
TRAWACREAM
regenerační krém z konopí

Produkt obsahuje výtažek z květů a listů 
technického konopí v kokosovém oleji. 

www.trawa.cz

Zakoupením a užíváním tohoto produktu 
podpoříte environmentální projekt TRAWA 
zaměřený na vývoj nových 
alternativních produktů z konopí 
a bylin, aplikací biotechnologií chránicí životní 
prostředí a rozvoj dalších vzdělávacích 
a sociálně sponzorských aktivit. 

Výroba a distribuce:
Ing. Tomáš Ružovič a Jaroslav Struška, Čísovická 401, 252 10 Mníšek pod Brdy
Tel.: +420 602 478 957, e-mail: trawa.cz@gmail.com, IČ: 67782051

Příznivě působí na kůži díky přítomnosti kanna-
binoidů a dalších přirozených regeneračních 
látek. TRAWACREAM lze aplikovat i na popras-
kanou, vysušenou, mechanicky či chemicky 
poškozenou kůži. Produkt je vhodný i k ostat-
ním účelům jako je antimikrobiální impregnace 
a ošetření různých povrchů.

TRAWACREAM vyniká nulovým obsahem
konzervantů, na rozdíl od běžných krémů 
a kosmetických přípravků. Produkt je vyroben 
z přírodních, zdravotně nezávadných surovin 
původně určených pro potravinářskou výrobu.
Produkt má exotickou bylinnou chuť a vůni 
konopí bez obávaných psychoaktivních účinků. 
Všechny tyto vlastnosti  tvoří z TRAWACREAMU 
produkt 21. století s univerzálním použitím.



Datum výroby:          Datum spotřeby: 

TRAWACREAM složení :
kokosový olej, konopný květ a list z technického konopí
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Pěstování technického konopí příznivě 
působí i na životní prostředí. 

Skladování:
TRAWACREAM mění skupenství podle teploty skladování.
 
POZOR: skladujte při teplotě 6 - 10 °C, při vyšší teplotě 
(nad 25°C) se mění skupenství z  tuhého na kapalné. 
TRAWACREAM obsahuje rozptýlené nebo usazené, 
zelenohnědé částice konopí, které nejsou závadou 
výrobku.  

TRADIČNÍ VYUŽITÍ KONOPÍ
Konopí je využíváno lidstvem v  průmyslu a medicíně již 
přes 3000 let.
Rostlina se zpracovává v textilním, potravinářském i farma-
ceutickém průmyslu. Odpadní produkt z konopí tzv. 
pazdeří lze využít ve stavebnictví, při výrobě papíru či kono-
pných briket a pelet pro vytápění.

V  posledních letech jsou prováděny odborné vědecké 
studie prokazující pozitivní účinky konopí na lidský orga-
nizmus a to v  různých formách. Zmírňuje popáleniny, 
bolesti kloubů a svalů. Tradičně se používá na popras-
kanou kůži, atopické exémy a záněty kůže.
 
Kannabinoidy zejména CBD zlepšuje psychickou odolnost, 
posiluje imunitu a působí na řadu vážných nemocí 
(lupénka, záněty, cukrovka aj.). 
Kanabinoidy působí i antibakteriálně a proti plísním. 
Vhodné pro masáže s pozitivním relaxačním účinkem. 


