Podjetje Libona d.o.o.so.p

Vas vabi na predavanje

PREHRANSKE KORISTI
SUROVE
KONOPLJE
v soboto, 25. novembra,
z začetkom ob 15. uri

Kulturni dom,
Mariborska cesta 1,
2235 Sv. Trojica v Slovenskih Gorica

Spoštovani,
Zaradi stresa in hitrosti sodobnega življenja naša telesa hrepenijo po energiji in revitalizaciji. HempLight
konopljin sok nam daje najboljše iz narave v obliki okusnega zdravega soka. Vsak odmerek soka bo
nahranil in okrepil vaše telo z edinstveno mešanico vitaminov, mineralov, esencialnih omega maščobnih
kislin in najpomembnejših sestavin - kanabinoidov.
Konoplja se je skozi zgodovino gojila zaradi prehrane, vlaken ter tudi za zdravstvene namene, zdaj pa
smo s pomočjo sodobnih tehnik soočenja uspeli pridobiti sok, ki vsebuje bistvene aktivne učinkovne, ki
jih ponuja konoplja.
V zadnjem desetletju se čedalje več raziskovalcev in zdravnikov ukvarja s proučevanjem
soka iz sveže konoplje. Za do danes znana dejstva so zaslužni predvsem:
- Dr. William Courtny, je zdravnik in vrhunski raziskovalec na rastojajočem področju
prehranske, nepsihoaktivne konoplje kot preventivnega dopolnila in dokazano zdravljenja
različnih bolezni.
- Center UCFS, dr. Donald Abramus je strokovnjak za raka in integrativno medicino v UCFS
Osherovim centru na Mont Sionu.
- IRCS, Mednarodno raziskovalno društvo za kanabinoide
V HempLight Slovenija se zavedamo mnogih dobrobiti uživanja surove konoplje,
zato verjamemo, da je ozaveščanje ljudi najboljše kar lahko naredimo ta trenutek.

PREDAVATELJI
- Srečko Verzel, direktor podjetja Libona d.o.o.,so.p in ustanovitelj HempLight Slovenija,
- Asist. Željko Perdija dr. med, direktor CiiM+, center za interno in interventno medicino
Maribor in strokovni sodelavec inštituta ICANNA,
- Sebastijan Piberl dr. med

PROGRAM
14.45 - 15.00 Sprejem udeležencev
15.00 - 15.30 Dobrobit konoplje in večkrat nenasičene kisline v
konoplji, Srečko Verzel, HempLight
15.30 - 16.15 Kanabinoidi in kanabinoidne kisline
Asist. Željko Perdija, dr.med. inštitut ICANNA
16.15 - 16.30 Odmor
16.30 - 17.00 Konopljin sok HempLight, Srečko Verzel, HempLight
17.00 - 17.30 Energijski potencial konoplje v kvantno-informacijski medicini,
Sebastijan Piberl dr. med
17.30 - 17.45 Razprava in zaključek predavanja

VSTOP NA PREDAVANJE JE PROST

Za udeležence predavanja bo na razpolaga stojnica z napitki in
različnimi konopljinimi izdelki.

Dogodek podpira Inštitut ICANNA:

Prisrčno vabljeni!
Srečko Verzel
direktor in ustanovitelj
HempLight Slovenija

