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ARTYKUŁ NEUROKOSMETYKI

zeStreSowana Skóra  
– zeStreSowany mózg  

Przewlekły stres wpływa negatywnie na 
funkcjonowanie skóry. Zakłóca pracę ba-
riery hydro-lipidowej, co prowadzi do jej 
rozszczelnienia, spadku syntezy lipidów, a 
co za tym idzie do wzrostu TEWL - prze-
znaskórkowej utraty wody i upośledzenia 
funkcji obronnych. Badania potwierdzają, 
że hormony stresu: adrenalina, noradre-
nalina i kortyzol zwiększają uszkodzenie 
DNA komórek, zakłócają procesy napraw-
cze, zaburzają cykl odnowy komórkowej 
oraz produkcji kolagenu, elastyny i pro-
teoglikanów. Ponadto reaktywne formy 
tlenu (ROS), stres oksydacyjny oraz pro-
mieniowanie UV, palenie tytoniu i zanie-
czyszczenie powietrza zostały potwier-
dzone jako krytyczne przewlekłe stresory, 
które znacząco wpływają na starzenie się 
skóry. 

Dermatolodzy potwierdzają, że choroby, 
takie jak łuszczyca, atopowe zapalenie 
skóry, trądzik, kontaktowe zapalenie skóry, 
łysienie plackowate, świąd i rumień, mogą 
być wywoływane lub nasilane przez stres. 
Przewlekły stres tłumi naturalne procesy 
odpornościowe, zwiększa podatność na 
infekcje i zaostrza niektóre choroby aler-
giczne i stany zapalne. Stosowanie gliko-
kortykosteroidów w leczeniu chorób skó-
ry ma poważne skutki uboczne w postaci 
atrofii skóry, w tym zmniejszoną grubość 
naskórka, spłaszczenie połączenia na-
skórkowo-skórnego, zmniejszenie liczby 
fibroblastów i zakłócenie ilości kolagenu 
i elastyny. Są to cechy charakterystyczne 
również dla procesu starzenia się skóry.

Wiele przewlekłych chorób oraz przyjmo-
wane leki mają wpływ na stan emocjo-
nalny, wywołują dodatkowy stres, który 
również jest widoczny na skórze. Do ta-
kich należą między innymi choroby nowo-
tworowe, depresja, cukrzyca czy choroby 
tarczycy. 

W świetle najnowszych badań stres wpły-
wa również na mikrobiom organizmu za-
równo układu pokarmowego, jak i skóry. 
Tu pojawia się nowa rola mikrobiomu. 
Okazuje się, że mikrobiota skóry może 
wykrywać i metabolizować neuroprzekaź-
niki, a nawet może stymulować ich syn-
tezę przez komórki skóry. Aktywowane 
komórki skóry mogą dzięki temu łączyć 
się bezpośrednio z mózgiem i regulować 
nastrój. Okazuje się, że „zestresowany” 
mikrobiom produkuje postbiotyki, któ-
re mogą wpływać na samopoczucie,, 
wzmacniać negatywne procesy i pogar-
szać stan skóry oraz nasilać zmiany cho-
robowe.  

zmarSzCzki Smutku

Stres odzwierciedla się również w naszej 
mimice. Za to także odpowiedzialne są 
niewidzialne połączenia między mózgiem 
a skórą, a w tym wypadku z mięśniami 
mimicznymi. W dolnej partii twarzy two-
rzą się tak zwane zmarszczki marionetki. 
To fałdki i bruzdy powstające poniżej ką-
cików ust i ściągające je ku dołowi. Cza-
sami obramowują okolice ust i brody, co 
sprawia, że twarz wygląda na zasmuconą 
i ponurą, a nawet nieprzyjazną i groźną, 
starszą niż w rzeczywistości.

Drugi rodzaj zmarszczek, które związane 
są z emocjami to zmarszczki w okolicach 
czoła i marszczyciela brwi. One również 
nadają nam smutny, czy też rozgniewany 
wyraz twarzy. 

Co „Czuje” Skóra?

