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Lepszy sposób 
na dobry sen

Odkryj, co stoi za mechanizmem snu 
i jak nauka może Ci pomóc w znalezieniu 
sposobu na wyspanie się.

Co zrobić, aby się w końcu wyspać?
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Czy wiesz, że prawie co czwarta osoba zmaga 
się z problemami związanymi ze snem?

Wraz z wiekiem, trudności te stają się coraz bardziej powszechne 
i dotyczą aż 41% osób po 50. roku życia¹. Niektórzy mówią “śpij więcej, 
śpij częściej”, co niekoniecznie musi być idealnym rozwiązaniem, 
skrojonym pod każdego. Zresztą, nie zawsze jest to łatwe – w końcu 
nie posiadamy magicznego przełącznika pomiędzy snem a jawą. 

Postanowiliśmy zagłębić się bardziej w tę tematykę i zastanowić się, 
dlaczego tak właściwie potrzebujemy snu i przede wszystkim, jak go 
sobie zapewnić. Jest kilka sprawdzonych sposobów, które mogą 
Ci pomóc – odkryj je razem z nami!

Z tego ebooka dowiesz się:

Dlaczego śpimy i czy wybudzanie się w trakcie 
nocy jest normalne?
Ile snu rzeczywiście potrzebujemy?
Jak powinien wyglądać dobry sen?
Czy wszyscy spędzają chwile przed zaśnięciem 
na rozmyślaniu nad swoim życiem?

A najważniejsze to

Jakie dobre praktyki na lepszy sen 
możesz od razu wprowadzić w życie?

Lepszy sposób na dobry sen

Słowem wstępu



Dlaczego 
w ogóle śpimy? 

R O Z D Z I A Ł  P I E R W S Z Y

Lepszy sposób na dobry sen

że potrzebujem
y sn

u
.

Każdy człowiek spędza średnio 25-30 lat życia na śnie.1 Na pierwszy 
rzut oka brzmi to jak ewolucyjne faux-pas – dlaczego natura 
zadecydowała, że tak ogromną część życia będziemy spędzać 
w stanie nieświadomości, bez możliwości znajdowania pożywienia, 
reprodukcji lub chociaż nawiązywania kontaktów społecznych?

Zanim do tego dojdziemy, przyjrzyjmy się, 
co biologicznie sprawia...



1

Wbrew pozorom nie chodzi tu o presję ze strony otoczenia, 
presja snu oznacza nasz biologiczny popęd do snu – im dłużej 
nie możemy go zrealizować, tym silniejszy się staje. 

To trochę jak ze składnikami odżywczymi: gdy zaczyna nam ich bra-
kować, organizm daje nam o tym znać na różne sposoby. Analogicz-
nie jest ze snem – presja snu wzrasta, gdy się nie wysypiamy.

Co ciekawe, już w pierwszym etapie wypoczynku presja snu 
gwałtownie spada. 

Jak to działa? Zobacz na ilustracji: 2
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Ilustracja 1. Presja snu w cyklu dobowym.
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Mówi się, że rytm dobowy jest pewnego rodzaju zegarem biologicz-
nym, do którego dostraja się nasz organizm. Dla większości, najbar-
dziej optymalną godziną snu i pobudki jest godzina 23:00 
i 7:002 – i te wyznaczniki sprawiają, że cała ludzkość wrzucana jest do 
wielkiego wora i dostosowywana do jednej, uniwersalnej godziny. 
Problem jednak leży w tym, że nie jest to najlepsze podejście, bo… 
żyjemy w różnych strefach czasowych!

Jak to działa? Dzień pracy zaczyna się między 8:00 a 9:00, podczas 
gdy zegar biologiczny części społeczeństwa uważa to niemal za 
środek nocy. W praktyce będzie to oznaczać niemal permanentne 
niewyspanie i to nie z naszej winy. W kolejnych rozdziałach znajduje-
my sposoby, jak sobie z tym poradzić i w końcu się wyspać.

Kolejną ważną kwestią jest rytm dobowy. Niemal każdy wie, czym 
jest, ale mało kto jest świadomy, jak wiele czynników obejmuje! 

W zależności od pory dnia, zmieniają się nasze: temperatura ciała, 
wydzielanie hormonów, poziom skupienia, senność, i inne uwarunko-
wania  wpływające na rytm dobowy.

