
Przyjmę CBD bo...
usypia     uspokaja

rozluźnia     odstresowuje
pomaga rzucić palenie 

marihuany

Kiedy w trudnej sytuacji
nie mam CBD...

      nie mogę zasnąć
trudno mi się zrelaksować inaczej
czuję napięcie     myślę o CBD    

  czuję strach, że stres nie minie
nadal ciągnie mnie do THC

Zapominam o dobrych 
sposobach radzenia 
sobie w trudnych 

dla mnie sytuacjach. 
Efektu oczekuję 

tylko od CBD

jedna z wielu substancji psychoaktywnych pozyskiwanych 
z konopi. Nie ma potencjału uzależniającego fizycznie, 

ale może powodować uzależnienie psychologiczne.
Oznacza to, że osoba wyrobiła w sobie niezdrowy nawyk 

reagowania w trudnej sytuacji prowadzący do silnej 
potrzeby stałego wykonywania danej czynności 

lub przyjmowania substancji.

Naukowcy widzą w CBD potencjał w leczeniu 
zaburzeń nastroju i lękowych. Na ten moment

badania nie potwierdzają efektywności 
leczenia, więc błędne jest mówienie,

że CBD zmniejsza lęk, strach,
stres, smutek, napięcie, etc.

 

 FAKT

 FAKT

CBD w postaci suszu 
smakiem, zapachem i sposobem 

przyjmowania przypomina marihuanę.
 

Wyrobienie nawyku palenia
 

przyzwyczajenie się do smaku 
 

odczuwanie placebo w postaci 
uspokojenia, rozluźnienia, etc. 

 
jest poważnym czynnikiem ryzyka

narażającym zarówno nastolatka
jak osobę dorosłą na uzależnienie

    od THC

 FAKT

(substancja psychoaktywna i uzależniająca).

CBD
CO powinniśmy wiedzieć?

Przebadano ~40 produktów CBD 
dostępnych na polskim rynku. 

W 70% z nich znalazły 
się nieadekwatne informacje 
o składzie tj.: inna ilość CBD, 

wyższe stężenie THC (!) 
obecność substancji 

szkodliwych (!)

CBD zawarte w olejku są niewskazane dla osób poniżej 18. 
roku życia, a w postaci suszu nielegalne dla nieletnich.

Autorki: Julianna Wójcik, Kamila Balcerzak



Kiedy w trudnej sytuacji
nie mam (...)

      nie mogę zasnąć
trudno mi się zrelaksować inaczej
czuję napięcie     myślę o tym    

  czuję strach, że stres nie minie

Zapominam o dobrych 
sposobach radzenia 
sobie w trudnych 

dla mnie sytuacjach. 
Skuteczny/a jest tylko...

 

Zjem (...), zrobię (...), 
wypiję (...) bo to 
usypia uspokaja

rozluźnia...

Uzależnienie psychologiczne
Wykonywanie jakiejś czynności lub przyjmowanie substancji nieuzależniającej 

w rozumieniu  Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).
Oznacza to, że osoba wyrobiła w sobie niezdrowy nawyk reagowania w trudnej sytuacji. 

W konsekwencji, w trudnej sytuacji pojawia się silna potrzeba wykonywania danej czynności 
lub przyjmowania substancji z przekonaniem, że nie ma innego skutecznego sposobu.