Na szczęście skóra odzwierciedla nie 
tylko stres. Uwidoczniają się na niej rów-
nież pozytywne emocje. Osoba będąca 
w równowadze emocjonalnej, szczęśliwa 
ma zawsze ładniejszą cerę. Wynika to  
z ogólnego dobrego samopoczucia psy-
chicznego, równowagi hormonalnej oraz 

neuroendokrynnej. 
Czy poprzez skórę możemy wpływać na 
mózg a tym samym poprawić nastrój? 
Wiele neuroprzekaźników ma wpływ 
na nasz nastrój, regulację snu, apetytu, 
poziom szczęścia i stresu, odczuwanie 
bólu, napięcie mięśni, zachowanie mło-
dego wyglądu. Neuroprzekaźniki działają 
również poprzez skórę na mózg. Wy-
korzystanie mechanizmu ich działania  
w neurokosmetykach pozwala nam two-
rzyć emocjonalne piękno wypływające  
z poprawy samopoczucia oraz przywró-
ceniu równowagi.

neurokoSmetyki  
SzCzęśCia z konopi

Nowa terapia ARKANA – Neuro Cannabis 
to pierwsze rewolucyjne neurokosmetyki 
poprawiające nastrój oraz redukujące ne-
gatywne skutki stresu w skórze. Wykorzy-
stują siłę innowacyjnej substancji aktyw-
nej nowej generacji - Kannabia SensePLF 
pozyskiwanej z komórek macierzystych  
i oleju komórkowego z konopi. W pro-
cesie biotechnologicznym pozyskano 
zupełnie nową, dotychczas nieznaną, 
substancję czynną z konopi bez kanabi-
noidów, która zawiera roślinne krótkołań-
cuchowe kwasy tłuszczowe połączone z 
fito-kompleksem terpenów i polifenoli.  

inteligentne Sterowanie 
naStrojem
 
Kannabia SensePLF działa przeciwzapal-
nie, immunostymulująco, antyoksydacyj-
nie oraz wykorzystuje mikrobiotę skóry 
w celu stymulacji syntezy hormonów 
szczęścia. Innowacyjna koncepcja działa-
nia substancji aktywnej zakłada, że nasza 
skóra i mikrobiom tworzą tzw. holobiont, 
który stanowi przedłużony organ senso-
ryczny mózgu. Wykorzystując połaczenie 
mikrobiom-skóra-mózg można stero-
wać mikrobiomem skóry, aby zwiększyć 

Neurokosmetologia - Emocjonalne piękno  

NEURO CANNABIS® THeraPY 
- Pierwsze neurokosmetyki oparte na komórkach macierzystych i oleju komórkowym z konopi

Skóra jest niezwykle czułym organem, zarówno odbiera stres, jak i manifestuje go. Jako 
największy organ ciała (16%), pełni ważną funkcję barierową i immunologiczną. Utrzymuje 
homeostazę między środowiskiem zewnętrznym a tkankami wewnętrznymi. Skomplikowany 
system komunikacji między mózgiem a skórą powoduje, że skóra reaguje na stres poprzez 
aktywację układu hormonalnego i odpornościowego. 



naprawCza moC oleju 
konopnego

Właściwości oleju konopnego są znane 
od wieków. Niezwykle cenne są zawarte  
w nim NNKT, w tym głównie kwas oleino-
wy (CLA), linolowy (LA) oraz alfa - linole-
nowy (ALA) oraz naturalne antyoksydanty  
i witamy A, D E, K. Wyższe kwasy tłuszczo-
we są niezbędne dla skóry do tworzenia 
ochronnej bariery lipidowej, która tworzy 
cement międzykomórkowy chroniący 
przed odwodnieniem oraz rozwojem cho-
rób na podłożu suchej skóry. Co ważne, 
kwasy omega 3 i 6 działają przeciwza-
palnie i łagodzą objawy atopii, łuszczycy, 
egzemy i innych zaburzeń związanych  
z niedoborem lipidów. Należy też pamię-
tać, że organizm ludzki nie syntetyzuje 
NNKT, dlatego tak ważne jest dostar-
czanie ich zarówno w pożywieniu, jaki  
i w kosmetykach. Najważniejszy jest też 
stosunek kwasów ω-6 do ω-3 wynosi 3:1, 
co jest uznawane za optymalne. Oprócz 
tego olej konopny zawiera inne cenne 
związki, takie jak: fosfolipidy, sitosterole, to-
koferole, karotenoidy, terpeny, dzięki temu 
wykazuje właściwości przeciwzapalne.

maSaż kanaBiSowy  
„Beauty pointS”

