחה,
 OG Kushיכול להביא אותך למקום של רגיעה.

פרופיל

טרפן ראשוני

אינדיקה דומיננטי מירסן Myrcene

מצב רוח

שימושים נפוצים

ספקטרום אנרגיה

שמח ,נינוח ,אופורי

מתח ,חרדה ,כאב

צי'ל

חומרים פעילים

סימפטומים

השפעות

מטופלים אשר צורכים גוליית מדווחים
כי הם צורכים אותו לצורך שיכוך כאב,
טיפול בבעיות שינה ודיכאון.

מטופלים שצורכים קנאביס מסוג
גוליית מדווחים על תחושה של רוגע
ושיכוך כאב .כאשר הוא נצרך במינון
גבוה ,גוליית יכול להרדים

טרפנים

המלצות שימוש

 OG Kushידוע בהשפעותיו החזקות
ובארומה הארצית ,המסופק על ידי
הטרפן השולט בוMyrcene ,
נפוץ מאוד במגוון של צמחים כמו עשב
לימון ,מנגו ,עלה דפנה ,אורגנו וכשות.

מתאים לשימוש הן בשעות היום (במינון נמוך) והן בשעות הערב (במינון גבוה).

THC 24%
CBD 0.2%
CBN <1.5%

תופעות לוואי
צריכת קנאביס רפואי מגיעה לעיתים יחד עם תופעות לוואי כמו ירידה ברמת הסוכר בדם,
יובש בפה ,שיעול ,יובש אדמומיות בעיניים ,תיאבון מוגבר וסחרחורת .חשוב לשתף את הרוקח
ואת הרופא המטפל בשלל תופעות ,לבצע מעקב אמיתי על מנת לדעת מהם הגורמים
שמשפיעים על הטיפול .במצב של תופעות לוואי קיצוניות כמו עילפון ,שינוי קיצוני בלחץ
הדם ,בדופק ,ברמת הסוכר או בקצב הנשימה ,יש לפנות לרופא או למיון.

המידע להלן התקבל מהנחיות משרד הבריאות בלבד ,לרבות ,בין היתר ,בנוהל  154וכל הנספחים והתוספות המצורפים אליו ,לרבות נוהל) 106במשותף "הספר הירוק"( ,המתפרסם ע"י משרד הבריאות
ומעודכן מעת לעת .משרד הבריאות ציין כי חרף הגידול בידע ובהבנה על אודות מנגנוני הפעולה של קנבינואידים בעשורים האחרונים ,משרד הבריאות רחוק עדיין מהגדרת הנחיות מבוססות ראיות לצורך
קביעת מ שטר טיפולי של מינון תרופתי בטיפול מבוסס קנבינואידים עבור התוויות קליניות שונות.
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