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קטלוג זני שיח מדיקל

מקרא טרפנים
עיקריים ותכונותיהם
1

 Pineneנחשב לבעל יכולת לשפר מצבי
נשימה שונים ולהקל על תסמיני אסתמה.

9

 β-Curcumeneנחשב יעיל לטיפול במצבים
ראומטיים כמו גם בדלקת במערכת העיכול.

2

 β -Myrceneנחשב לבעל תכונות אנטי
דלקתיות ,נוגדות חמצון ומרגיעות וכן מקלה
על רמות הכאב.

10

 a-Bisabololנחשב כבעל תכונות אנטי
דלקתיות ,מסייע בהקלה על הכאב ועוזר
בשיפור איכות השינה.

3

 Trans-Nerolidolנחשב לבעל יכולות
בהתמודדות עם טפילים ,זיהומים
פטרייתיים וחיידקיים.

11

4

 Trans β-Farneseneנחשב לבעל תכונות
אנטי דלקתיות ,מרגיעות ,נוגדות עוויתות,
אנטיבקטריאליות ,אנטי פטרייתיות
ומרגיעות.

 Eucalyptolנחשב כיעיל לטיפול בהפרעות
נשימה מתקדמות ואנטי דלקתיות .מחקרים
הראו כי טרפן זה יכול גם להקל במצבים
כמו סרטן ,בעיות זיכרון ,זיהומים ,מחלות
חניכיים וכאבי מפרקים.

12

 Fenchyl Alcoholנחשב כרכיב אנטי
בקטריאלי ,אנטי מיקרוביאלי ונוגד חמצון.

5

 Valenceneנחשב לבעל יכולת לשפר מצבי
נשימה שונים במספר דלקות דרמטולוגיות
כגון אטופיק דרמטיטיס.

13

 β-Caryophylleneנחשב כבעל תכונות
הנוגדות חרדה ,אנטי דלקתיות ואנטי
סרטניות.

6

 α-Terpineolנחשב לבעל מגוון רחב של
תכונות רפואיות כגון הרדמה מקומית ,נוגד
סרטן ,נוגד דלקת ונוגד יתר לחץ דם.

14

 Limoneneנחשב כבעל השפעה חיובית
על מערכת העיכול ,משפר את התחושה
הכללית ובעל תכונות אנטי דלקתיות.

7

 Humuleneנחשב לבעל תכונות אנטי
סרטניות ונוגדות דלקת.

15

 Linaloolנחשב כחומר הרגעה המסייע
לטיפול בדיכאון ,חרדה ונדודי שינה.

8

 Guaiolנחשב לבעל תכונות אנטי
פטרייתיות ואנטי בקטריאליות חזקות,
כמו גם מסייע בהקלה על סימפטומים של
מחלות ראומטיות מסוימות.

16

 Ledeneנחשב לבעל יכולת להגביר את
התגובה החיסונית של הגוף ולהקל על
הפרעות נשימה .בנוסף ,ידוע ביכולתו
להקל על מצבי עור שונים כמו כוויות.

אנחנו שיח
שיח הינה מחלוצות הקנאביס הרפואי בישראל ובעולם ,אשר החלה את פעילותה
בשנת  2008ומאז ועד היום מספקת את מוצריה מידי חודש לאלפי מטופלים.
שיח הינה החברה הראשונה בישראל שקיבלה ממשרד הבריאות את תקני
האיכות המחמירים  IMC GAPלחוות הריבוי והגידול .וכן מחזיקה שיח בתקן
האיכות  .ISO 9001הזנים של שיח מטופחים לאורך השנים בזכות שת"פ מול
בתי החולים והאוניברסיטאות ברחבי הארץ ,ובשיתוף פעולה מלא של בכירי
הרופאים והמדענים המובילים .מיום הקמתה שיח מנהלת מחקרים אשר
מטרתם להמשיך וליצור לקהל המטופלים את התרופה האיכותית ביותר.
כיום ,מוצרי חברת שיח נמכרים בבתי המרקחת בסדרת מוצרים הכוללת
שמנים ותפרחות בריכוזים שונים .מוצרי שיח מיוצרים ומונפקים ע"י
הטכנולוגיות המתקדמות והחדישות ביותר ,תחת הקפדה מחמירה ותוך
כדי עמידה בכל התקנים והדרישות של משרד הבריאות.