Kojący wpływ dotyku jest niezaprzeczal-
nym lekiem na stres. To dzięki masażowi 
można uruchomić produkcję naturalnych 
hormonów szczęścia – neuroprzekaźni-
ków, które poprawią nastrój. Dzięki neuro-
kosmetykom i zawartym w nim Kannabia 
SensePLF możliwa jest stymulacja oksy-
tocyny – hormonu, który wytwarza się 
podczas dotyku oraz serotoniny i dopa-
miny - neuroprzekaźników wpływających 
na samopoczucie. Odpowiednia technika 
masażu podczas aplikacji neurokosmety-
ków dopełni terapię antystresową. Masaż 
kanabisowy ARKANA opiera się na staro-
żytnych azjatyckich technikach polegają-
cych na uciskaniu określonych punktów 
na twarzy. Technika digitopresury, czyli 
ucisku palcami, wywodzi się z chińskiej 
akupresury oraz japońskiego masażu 
shiatsu. Dzięki niemu dochodzi do stymu-
lacji receptorów endokanabinoidowych, 
dzięki którym wydzielają się neuroprze-
kaźniki szczęścia..

produkcję neurochemicznych substancji 
szczęścia przez skórę. Kannabia SensePLF 
stymuluje mikroflorę skóry do produkcji 
tzw. koktajlu postbiotycznego, który wpły-
wa na wydzielanie oksytocyny skórnej.  
Ta z kolei poprzez neurony dociera do za-
kończeń nerwowych w mózgu wywołując 
dobre samopoczucie oraz równowagę 
mikrobiologiczną. 

Przeprowadzone badania in vitro Kanna-
bia SensePLF, potwierdziły działanie prze-

ciwzapalne (zmniejszenie aktywności 
proteazy kalikreiny-5 aż o 93%) i prze-
ciwstarzeniowe (hamowanie aktywności 
hialuronidazy o 17%). Wykazano również 
działanie antyoksydacyjne przewyż-
szające działanie witaminy C. Kannabia 
SensePLF przywraca także równowagę 
mikrobiomu skórnego, zwiększa ilości do-
brych bakterii (S. Epidermidis) aż o 25%, 
a zmniejsza ilość negatywnych (C. Acnes) 
o 20%.

Po raz pierwszy w historii kosmetolo-
gii dzięki rezonansowi magnetycznemu 
przebadano działanie substancji aktywnej 
na poprawę nastoju. Testy in vivo wyka-
zały, że krem z 2% Kannabia SensePLF 
niweluje zmarszczki smutku. W skanerze 
Bio3D zbadano zmarszczki marionetki  
i marszczyciela brwi - potwierdzono re-
dukcję powierzchni zmarszczek mario-
netki aż do 44%, a ich długość do 28%. 
W przypadku marszczyciela wskazano re-
dukcję powierzchni zmarszczek do 27%,  

a ich długości do 32%. 

Zbadano również wpływ stosowania 
neurokosmetyku z Kannabia SensePLF na 
mózg za pomocą funkcjonalnego rezo-
nansu magnetycznego (fMRI). Zbadano 
jakie części naszego mózgu są aktywne 
po 15 minutach od zastosowania kremu  
z 2% Kannabia SensePLF i po 28 dniach,  
w porównaniu do placebo. Zaobserwowa-
no stymulację tych części mózgu, które 
odpowiadają za pozytywne emocje. Wy-

niki potwierdzają realny wpływ Kannabia 
SensePLF na układ nerwowy.