2 Rytm dobowy

Zespół nagłej zmiany czasowej (ang. jet-lag) to chwilowe, 
najczęściej kilkudniowe zaburzenie równowagi organizmu 
i cyklu dobowego. Najczęściej można go doświadczyć
podróżując samolotem na wschód lub na zachód.

O tym może już slyszałaś_eś!
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Sen 
na przestrzeni 
życia 
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Ile snu potrzebuję?

Dowiedz się,
czy śpisz dobrze!

W tym e-booku nie znajdziesz odpowiedzi na to pytanie. 

Dlaczego?
 
Bo jest to bardzo indywidualna kwestia! 

Sen jest trochę jak wzrost, odcień włosów, czy kolor oczu – każdy z nas 
różni się pod tym względem. Podjęliśmy jednak próbę i zdobyliśmy 
masę informacji, które pomogą Ci samodzielnie znaleźć odpowiedź 
na to pytanie. 
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Zastanów się, o której godzinie naturalnie robisz się zmę-
czona_y, a o której się budzisz. Zapisuj swoje spostrzeżenia: 
przez tydzień daj sobie taką możliwość, bez nastawiania 
budzików i kładzenia się spać, bo “już trzeba”. Niech Twój 
organizm podpowie Ci, które godziny są dla Ciebie naturalne.

Jeśli będziesz wypoczęta_y w ciągu dnia, zaczęłaś_ąłeś spać dobrze.

Jeśli wciąż masz problemy, by zasnąć, doświadczasz długich przebudzeń 
w nocy, a w ciągu dnia jesteś zmęczona_y, rozdrażniona_y lub masz 
problemy z pamięcią, może to być sygnał, że cierpisz na zaburzenia snu. 
Poproś o poradę lekarza.

Czy przeżywasz akurat bardziej wymagający okres 
w życiu? Masz więcej obowiązków niż zazwyczaj?

To znaczy, że śpisz dobrze. Nawet jeśli czas Twojego 
snu jest krótszy niż przyjmowana średnia lub od czasu 
do czasu miewasz wybudzenia w trakcie snu, nie ma 
się czym martwić!

Krótszy sen jest tutaj zupełnie normalny, jeśli zmęczenie nie jest 
silne i nie przeszkadza Ci w funkcjonowaniu, oznacza to, że Twój 
organizm reaguje dobrze na Twoją potrzebę większej wydajności.

Czy w trakcie dnia jesteś zmęczona_y?
Czy brakuje Ci energii?

TAK.

TROCHĘ.

NIE.

TAK.

NIE.
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W przypadku noworodków jest to nawet 16 godzin na dobę, u dzieci 10 
godzin, u nastolatków 9 godzin, we wczesnej dorosłości 8 godzin, 
a u osób starszych nawet 6-7 godzin. 

Oczywiście nie są to sztywne widełki i nie musisz się w nich mieścić. 
Takie wartości po prostu występują populacyjnie najczęściej.2

Długość snu różni się też 
w zależności od wieku. 

10h16h 9h

8h 6h

N O W O R O D K I D Z I E C I N A S T O L A T K I

D O R O Ś L I O S O B Y  S T A R S Z E
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Teoretycznie, badania wskazują, że nastolatkowie powinni spać około 
9 godzin na dobę. Wiemy jednak, że realia często bywają inne: 
w szczególności, kiedy w grę wchodzi siedzenie do późna (odrabiając 
lekcje lub przeglądając TikToka), a rano trzeba wstać na 8:00 do 
szkoły. Wtedy czas snu skraca się z dziewięciu do nawet pięciu 
godzin!

Niestety, zaniedbanie snu wpływa na pogorszenie się procesów 
pamięciowych i skupienia. Oznacza to, że na przykład siedzenie 
do późna nad książkami może mijać się z celem. 

1 Sen u nastolatków

Konsolidacja pamięci to termin, który w psychologii oznacza 
uporządkowanie informacji w mózgu tak, aby zostały przez 
nas zapamiętana na dłużej.3 Najbardziej efektywnym 
sposobem na konsolidację pamięci jest właśnie SEN!

