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CBD  P RODUK T Y  P RO  P S Y

Na počátku byla Luna, pejsek, kterého jsem
si vzal z útulku. Aby tu změnu prostředí lépe
zvládala, podal jsem jí CBD olej. Díky tomu
se rychleji aklimatizovala. Viděl jsem, jak je
pro ni ta velká změna snadnější.

Když CBD pomohlo Lunce, mohlo by pomoci
i dalším pejskům. Vznikl tak nápad vyrábět
konopné produkty. 

A nejsou to jen produkty! Je to forma
pomoci těm, kteří si sami nepomůžou.

 

Lukáš Dospíšil
zakladatel společnosti 
Lukas Green

 

SOC I A L N Í  MED I A  

KON T A K T U J T E  NÁ S

Lukas Green s.r.o.
IČ 09152423

Lukas@lukasgreen.cz
+420 602 162 410
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CO  J E  CBD

CBD (kanabidiol) je nepsychoaktivní látka
obsažená v rostlinách konopí Canabis
sativa. Pro naše výrobky využíváme konopí
seté - technické konopí od českých
lokálních pěstitelů.

Všechny CBD produkty, které se prodávají 
v České republice, nesmí obsahovat více
než 0,2% psychoaktivních látek. Z tohoto
hlediska jsou naše produkty pečlivě
testovány a kontrolovány. Jsou bezpečné
na užívání a jsou legální.

Náš CBD olej pro psy je registrovaný jako
veterinární přípravek.

P ROČ  Z VO L I T  NA Š E  P RODUK T Y

Local hemp
CBD

Health 

benefits
 

Registered
veterinary 

J A K  S E  CBD  Z Í S K Á V Á

Nejčastější využívanou metodou pro získání
této látky je super kritická extrakce. Touto
technologii dochází k izolaci jednotlivých
složek. Jedná se o náročný proces. V
současné době je však pokládán za
nejefektivnější   a nejúčinnější způsob, jak
CBD oddělit od ostatních kanabinoidů.



Přírodní, velmi čistý lososový olej. Je
rafinovaný - lososové maso se lisuje za
nízkých teplot. Má jemnou, nevtíravou
rybí vůni. Je bez příměsí jiných olejů.
Barva je jasně oranžová až světle
jantarová.  Bez umělých aromat a
barviv.
Složení: Tuk celkem 99,50 %. Mastné
kyseliny n-3 18,00 %. Mastné kyseliny
nasycené celkem 13 %. EPA + DHA 28 %.
Voda 0,02 %.

| 250 ml |
| 500 ml |

LOSOSOVÝ OLEJ

Naše pamlsky jsou vyráběné z vařené
masové směsi, na základě kachního 
a rybího masa. Obsahují 80 %
živočišných produktů, zbytek jsou
tepelně upravené rostlinné a zeleninové
suroviny. 
Obsah přirozených živin na 1 kg krmiva:
Bílkoviny (NL) -32 %, Tuk – 19 %,
Vláknina - 4 %, Škrob 10 %, Cukr 2 %,
NaCl 0,6 %.

| 100 g - obsahuje 125 mg CBD |
| 200 g - obsahuje 250 mg CBD |

KONOPNÉ PAMLSKY

Tento produkt je kombinací kvalitního
lososového oleje a konopného extraktu 
s CBD. Vhodné pro dlouhodobé užívání.
Produkt obsahuje: Lososový olej (99%),
MCT olej s konopným extraktem (1%).

| 250 ml - obsahuje 250 mg CBD |
| 500 ml - obsahuje 500 mg CBD |

CBD OLEJ



Naše produkty významně
pomáhají bojovat proti stresu,
strachu, úzkosti a napětí. Naši
klienti podávají CBD psům pro
zmírnění separační úzkosti. Také

si ho pochvalují v časech
ohňostrojů nebo bouřek.

PROTI ÚZKOSTI

CBD působí v těle psa hned na
několik oblastí najednou.
Dokáže ulevit od bolesti,

podpořit rovnováhu trávicího
traktu, posílit imunitu, pomoci při

nespavosti a psychických
potížích. Celkově harmonizuje

tělo i duši.

HARMONIZACE

Látka CBD má prokazatelně
analgetické a protizánětlivé
účinky. Pejskům může ulevit při
artritidě, dysplazii kyčelního
kloubu a dalších obtížích a

bolestech spojených s
pohybovým aparátem.