neuro - terapia Dla Skóry-
zeStreSowanej i DySfunk-
Cyjnej – SzCzęśliwa terapia 

Skórze zestresowanej i dysfunkcyjnej ze 
schorzeniami dermatologicznymi towa-
rzyszy zachwianie równowagi hydro-lipi-
dowej. Taki rodzaj cery może predyspo-
nować do sensybilizacji skóry i do rozwoju 
na tym tle chorób o podłożu atopowym. 
W wielu przypadkach problem zaczyna 
się od zachwiania równowagi w skórze,  
a następnie dochodzi do zaburzenia 
podstawowych funkcji i rozwoju zmian 
chorobowych. Częstym problemem jest 
też sprostanie wymogom codziennej 
pielęgnacji podczas nasilenia zmian cho-
robowych. Najważniejszą rzeczą jest do-
bór preparatów, które będą kompatybilne  
z zaleconym leczeniem dermatologicz-
nym. W drugim etapie, gdy stan skóry ule-
gnie poprawie, niezbędne jest stosowanie 
właściwych neurokosmetyków z linii Neu-
ro Cannabis w celu zapobiegania nawro-
tom choroby. Największym wyzwaniem 
jest pielęgnacja u osób cierpiących na 
egzemę, łuszczycę, nadmierna suchość, 
złuszczanie i pękanie skóry. Dotyczy to ob-
szaru nie tylko twarzy, ale całego ciała, ze 
szczególnym uwzględnieniem dłoni i stóp. 
Kolejną grupą osób, dla których ta linia 
jest rekomendowana są diabetycy i oso-
by z zaburzeniami hormonalnymi, gdzie 
dysfunkcja objawia się suchością skóry 
i zaburzonym składem płaszcza hydro-
lipidowego. Dysfunkcja skóry może być 
również spowodowana okresowym zabu-
rzeniem związanym ze specjalistycznym 
leczeniem i związanym z tym negatywny-
mi skutkami. Do tej grupy należą pacjenci 
onkologiczni. To właśnie oni wymagają 
specjalnej pielęgnacji poprawiającej na-
strój i niwelującej widoczne skutki lecze-
nia na skórze. W praktyce profesjonalnej 
często spotykamy się z barierą wykony-
wania zabiegów zarówno ze strony osób 
podczas leczenia onkologicznego, jak  
i profesjonalistów. Zapewnienie poczucia 
komfortu i bezpieczeństwa oraz wsparcie 
nie tylko ciała, ale i duszy, to prawdziwe 
zadanie dla kosmetologów. 

NEURO CANNABIS® THERAPY NEURO CANNABIS® THERAPY
Pierwsze neurokosmetyki oparte na komórkach macierzystych i oleju komórkowym z konopi Pierwsze neurokosmetyki oparte na komórkach macierzystych i oleju komórkowym z konopi

Skóra Przed kuracją

EfEkt rEdukcji zmarszczEk smutku widOczny na fOtOgrafii Oraz w skanErzE 3d pO 28 dniach.

skóra pO 28 dniach kuracji

pO 15 min

pO 28 dniach 

HoliStyCzny  
neuro-zaBieg z konopi

Terapia opiera się na 3 etapowym działa-
niu na skórę i na zmysły: 

1 etap to naturalne bio-oczyszczanie  
i neuroregulacja mikrobiomu z użyciem 
delikatnej neuro - pianki oraz neuro-toni-
ku. Ultra delikatna formuła pianki na bazie 
naturalnych eko certyfikowanych substan-
cji myjących z Kannabia SensePLF, olejami 

konopnym i makowym już w pierwszym 
etapie zabiegu oczyszczają, regulują mikro-
biom i odstresowują. 

2 etap to neuroregulacja objawów stresu 
i odbudowa hydrofilna. Dzięki wysokiej za-
wartości Kannabia SensePLF w serum uak-
tywniamy proces neuroregulacji, niweluje-
my skutki stresu w skórze i reakcji zapalnej. 
Serum można aplikować dowolną techniką 
manualnie lub za pomocą sonoforezy, me-
zoterapii mikroigłowej, bezigłowej. Na tym 

etapie zabieg może być wzbogacony o wy-
jątkową Maskę Snow Fungus, która silnie 
nawilża i łagodzi. 

3 etap – neuronaprawa bariery ochronnej 
 i odbudowa lipofilna. Szczególną rolę na tym 
etapie pełni profesjonalna maska oraz spe-
cjalny masaż kanabisowy „Beauty points”. 
Maska posiada w swoim składzie aż 30% 
oleju konopnego i makowego oraz specjal-
ny emolient z ostropestu, które nadają jej 
wyjątkowe właściwości podczas masażu. 

W REZONANSIE MóZGU ZAOBSERWOWANO STyMULACJę 
TyCH CZęśCI MóZGU, KTóRE ODPOWIADAJą ZA EMOCJE, M.IN.: 
CIAłO MIGDAłOWATE, śRODKOWA CZęść MóżDżKU, ZWANA 
ROBAKIEM, WySPA W KRESOMóZGOWIU PARZySTyM. EFEKT 
PO 28 DNIACH STOSOWANIA NEUROKOSMETyKU Z 2% KAN-
NABIA SENSEPLF  
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Neuro Cannabis Therapy to pierwsze rewolucyjne neurokosmetyki poprawiające nastrój 
oraz redukujące negatywne skutki stresu w skórze. Wykorzystują siłę nowej generacji 
składników aktywnych pozyskiwanych z komórek macierzystych oraz oleju komórkowego 
z konopi. Niepowtarzalny mechanizm działania opiera się na neuroregulacji komunikacji 
międzykomórkowej i mikrobiomu skóry. Stymuluje syntezę naturalnych neuroprzekaźników 
„szczęścia” oraz odbudowuje barierę hydro-lipidową. Terapia szczególnie rekomendowana dla 
skór wymagających celowanej i długofalowej pielęgnacji przywracającej prawidłowe funkcje 
skóry i poprawiające komfort życia.