C
zy

 wiesz, że? 
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2 Sen u osób starszych

Im jesteśmy starsi (pomiędzy 20 a 70 rokiem życia) długość snu 
skraca się z około 8 godzin do średnio 6,5 godziny. Zmianom ulega 
również schemat snu – jest on płytszy i częściej występują przebu-
dzenia.2 To zupełnie normalne! Zobacz na ilustracji, jak wygląda 
typowy sen osoby starszej:

Krótki czas snu, przebudzenia, czy bardzo wczesna godzina 
pobudki są ZUPEŁNIE NORMALNE i często nie wymagają 
wspomagania się dodatkowymi lekami.

23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00

CZUWANIE

FAZA I PŁYTKA

FAZA II ŚREDNIA

FAZY III I IV 
GŁĘBOKIE

REM

Ilustracja 2. Typowy wzorzec snu u osoby starszej.

w
aż

ne!

Niestety, wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy z naturalnego cyklu 
i zaczyna się niepokoić tym, że coraz krócej śpią. To często prowadzi 
do faktycznej bezsenności, bo jak wiemy, stres nie jest największym 
przyjacielem błogiego wypoczynku. Wśród starszych osób znacząco 
wzrasta również zażywanie leków nasennych.

Lepszy sposób na dobry sen



Czym jest
dobry sen?
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Jak tak naprawdę 
powinien wyglądać sen? 

23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00
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FAZY III I IV 
GŁĘBOKIE

REM

Ilustracja 3. Typowy wzorzec snu u zdrowej osoby dorosłej.

Zasypiamy, przez następne kilka godzin widzimy czarną plamę, 
po czym budzimy się rano gotowi na następny dzień. Przy odrobinie 
szczęścia, pamiętamy jeszcze, co nam się w międzyczasie przyśniło. 

W rzeczywistości, od wieczora do rana, nasz mózg bawił się 
w najlepsze, jak na rollercoasterze! Głównie dlatego, że sen nie jest 
liniowy: składa się z naprzemiennie występujących po sobie czterech 
faz, w powtarzającym się przez całą noc cyklu. Każdy cykl trwa 
średnio 90 minut, a fazy różnią się między sobą stopniem głębokości: 
im głębszy sen, tym mniejsza częstotliwość fal mózgowych.3

Lepszy sposób na dobry sen
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Tajemnicza faza REM

Faza REM jest zdecydowanie najbardziej interesująca, zarówno dla 
naukowców, jak i dla nas. Po pierwsze dlatego, że aktywność mózgo-
wa na EEG* podczas fazy REM jest niemal taka sama, jak podczas 
normalnej aktywności za dnia, pomimo tego, że dalej śpimy!3 

Podczas fazy REM często występują sny, lecz większość z nich zapo-
minamy zaraz po przebudzeniu.

*EEG - elektroencefalografia, jedno z podstawowych badań 
pozwalających ocenić aktywność mózgu.

Czy
 w

ie

sz, że? 

Podczas fazy REM gałki oczne 
wykonują bardzo szybkie ruchy 
w każdą stronę? Stąd jej nazwa - 

– Gwałtowne Ruchy Gałek Ocznych.

Rapid Eye Movement 



Masz natrętne 
myśli przed 
zaśnięciem?  
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Może to być ruminacja 

Lepszy sposób na dobry sen

Wyobraź sobie chomika, który gorącz-
kowo pokonuje kolejne kilometry 
w swoim kołowrotku. Co uda się mu 
osiągnąć poza wyczerpaniem i brakiem 
sił? Nic – nigdzie nie dobiegnie. 

To samo dzieje się w naszej głowie kiedy 
ruminujemy, czyli w kółko i w kółko myśli-
my o tym samym problemie, wcale nie 
znajdując rozwiązania. 

Ruminacja, zwana też po angielsku 
overthinkingiem, najczęściej zdarza się 
właśnie pod wieczór, kiedy mamy dużo 
czasu na rozmyślanie, opracowywanie 
alternatywnych scenariuszy i wracanie 
po raz dziesiąty do tego samego zda-
rzenia.
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Czy da się pokonać ruminację?

Lepszy sposób na dobry sen

Zaakceptuj siebie – gdybyśmy mogli, podkreślilibyśmy 
to jeszcze trzy razy. Zdecydowanie akceptacja swoich 
błędów i pozwolenie sobie na ich popełnianie to najważniej-
szy element do… odpuszczenia i pokochania siebie.

