Folheto informativo – Informação para o utilizador

LARUNE CBD PATCH 16 MG/ EMPLASTRO
Cannabis Sativa

Português

Este folheto contém informação importante para o utilizador. Antes de utilizar este produto leia atentamente todo o conteúdo deste folheto
informativo.
Utilize o produto exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com indicação adicional do médico, terapeuta ou especialista
de saúde.
• Conserve este folheto para o ler novamente após períodos alargados sem utilizar o produto.
• Caso necessite de esclarecimentos adicionais, consulte o seu terapeuta ou o serviço de apoio ao consumidor.
• Se detetar efeitos secundários, inclusive efeitos secundários desconhecidos ou não indicados neste folheto informativo, consulte o seu médico.
• Em caso de alteração do estado de saúde ou demora prolongada nas melhoras, consulte um médico.
O que contém este folheto:
1. O que é CBD Patch e para que é utilizado;
2. O que precisa de saber antes de utilizar;
3. Como utilizar CBD Patch;
4. Efeitos secundários possíveis;
5. Como conservar CDB patch;
6. Conteúdo da embalagem;
7. Outras informações;
1. O que é CBD Patch e para que é utilizado.
CBD Patch é um emplastro de libertação prolongada, para uso tópico,
através da colocação de uma pelicula fina impregnada com as
substâncias ativas de Cannabis Sativa.
Está indicado para adultos para o alívio de sintomas de dor localizada,
seja ocasional, crónica ou em resultado de trauma.
Normalmente estes sintomas são aliviados pela ação de CBD Patch
na interação com os recetores CB1 e CB2.
Caso não sinta melhoras nos dias seguintes à utilização consulte um
médico.
Está indicado para adultos que procuram complementar a sua rotina
nutricional suplemento de Cannabis Sativa sem a toma de outras
soluções similares como os comprimidos, cápsulas, ampolas, xaropes
ou outras do mesmo cariz e para a mesma finalidade.
Uma vez que os emplastros CDB Patch são de uso externo o utilizador
não terá riscos acrescidos com a utilização em simultâneo com outros
tratamentos e medicamentos.
2. O que precisa de saber antes de utilizar CBD Patch.
Não utilize CDB Patch se:
•
Se tem hipersensibilidade, ou intolerância a qualquer um
dos compostos de CBD Patch;
•
Se por indicação médica está desaconselhado ao consumo
de qualquer substância ativa ou incluída em CBD Patch;
•
Se foi restrito ao consumo ou sujeito a desintoxicação de
substâncias com canabinoides;
•
Se está gravida ou com intensões de engravidar;
•
Se está a amamentar.
Advertências e precauções.
Tendo em conta que CBD Patch não é um medicamento, não requer
receita médica e a sua dispensa no mercado é livre, o consumo deve
ser responsável e unicamente para os fins a que o produto se propõe.
Está documentada a ocorrência rara de resistência aos efeitos de CBD
Patch nalguns utilizadores. Esta condição ocorre maioritariamente em
situações de dor crónica agravada e em episódios de dor intensa
ocasional e a condições que requerem intervenção médica imediata.
Em utilizadores com pele muito sensíveis a pelicula de CBD Patch
pode criar reação cutânea local. Não se deve utilizar nas peles
sensíveis como a do rosto, pescoço, axilas, mamilos e zona genital.
Também não se deve utilizar em qualquer outra parte do corpo em
simultâneo com loções cosméticas ou outras pomadas.
CBD Patch pode criar irritação ocular e das membranas mucosas, e
em contacto com estas zonas lavar com água tépida abundantemente.
Interação com outros medicamentos
Não foram realizados estudos de interação.
As interações com os medicamentos, mesmo quando administrados
sistemicamente ou por períodos prolongados, são consideradas
mínimas, uma vez que a absorção sistémica dos compostos do CBD
Patch é tópico e considerado negligenciável.
3. Como utilizar CBD Patch.
Aplicação tópica.
Para alívio dos efeitos localizados, colocar um emplastro CBD Patch
na zona do foco da lesão, e deixar atuar durante 24 horas. Esta
colocação pode ser repetida até alívio total dos sintomas ou até
satisfazer as necessidades do utilizador. É recomendado a utilização
de pelo menos 8 dias consecutivos
Para complemento ou suplemento, utilizar 1 emplastro por dia, numa
zona do corpo resguardada do sol, como as costas, o braço ou o flanco
da barriga, preferencialmente numa zona com menor intensidade de
tecido, e deixar atuar durante 24 horas. É aconselhável a utilização
mínima de 2 meses.

Em qualquer tipo de utilização o emplastro substitui-se ao final de 24
horas e não é reutilizável.
Se utilizar CBD Pach mais do que deveria.
Tendo em conta as concentrações de CBD Patch é pouco provável a
ocorrência de sobredosagem.
4. Efeitos secundários possíveis.
Como todos os produtos cosméticos, o CBD Patch pode causar efeitos
secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Foram relatados casos considerados raros de comichão, aumento de
ligeiro da temperatura da pele no local de colocação e irritação
cutânea. Nos casos muito raros, relacionados com hipersensibilidade,
identificaram-se os sintomas de comichão forte sem erupção,
sensação ligeira de queimadura na pele e vermelhão intenso.
A maioria dos sintomas dos efeitos secundários é temporária e
rapidamente aliviada se lavada a superfície com água tépida e sabão
neutro. Caso estes sintomas permaneçam, consulte um médico.
5. Como conservar CBD Patch.
O CBD Patch não necessita de especiais precauções de conservação.
Após qualquer utilização feche os restantes emplastros na bolsa com
fecho hermético.
Guarde num local fresco e seco, protegido da luz solar, fora do alcance
das crianças e de pessoas com perturbação mental.
Não utilize CBD Patch após a data de validade mencionada em cada
embalagem, (EXP - MM/AA) e que corresponde ao último dia do mês.
6. Conteúdo da embalagem.
Composição de CBD Patch
As substâncias ativas de CBD Patch são:
16mg Cannabidiol (CAS-13956-29-1); CBD Isolado 99,7%
12mg Cannabis Sativa Seed Oil (CAS-89925-21-4).
Os restantes componentes são:
Polysorbate 20; Phenoxyethanol; Aqua; Acrylates Copolymer; Fonte
ácidos linoleicos de Omega-3 (14%-30%) Omega-6 (45%-65%); Ácido
oleico Omega-9 (6%-20%); Óleo de cânhamo sem conteúdo de ácidos
graxos; 0% Tetra-hidrocanabinol (THC)
Qual o aspeto da embalagem
A embalagem de CBD Patch é composta por cinco peliculas individuais
de dois emplastros, embaladas em bolsa hermética com fecho.
7. Outras informações.
Fabricante e titular da autorização de introdução no mercado
Larune Laboratoires- Paris
102, av. des Champs Elysées - 75008 Paris - France
Certified Manufacture A-2645 - ISO 22716 «BPF» Cosmetics
Comercializado em Portugal por:
Formula San Portugal
R. Henrique Paiva Couceiro 10 2700-437 Amadora
info@formulasan.com
Telefone 215 959 944
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CBD Patch está disponivél ao consumidor através da rede de
farmácias, para farmácias, estabelecimentos especializados em
produtos de saúde e bem estar, ervanárias, clinicas e terapeutas.
Poderá ser encontrado para venda através de plataformas online em
nos seguintes revendedores autorizados:
Dott
Worten
Amazon
Formula San
Sim Slim Instituit
Aceda por QR code.