atuty linii

• nowej generacji neuro-terapia z konopi 
• pierwsze neurokosmetyki oparte na komórkach  

macierzystych i oleju komórkowym z konopi 
• zawiera innowacyjny składnik Kannabia SensePLF  

o klinicznie potwierdzonym działaniu odstresowującym:
 Ä stymuluje syntezę neuroprzekaźników poprawiają-

cych nastrój   
 Ä aktywuje obszary mózgu odpowiedzialne za odczuwa-

nie przyjemności 
 Ä wygładza zmarszczki smutku - „marionetki”  

i „marszczyciela”
 Ä neuroreguluje mikrobiom skóry 

• dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku 
• dla każdego rodzaju skóry zestresowanej 
• opracowana dla osób z problemami onkologicznymi 
• ze schorzeniami dermatologicznymi 
• odświeżający i relaksujący zapach  

substancje aktywne 

KANNABIA SENSEPLF 

pochodzenia naturalnego 
pozyskiwana z komórek macierzystych  
i oleju komórkowego z konopi
neuroregulator komunikacji komórkowej 
oraz mikrobiomu skóry
stymulator syntezy neuroprzekaźników 
poprawiających nastrój - „instant mood 
lifter”
wygładza zmarszczki smutku - „marionetki” 
i „marszczyciela” (potwierdzona skuteczność 
w skanerze 3D)
poprawia nastrój aktywując obszary 
mózgu odpowiedzialne za przyjemność 
(efekty potwierdzone w rezonansie 
magnetycznym mózgu) 
redukuje objawy stresu w skórze

OLEJ Z KONOPI

suchy olej - łatwo się wchłania i nie zostawia 
tłustego filmu
zawiera idealną proporcję NNKT: kwasu 
oleinowego (CLA), linolowego (LA), alfa-
-linolenowego (ALA) oraz naturalne 
antyoksydanty, witaminę E i karoten
odbudowuje lipidy skórne, zmniejsza TEWL
łagodzi podrażnienia, przyspiesza regenerację 

OLEJ Z MAKU

naturalny emolient
bogaty w NNKT: kwas linolowy, 
 oleinowy, alfa-linolenowy (ALA)
zawiera naturalne witaminy A, D, E
odbudowuje płaszcz hydro-lipidowy
nawilża i odżywia
działa łagodząco 

Wskazania 
 » skóra zestresowana
 » skóra dysfunkcyjna z zaburzoną 
barierą lipidową i objawami suchości 

 » wsparcie pielęgnacyjne kuracji 
dermatologicznych (atopia, egzema, 
łuszczyca, skóra diabetyków

 » osoby z zaburzeniami pracy tarczycy
 » rekomendowana podczas leczenia 
onkologicznego 

Kanabisowe neuro-serum dla skór zestre-
sowanych i dysfunkcyjnych 
Neuro Cannabis Serum 
Kannabia SensePLF 30 mg/g, olej konopny 10 mg/g, 
olej makowy 10 mg/g

 » wysoko skoncentrowane serum 
 » na naturalnej bazie Ecogelu™ daje odczucie  

silicone-like
 » aksamitna konsystencja 
 » łatwo wchłanialna formuła  

Zastosowanie:
 » profesjonalne zabiegi dla skór zestreso-

wanych, dysfunkcyjnych i ze schorzeniami 
dermatologicznymi 

 » zabiegi onkokosmetyczne
 » aplikacja manualna, mezoterapia mikroigłowa, 

bezigłowa, sonoforeza
 » obszary zabiegowe: twarz, ciało  

Kod 53053 25 ml

Kanabisowa neuro-maska dla skóry 
zestresowanej i dysfunkcyjnej
Neuro Cannabis Mask  
Kannabia SensePLF 10 mg/g, olej konopny 200 mg/g, 
olej makowy 100 mg/g