Odwróć swoją uwagę – nasza uwaga nie jest z gumy. 
Jeśli przeznaczysz ją na inną czynność, zabraknie czasu 
na ruminację! I choć brzmi to banalnie, uwierz nam: jazda 
na rowerze czy nawet liczenie chmur na niebie, pomogą 
odwrócić uwagę od zdarzeń z przeszłości.

Stwórz plan – każdego wieczoru przeznacz 10-15 minut, 
w trakcie których realnie przemyślisz trapiące Cię myśli. 
Weź kartkę i zrób listę wszystkich tematów, które chcesz 
przepracować i zdecyduj, którymi z nich zajmiesz się dzisiaj, 
a które przekładasz na jutro. Które jesteś w stanie rozwiązać 
i w jaki sposób? Połóż się do łóżka. Jeśli myślami wracasz 
do swoich problemów, przypomnij sobie, w jaki sposób 
zdecydowałaś_eś sobie z nimi poradzić.

Zacznij działać – jeśli jakaś myśl długo nie daje Ci spokoju, 
postaw sobie pytanie “Co mogę zrobić, aby rozwiązać ten 
problem?” i ustal niedaleki termin, w którym podejmiesz kon-
kretne działanie w tym temacie. Pamiętaj, aby go dotrzymać!

1

2

3

4

Porządna motywacja to świetny fundament, który otworzy Cię na 
nowe rozwiązania i pracę nad sobą. Aby pozbyć się overthinkingu
raz na zawsze warto poznać te cztery sposoby i regularnie 
je stosować:
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Tak samo jak na kaszel nie zawsze pomaga herbata z miodem 
i czosnkiem, tak również nie zawsze potrafimy sobie poradzić 
z naszymi problemami w głowie. W takich sytuacjach naturalnym 
rozwiązaniem jest udać się do specjalisty, w tym przypadku do 
psychologa lub psychoterapeuty. I nie ma w tym nic złego! 

Takie rozwiązanie nie tylko rozwieje twoje wątpliwości i pomoże 
w dążeniu do szczęścia, ale też będzie świadczyć o dojrzałości 
i o tym, że chcesz dbać o siebie. 

Zawsze działaj w zgodzie ze swoimi potrzebami – czy to samodzielnie, 
czy z drobną pomocą!

Nie bój się prosić o pomoc

Lepszy sposób na dobry sen



Dobre praktyki 
na lepszy sen

Chyba każdy z nas chciałby mieć w głowie przycisk, który po 
wciśnięciu gwarantowałby nam błogi sen. Jak zatem zacząć żyć 
w harmonii i… w końcu się wyspać? Odkryj sprawdzone sposoby 
na lepszy sen, które jesteś w stanie wprowadzić w życie od zaraz!
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Co robić, aby w końcu się wyspać?

Lepszy sposób na dobry sen

1

Powiedz „pa pa” używkom



Nie ulega wątpliwości, że kofeina działa silnie pobudzająco. 
Swój najwyższy poziom osiąga mniej więcej pół godziny po jej spoży-
ciu, jednak aby usunąć z organizmu zaledwie połowę tej wartości, 
musi minąć 5-7 godzin. Co to w gruncie rzeczy oznacza? Filiżanka 
kawy wypita o 18:00, sprawia, że o północy jej połowa nadal aktywnie 
krąży po Twojej tkance mózgowej! A całkowicie pozbędziesz się jej 
dopiero rano – co negatywnie wpłynie na jakość Twojego snu. Dlate-
go też postaraj się nie pić kawy i herbat kofeinowych po południu, aby 
dać sobie czas na wypoczynek.

Alkohol ma działanie zupełnie odwrotne od kofeiny: może powodować 
senność. Efekt ten działa jednak jedynie przez chwilę, a w drugiej 
połowie cyklu snu może prowadzić do przebudzeń lub wywoływać 
koszmary, które utrudniają ponowne zaśnięcie. Chyba nikt nie lubi 
koszmarów, dlatego dwa razy się zastanów, jeżeli to właśnie w alkoho-
lu szukasz pomocy z zasypianiem.

Alkohol

Nikotyna jest środkiem pobudzającym, dlatego warto wstrzymać
się z paleniem wieczorem lub podczas przebudzeń. Dzięki temu za-
pewnisz sobie głębszy sen, a przy okazji, zadbasz o zdrowie swoich 
płuc!