ÚLEVA OD BOLESTI



J A K  CBD  P Ů SOB Í  V  T Ě L E

Stejně jako člověk má i pes
endokanabinoidní systém (EKS). Tento
systém má v těle na starosti důležité
komplexní funkce, které ovlivňují
fyziologické a psychologické změny.

EKS zasahuje do nejrůznějších oblastí, jako
je reakce na zranění a záněty,
harmonizace, nálada, imunita.

EKS funguje podobně jako zámek a klíč. 
V těle se nachází endokanabinoidní
receptory. Nejběžnější jsou CB1 a CB2.
Tyto receptory může tělo aktivovat pomocí
vlastních kanabinoidů (např. anandamidu)
nebo s využitím dodaných rostlinných
kanabinoidů jako je CBD.

Tělo pak spouští preventivní a ochranné
mechanismy, harmonizuje se a posiluje
imunitu, tlumí bolesti a záněty.

Dle odborných studií je CBD pro organismus
savců prospěšné. Výzkum se stále posouvá
kupředu a je jisté, že pro plné pochopení
EKS je před vědci ještě dlouhá cesta. 
Ti věří, že by kanabinoidy byly zásadní v
léčbě nemocí, na které prozatím nezabírá
běžně dostupná léčba.

 



NE KON EČNÝ  PO T ENC I Á L
KONOP Í

Tato rostlina je s člověkem spjata již od
pravěku. Je to prastará zemědělská
plodina, kterou lidé využívali v mnoha
oblastech.

Konopí seté - Cannabis sativa
Jedná se o tzv. technické konopí. Rostliny
se pěstují pro vlákno - textilní vlákno je
pevné, dobře odolává vlhkosti a hnilobě. Je
také surovinou pro výrobu biopaliv, papíru,
lepenky, tepelně izolačního materiálu,
alkoholu, betonu, skla.

Výrobky z konopí jsou dobře
recyklovatelné.

Další využitelnou surovinou jsou semena. Ta
obsahují vitamíny a omega 6 a 3
nenasycené mastné kyseliny.

Konopí seté je trvale udržitelné a má tak
skvělý potenciál stát se zdrojem cirkulární
ekonomiky.

Pěstování konopí má mnohem menší
spotřebu vody než např. bavlna.
Nepotřebuje ani tolik půdy. Roste rychle 
a nevyžaduje používání herbicidů a
pesticidů. Naopak z půdy na sebe váže
těžké kovy a jedovaté látky. Půdu tak
ozdravuje, potlačuje růst plevele a má
protierozní schopnosti.

Dalším druhem konopí je
Konopí indické - Cannabis indica.
To se pro vysoký obsah THC pěstuje hlavně
jako droga (marihuana). THC je
psychoaktivní látka. Tuto rostlinu pro naše
výrobky nepoužíváme.



Chceme pomáhat tam , kde můžeme. Jsme
pejskaři a pro své čtyřnohé kamarády
uděláme vše možné i nemožné. Víme , že
mnoho pejsků takové štěstí nemá.

Podporujeme proto útulky , záchranné stanice
a další podobné organizace. Těm jsme
darovali naše produkty , které jim pomohly s
péčí o chlupáče.

POMÁHÁME ÚTULKŮM
# POMAHAMEU TU L KUM

A MNOHO DALŠÍCH...



VETERINÁRNÍ ORNINACE
Naše produkty už užívají ve
veterinárních ordinacích.

Veterináři vřele doporučují
svým klientům čistě přírodní
podporu zdraví pro jejich
mazlíčky.

Máme skvělé zprávy , že psi ,
kteří se návštěvy veterináře
báli , se po podání CBD
uklidnili a prohlídku brali
zvesela. 

SPOLUPRACUJEME

Důležitá je pro nás dostupnost našich produktů. Spolupracujeme s
kamennými obchody a eshopy , které nabízí konopné produkty ,

chovatelské potřeby nebo veterinární přípravky. Tento seznam
stále rozšiřujeme. Dále jsme aktivní na sociálních sítích , kde se s
partnery a prodejnami propojujeme. Každé spolupráce si
nesmírně vážíme.

A MNOHO DALŠÍCH...