 » olejowa bogata konsystencja                                       
 » silnie odżywcza formuła z 30% stężeniem 

oleju konopnego i makowego                               
 » idealna do masażu twarzy i ciała 
 » rekomendowana do relaksacyjnego  masażu 

kanabisowego „Cannabis beauty points”                      
 » nie wymaga zmywania       

Zastosowanie:
 » zabiegi SOS dla skór zestresowanych  

i dysfunkcyjnych oraz ekstremalnie suchych, 
ze schorzeniami dermatologicznymi,  
z suchością skóry (AZS, łuszczyca)

 » zabiegi onkokosmetyczne
 » wsparcie pielęgnacyjne kuracji dermatolo-

gicznych 
 » obszary zabiegowe: twarz, ciało  

Kod 53056 200 ml

Maska w płacie ze śnieżnego grzyba
Snow Fungus Mask 
Tremella Fuciformis, Palmitoyl tripeptide-1, 
kwas hialuronowy

 » unikalna naturalna bio struktura 3D          
 » nowatorska, bezwłókninowa maska, mocna  

i odporna na deformację
 » stworzona z Tremella fuciformis - śnieżnego 

grzyba                                    
 » wyjątkowe właściwości wyciszające skórę  
 » redukuje łuszczenie i objawy suchości 
 » wysoko skoncentrowany i bogaty skład
 » gotowa do użycia
 » łatwa aplikacja    

Zastosowanie:
 » na zakończenie zabiegów profesjonalnych
 » domowa aplikacja raz w tygodniu 

Kod 53054 1 sztuka

NEURO CANNABIS® THERAPY NEURO CANNABIS® THERAPY
Pierwsze neurokosmetyki oparte na komórkach macierzystych i oleju komórkowym z konopi Pierwsze neurokosmetyki oparte na komórkach macierzystych i oleju komórkowym z konopi
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zabieg i zdjęcie wykonane przez markę arkaNa



Kanabisowy neuro eliksir-krem dla skór 
zestresowanych i dysfunkcyjnych
Neuro Cannabis Elixir-Cream
Kannabia SensePLF 20 mg/g, olej konopny 50 mg/g, 
olej makowy 50 mg/g

 » przywraca komfort skórze 
 » likwiduje uczucie ściągnięcia i pieczenia
 » idealny pod makijaż  
 » odbudowuje barierę ochronną oraz reguluje 

mikrobiom skóry 
 » zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi   

Zastosowanie:
 » do pielęgnacji dziennej każdego rodzaju skóry 

zestresowanej 
 » jako krem na noc dla skór mieszanych  

i normalnych 
 » rekomendowana aplikacja z automasażem 

„Cannabis beauty points“ 
 » terapie odbudowujące i łagodzące dla skór  

z zaburzoną barierą hydro-lipidową
Kod 53051 50 ml

Kanabisowa neuro-pianka do mycia dla 
skór zestresowanych i dysfunkcyjnych
Neuro Cannabis Foam
Kannabia SensePLF 2 mg/g, olej konopny 0,5 mg/g, 
olej makowy 0,5 mg/g

 » ultra delikatna formuła 
 » na bazie naturalnych eko certyfikowanych 

substancji myjących 
 » szybki i skuteczny demakijaż - również oczu 
 » wydajna konsystencja 
 » wygodny i ekonomiczny sposób dozowania   

Zastosowanie:
 » przygotowanie do zabiegu 
 » codzienne oczyszczanie nawet najbardziej 

wrażliwej skóry
Kod 53058 200 ml

Kanabisowy neuro-tonik pielęgnacyjny 
dla skór zestresowanych i dysfunkcyjnych
Neuro Cannabis Solution 
Kannabia SensePLF  2 mg/g, ekstrakt z pieprzu 
tasmańskiego 

 » łagodny tonik dermokosmetyczny
 » reguluje mikrobiom i pH skóry
 » koi i łagodzi podrażnienia  
 » przygotowuje skórę do kolejnych kroków 

pielęgnacji 
 » odświeża i daje uczucie komfortu  

Zastosowanie:
 » tonizacja skóry po oczyszczaniu 
 » również jako kompres na oczy  

Kod 53057 200 ml

Kanabisowy neuro-balsam do rąk i ciała
Neuro Cannabis Hand & Body Balm 
olej konopny 100 mg/g, olej makowy 100 mg/g