P.S. Czy wiesz, że nikotyna może również powodować drgawki pod-
czas zasypiania? Kolejny powód, aby rzucić palenie – wiemy, że to 
trudne, ale wierzymy, że dasz radę!

Nikotyna

Lepszy sposób na dobry sen

Kofeina



Dodatkowo, postaw na warzywa, szcze-
gólnie liściaste! Magnez występujący 
w szpinaku, buraku liściowym oraz ka-
puście liściastej redukuje stres, wyrów-
nuje nastrój i pomaga w odprężeniu, 
co poprawia zarówno jakość snu, jak 
i wydłuża jego czas.

Zacznij od małych rzeczy – nie musisz 
robić jedzeniowej rewolucji, aby poczuć 
się lepiej. Spróbuj wyeliminować spoży-
cie cukru, pszenicy i przetworzonej żyw-
ności. 

Podejdź do zdrowej diety bez uprze-
dzeń. To nie mit, że zdrowe jedzenie rów-
nież może być smaczne. 

Problemy ze snem często mogą wynikać z nieprawidłowej diety: niere-
gularnej lub ubogiej w składniki odżywcze. Rozplanowywanie posiłków 
o odpowiednich porach pomoże Ci uregulować Twój cykl dobowy. 
Pamiętaj też, aby jeść lekką kolację na kilka godzin przed położeniem 
się do łóżka, żeby dać organizmowi czas na trawienie.

Lepszy sposób na dobry sen

Zdrowo się odżywiaj2

Wszystko jest kwestią dobrego przepisu. 



Przez całe życie słyszymy, że ruch to zdro-
wie. Im bardziej świadomi swojego ciała 
i samopoczucia jesteśmy, zdajemy sobie 
sprawę, że kryje się w nim sporo 
prawdy. Regularna aktywność fizyczna 
(np. spacery lub sport) pomaga w relaksa-
cji i utrzymaniu prawidłowego krążenia, 
w związku z czym kładziesz się do łóżka 
spokojniejsza_y. 

Tutaj również zacznij na spokojnie. 

Poranek to idealny moment, aby rozbudzić 
ciało: zrób 10 pajacyków, 10 przysiadów 
i trochę pokręć biodrami. Może potańcz 
przez kilka minut do piosenki, która dodaje 
energii? To Twój pierwszy krok, aby się roz-
ruszać! 

Jeśli wolisz ćwiczyć wieczorem, pamiętaj, 
aby nie robić tego na kilka godzin przed 
snem, ponieważ może to wpłynąć na przy-
spieszoną akcję serca w trakcie pierw-
szych faz snu.4

Lepszy sposób na dobry sen

Zacznij ćwiczyć3



Czy wiesz, że używanie telefonów po zgaszeniu światła zwiększa praw-
dopodobieństwo zaburzeń snu?5 Korzystanie z urządzeń przed pój-
ściem spać, a w szczególności z tych, które emitują niebieskie światło, 
zwiększa ryzyko np. bezsenności czy koszmarów sennych. 

Oglądanie świecących ekranów ogranicza również wydzielanie mela-
toniny, czyli hormonu snu, który odpowiada za koordynowanie zegara 
biologicznego i ułatwia zasypianie. Postaraj się nie korzystać z telefo-
nu i telewizora na godzinę przed położeniem się spać. Dobrą praktyką 
może być też odsunięcie smartfona dalej od łóżka. Warto również 
wyłączyć powiadomienia – w końcu sen to czas tylko dla Ciebie 
i Twojego ciała.
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Wyłącz świecące ekrany4



Nawet jeśli na co dzień żyjesz chwilą, pewne 
rzeczy warto usystematyzować, aby w przy-
szłości zaprocentowały dobrej jakości snem. 
Aby ułożyć dobry, wieczorny rytuał najpierw 
ustal swój chronotyp, czyli naturalny, biolo-
giczny zegar dobowy i zaobserwuj, czy jesteś 
typem rannego ptaszka, czy raczej nocnego 
marka. Na tej podstawie ustal godzinę, 
o której codziennie będziesz kłaść się do 
łóżka i wstawać. Pamiętaj o punktualności – 
dzięki temu przyzwyczaisz swoje ciało do 
pewnych nawyków, co ułatwi lepszy jako-
ściowo sen. 

Następnie wybierz wyciszające zajęcie, które 
będziesz wykonywać przynajmniej 20-30 
minut przed snem: może to być relaksująca 
kąpiel, medytacja, słuchanie spokojnej 
muzyki lub czytanie książki. Rutyna pomoże 
Ci przyzwyczaić swoje ciało do zasypiania 
i budzenia się o konkretnej godzinie.

Pamiętaj też, aby w ciągu dnia nie wykony-
wać w łóżku czynności nie związanych ze spa-
niem, takich jak np. jedzenie, czy oglądanie 
filmów. Wtedy łóżko będzie Ci się kojarzyło 
jedynie ze snem, co również wprowadzi 
cię w dobry nastrój i ułatwi zasypianie.
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Doceń siłę nawyku5



Melatonina ma wpływ na jakość twojego snu. Jej poziom jest uzależ-
niony od wielu czynników, m.in. ekspozycji na światło. To oznacza, że 
aby w naturalny sposób przygotować się do snu, warto przebywać 
w zacienionym pomieszczeniu, co może być częścią twojej wieczor-
nej rutyny. Do tego, zapewnij sobie ciszę i odpowiednie natlenienie – 
otwórz okna na moment przed położeniem się do łóżka.

Wiele osób skarży się na problemy ze snem, zwłaszcza w wyjątkowo 
upalne letnie noce, czy suche dni w okresie grzewczym. Dlatego też 
przez cały rok warto dbać o odpowiednie parametry pomieszczenia, 
w którym śpisz, takie jak odpowiednia temperatura (15,6-19,4 °C) 
i wilgotność powietrza (około 50%).
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Przygotuj swój pokój na noc6

Na nasze samopoczucie 
wpływają kolory, którymi 
się otaczamy. 

Jeżeli masz problem 
z zasypianiem, zastanów 
się, czy nie wprowadzić 
do swojej sypialni bardziej 
stonowanych barw. 

Najbardziej polecane 
kolory, które pomagają 
w wyciszeniu się to 
chłodne odcienie zieleni, 
niebieskiego i szarości.

pro tip



Włączając medytację w swoją codzienną rutynę dajemy sobie możli-
wość lepszej kontroli nad swoimi myślami i samoświadomością, ale 
też obniżamy uczucie ciągłego napięcia i stresu. Jeżeli stawiasz 
dopiero pierwsze kroki w swojej przygodzie z medytacją oraz trenin-
giem uważności, zacznij od skupienia uwagi na jednej lub dwóch ruty-
nowych czynnościach.

Podczas robienia porannej kawy lub herbaty, zwolnij i przyjrzyj 
się wnikliwie wszystkim etapom tego procesu. Obserwuj do-
kładnie w jaki sposób płyn wlewa się do kubka, patrz na uno-
szącą się ku górze parę, skup wzrok na bogatej barwie napoju. 

Poświęć kilka chwil na powolne picie w zupełnej ciszy, skupiając 
się na temperaturze, smaku i aromacie.

Możesz także ćwiczyć uważność podczas mycia naczyń czy 
porannego ścielenia łóżka – rozpoczęcie od małych, prostych 
zadań pozwoli Ci zrozumieć, jak dużo świadomości można osią-
gnąć w każdej chwili życia. 

Skorzystaj z gotowej, 9-minutowej medytacji prowadzonej przez 
Patrycję Pruchnik. Kliknij tutaj i pozwól zabrać się w miejsce wy-
ciszenia i spokoju.
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Znajdź chwilę na medytację

Krótka praktyka medytacji

7

https://www.youtube.com/watch?v=Ef82FFMkFL4


Olejki CBD wzmacniają efekty pracy nad dobrej jakości snem, dlatego 
stanowią ważną część codziennego rytuału zasypiania. Wpływając 
na układ endokannabinoidowy, który odpowiada między innymi za 
regulację nastroju i energii, pozostawiają nasze ciało w równowadze 
i pozwalają się zrelaksować. 

Dodatkowo, olejek CBD ma holistyczne działanie: jego codzienne 
dawkowanie przygotowuje zarówno ciało, jak i umysł, na wyzwania, 
które przynosi codzienność. Więcej o tym, jak działa CBD, znajdziesz 
w strefie wiedzy o CBD.

W trosce o swój sen zadbaj o kompleksowe 
działania: od ograniczenia korzystania 
z urządzeń elektronicznych emitujących 
niebieskie światło, przez popołudniowy 
jogging, aż po przyjemny, wieczorny 
rytuał z udziałem olejku CBD. 