 » uniwersalna formuła do rąk i ciała 
 » szybko wchłaniająca się konsystencja 
 » świeży naturalny zapach
 » łagodzenie suchości, podrażnienia i objawów 

alergii
 » ochrona przed czynnikami zewnętrznymi    

Zastosowanie:
 » do codziennej pielęgnacji skóry suchej  

i skłonnej do atopii
 » po zabiegu manicure w gabinecie 
 » rekomendowany po każdym myciu rąk
 » polecane stosowanie z Neuro Cannabis Hand 

& Body Wash 
 » w ekstremalnych przypadkach zaleca się 

łączenie z maścią Neuro Cannabis Ointment  
Kod 53060 200 ml

Kanabisowy neuro-żel do mycia rąk i ciała
Neuro Cannabis Hand & Body Wash   
Kannabia SensePLF 1 mg/g, olej konopny, proteiny 
ryżowe, kwas hialuronowy, betaina

 » łagodna formuła do mycia rąk i ciała 
 » tworzy przyjemną delikatną pianę 
 » wygładza i nawilża dzięki kompleksowi protein 

ryżowych i kwasu hialuronowego 
 » wydajna konsystencja 
 » odświeżający zapach    

Zastosowanie:
 » do codziennego mycia i pielęgnacji każdej 

skóry, szczególnie suchej i skłonnej do atopii
 » zmniejsza dyskomfort podczas kąpieli 
 » polecane stosowanie razem z Neuro Cannabis 

Hand & Body Balm  
Kod  53052 200 ml

 » bogata w naturalne NNKT krem–maska 
 » wysoka koncentracja 30% oleju konopnego  

i makowego   
 » błyskawiczne przywraca równowagę lipidową
 » SOS dla skóry bardzo suchej i łuszczącej się 
 » odświeża i daje uczucie komfortu  

Zastosowanie:
 » intensywna nocna kuracja odstresowująca
 » terapie odbudowujące i łagodzące dla skór  

z zaburzoną barierą hydro-lipidową 
 » rekomendowana aplikacja wieczorna z auto-

masażem „Cannabis beauty points“
 » zalecane stosowanie codzienne w przypadku 

skór ekstremalnie suchych 
 » w przypadku okresowych problemów aplikac-

ja codzienna do poprawy stanu skóry oraz 
kontynuacja 1-2 x tygodniu w celu podtrzyma-
nia efektów 

 » w okresie zimowym możliwe stosowanie na 
dzień w przypadku niskiej temperatury i wiatru  

Kod 53055  50 ml

Kanabisowa neuro krem-maska dla skóry 
zestresowanej i dysfunkcyjnej
Neuro Cannabis Cream-Mask  
Kannabia SensePLF 10 mg/g, olej konopny 200 mg/g, 
olej makowy 100 mg/g

NEURO CANNABIS® THERAPY NEURO CANNABIS® THERAPY
Pierwsze neurokosmetyki oparte na komórkach macierzystych i oleju komórkowym z konopi Pierwsze neurokosmetyki oparte na komórkach macierzystych i oleju komórkowym z konopi

skóra pO 7 dniach 

skóra pO 7 dniach 

Skóra Przed kuracją

Skóra Przed kuracją

zabieg i zdjęcie wykonane
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Kanabisowa neuro-maść regenerująca
Neuro Cannabis Ointment 
olej konopny 100 mg/g, olej makowy 55 mg/g, 
witaminy A+E 3 mg

 » odżywcza formuła oparta na  lanolinie, ole-
jach i woskach   

 » zawiera olejki eteryczne (miętowy, rozmary-
nowy i sosnowy)               

 » działa jak opatrunek dla pękającej skóry
 » obszary stosowania: pięty, stopy, dłonie, łokcie 

i kolana
 » polecana dla diabetyków   

Zastosowanie:
 » zabiegi okluzyjne na popękaną skórę - owinąć 

skórę folią i pozostawić na 15 - 20 minut
 » likwidacja pęknięć i zrogowaceń na stopach 

lub dłoniach
 » codzienna aplikacja nocna pod bawełniane 

skarpetki lub rękawiczki, aż do uzyskania 
poprawy

 » profilaktyka zrogowaceń - aplikacja na noc 
pod skarpetki bawełniane raz w tygodniu