Najważniejsza jest rutyna!
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Wprowadź CBD
do swojej rutyny
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Siła naw
yku
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Strefa wiedzy
o CBD 

 
R O Z D Z I A Ł  6

W tym rozdziale dowiesz się, w jaki 
sposób działa CBD i jak może pomóc 
Ci w lepszym śnie.

Pora na odrobinę nauki. 

Co to jest układ 
endokannabinoidowy?

Ludzki organizm w swojej fascynującej złożo-
ności posiada układ endokannabinoidowy, 
który składa się z małych receptorów, rozsia-
nych niemal po całym ciele. Odpowiadają one 
za regulację samopoczucia, odczuwania bólu 
i doświadczania wewnętrznej harmonii. 

CBD pobudza do pracy receptory i cały układ 
endokannabinoidowy, dzięki czemu czujesz 
spokój i jesteś w dobrym nastroju – bez uciążli-
wego stresu, czy problemów ze snem. 
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Czym jest efekt otoczenia?

W przypadku olejków CBD często mówi się wyłącznie 
o działaniu kannabinoidów. Okazuje się jednak, że
konopie kryją w sobie o wiele, wiele więcej – zawierają aż
400 zróżnicowanych mikroelementów, które wspomagają
działanie CBD, ale też wspierają organizm na wielu innych
płaszczyznach.

Głównymi związkami, na których się skupimy, są 
kannabinoidy, terpeny i flawonoidy. Działają one 
w sposób synergiczny, co nazywamy efektem otoczenia: 
jest to stan, w którym wszystkie składniki zawarte w olejku 
CBD idealnie się uzupełniają i wzmacniają pozytywny 
wpływ kannabinoidów na organizm. 

Na co pomaga CBD?

CBD jest wsparciem dla całego organizmu. Świetnie radzi 
sobie nie tylko z regulacją emocji czy stresu, ale też niwe-
luje bóle (na przykład miesiączkowe).

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZYJMOWANIA CBD 
to przede wszystkim wsparcie:

zdrowych cykli snu,
uczucia spokoju i skupienia,
radzenia sobie z codziennym stresem,
regeneracji po wysiłku fizycznym.



Większość 
użytkowników 
zauważyło 
poprawę stosując 

Zacznij od

Spokój i skupienie

20mg

10-60mg 20-120mg 40-160mg

30mg 60mg

Ulga od bólu Lepszy sen
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Jak dawkować CBD?

CBD ma szerokie spektrum zastosowań, a wrażliwość na olejek 
to kwestia indywidualna. 

Jeżeli to Twoje pierwsze spotkanie z CBD, skorzystaj z poniższej tabeli 
i obserwując reakcje swojego organizmu, dobierz odpowiednią dla 
siebie dawkę. Zanim dowiesz się w jaki sposób Kanaste działa na 
Ciebie, zalecamy stosowanie rano lub w ciągu dnia.

Łatwe dawkowanie przy pomocy pipety

Olejki Kanaste przeznaczone są do bezpośredniego spożycia. Przed 
użyciem dobrze wstrząśnij olejek, a następnie za pomocą pipety 
umieść odmierzoną porcję pod język i odczekaj 30 sekund przed 
połknięciem.

Jeśli jesteś wrażliwa_y na smak, dodaj Kanaste do swojej ulubionej 
potrawy lub napoju, ale pamiętaj: CBD działa najbardziej efektywnie 
przy aplikacji pod język!

https://kanaste.pl/produkt/olejek-cbd/?utm_medium=ebook&utm_source=sen&utm_campaign=ebooksen2022
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Chcesz się o coś zapytać, 
potrzebujesz porady, 
lub po prostu masz 
ochotę się przywitać? 

Jesteśmy tu dla Ciebie.

Napisz: 

hello@kanaste.pl

Zadzwoń: 

22 25 71 555

Wejdź na naszą stronę:

Dołącz do naszej społeczności:

     /kanaste.pl       /kanaste

kanaste.pl      

https://pl-pl.facebook.com/kanaste/
https://www.instagram.com/kanaste.pl/
https://kanaste.pl/?utm_medium=ebook&utm_source=sen&utm_campaign=ebooksen2022
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