Kod 53061  50 g

Twoja lista zakupów 

Produkt

Neuro Cannabis Foam 

Neuro Cannabis Solution 

Neuro Cannabis Serum 

Neuro Cannabis mask 

Snow Fungus mask

Lista zakupów 
dla Twojego klienta 

Produkt

Neuro Cannabis Foam 

Neuro Cannabis Solution 

Neuro Cannabis elixir-Cream 

Neuro Cannabis Cream-mask 

Snow Fungus mask

Kanabisowy neuro-krem do stóp
Neuro Cannabis Foot Cream
olej konopny 200 mg/g, olej makowy 100 mg/g, 
mocznik 100 mg/g

 » bogata lipidowa formuła 
 » 10% mocznika o działaniu zmiękczającym  
 » szybka poprawa kondycji suchej skóry stóp
 » odświeżający zapach  
 » doskonały dla skór z egzemą, pękającymi 

piętami oraz dla diabetyków   

Zastosowanie:
 » po zabiegu pedicure  
 » codzienna pielęgnacja stóp  
 » rekomendowany na noc  
 » w ekstremalnych przypadkach łączyć  

z Neuro Cannabis Ointment
Kod 53059  75 ml

HOLISTYCZNY NEURO-ZABIEG Z OLEJEM KOMÓRKOWYM Z KONOPI

1. Przeprowadzić demakijaż przy pomocy Neuro Cannabis Foam.
2. Stonizować skórę Neuro Cannabis Solution.
3. Jeżeli skóra nie jest podrażniona lub w trakcie leczenia dermatologicznego 

wykonać Enzymatic Peel.
4. Nałożyć Neuro Cannabis Serum. Wprowadzić manualnie lub za pomocą 

sonoforezy, mezoterapii mikroigłowej, bezigłowej. 
5. Nałożyć Fungus Snow Mask na 20 - 30 minut. 
6. Nałożyć maskę Neuro Cannabis Mask. Wykonać kanabisowy masaż relaksacyjny 

„Cannabis beauty points” (patrz schemat masażu). Instruktaż filmowy dostępny dla 
Profesjonalistów w MEDIATECE ARKANA – www.sklep.arkana.pl). Po zakończeniu 
masażu nadmiar maski odsączyć chusteczką, nie zmywać.

Masaż Kanabisowy
1. Ręce układamy za uszami i uciskamy kciukami symetryczne punkty położone przed małżowiną uszną.
2. Układamy jeden kciuk nad drugim i uciskamy punkt środkowy na linii włosów. Następnie kciukami uciskamy punkty wzdłuż 

linii włosów w kierunku uszu - każdy z punktów osobno.
3. Układamy jeden kciuk nad drugim i uciskamy punkt położony między brwiami.
4. Uciskamy palcami wskazującymi punkty u nasady brwi.
5. Uciskamy palcami wskazującymi lub środkowymi punkty w linii środkowej brwi, a następnie punkty na końcu brwi.
6. Kciukami uciskamy punkty znajdujące się w wewnętrznym kąciku oka na granicy oczodołu.
7. Palcami wskazującymi lub środkowymi uciskamy punkty w linii środkowej pod oczami.
8. Palcami środkowymi uciskamy punkty w zewnętrznych kącikach oczu na granicy oczodołu.
9. Ruchem okrężnym uciskamy punkty w zagłębieniu na skroniach.
10. Palcami wskazującymi uciskamy punkty w kącikach nosa.
11. Palcami wskazującymi lub środkowymi uciskamy punkty znajdujące się na najniższym punkcie kości jarzmowej (w linii 

środkowej bruzdy nosowo - wargowej).
12. Układamy jeden kciuk na drugim i uciskamy punkt pod nosem w linii środkowej nad górną wargą.
13. Palcami wskazującymi lub środkowymi uciskamy punkty na poziomie kącików ust.
14. Układamy jeden kciuk na drugim i uciskamy punkt w linii środkowej pod dolną wargą w dołku na brodzie.
15. Palcami wskazującymi lub środkowymi uciskamy punkty na linii żuchwy od wewnątrz w kierunku ucha.
16. Kciukiem i palcem wskazującym kolejno uciskamy małżowinę uszną jednego ucha, zaczynając od płatków uszu ku górze. 

Następnie uciskamy drugie ucho.
17. Powtarzamy ruch 1. Ręce układamy za uszami i uciskamy punkty kciukami.

ilość zabiegów w serii 6-10

Częstotliwość co 7- 10 dni

NEURO CANNABIS® THERAPY NEURO CANNABIS® THERAPY
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