 סאטיבהT20/C4

תכלת

sativa
60%

indica
40%

טרפנים עיקריים
20.99%
β-caryophyllene (13)
35.33%
other
20.31%
Limonene (14)

8.49%
β-myrcene (2)

7.37%
Linalool (15)
7.51%
β-pinene (1)

טוב לדעת
סאטיבה דומיננטית
הזן נוצר מהכלאה של שני זנים ידועים וותיקים בשוק
 Skunk #1ו ,Sharks Breath -שניהם ותיקים וידועים בעוצמתם
הזן מסייע לאלפי מטופלי קנאביס רפואי בארץ החל
משנת 2010
עדויות מטופלים רבות לאורך השנים מספרות על יעילות
גבוהה של הזן לאינדיקציות רפואיות שונות
כמו כל כוכב ,לגדל אותו לא פשוט  -הזן דורש פי  2שעות
עבודה מזנים אחרים

עוזר ל...
• אונקולוגיה

• בעיות עיכול

• כאב עצבי

• יצירתיות

שיפור בתפיסה
קוגנטיבית

התרוממות
במצב הרוח

הקלה בכאב
ממקור עצבי

מעורר ומגביר
קריאטיביות

עדות מטופל
י.פ .מטופל המתמודד עם סרטן הלימפומה :״תכלת מסייע לי בשיפור איכות החיים שלי .אני לא סובל
מכאבים ,התיאבון שלי השתפר ואני יכול לישון טוב .תכלת מרגיע אותי פיזית ונפשית.״
* המידע מבוסס על חוות דעת מטופלים ואין לראות בו כתחליף לייעוץ רפואי .ט.ל.ח.

 סאטיבהT20/C4

קוש דן

sativa
70%

indica
30%

טרפנים עיקריים
10%
Limonene (14)

7%
Humulene (7)

17%
β-Caryophyllene (13)

66%
other

טוב לדעת
סאטיבה דומיננטית
מקור גנטי של הזן:
הורה Great White Shark & Lamb’s Bread #1
הורה Malawi Gold & Mexican Landrace #2
הפיתוח הישראלי ,הסאטיבה הדומיננטית והדינמיות
שחשים לאחר צריכתו נתנו לו את שמו  -קוש דן
הזן עבר תהליך פיתוח של מס' שנים במתחם הריבוי של
שיח מדיקל גרופ כדי להתאימו לתנאים הארצישראליים

עוזר ל...
• פיברומיאלגיה

• כאב

• דכאון

• בעיות עיכול

פוקוס

הפחתת לחצים

עוררות מנטלית

מעורר ומגביר
קריאטיביות

עדות מטופל
מ.י .מטופלת המתמודדת עם פיברומיאלגיה" :קוש דן עזר לי מאוד עם הבטן והכאבים של
הפיברומיאלגיה .מרגיע את הראש ואת הגוף ,מעורר ומפקס".
* המידע מבוסס על חוות דעת מטופלים ואין לראות בו כתחליף לייעוץ רפואי .ט.ל.ח.

ג׳רוזלם אספרס
 סאטיבהT20/C4

sativa
80%

indica
20%

טרפנים עיקריים
5.2%
a-Terpineol (6)
5.5%
Fenchyl alcohol (12)
9%
Ledene (16)
80.3%
other

טוב לדעת
סאטיבה דומיננטית
מקור גנטי של הזן:
הורה Mexican Landrace #1
הורה  #2חתונה בלבן
הג'רוזלם אספרס נוצר משילוב עם הזן חתונה בלבן,
תוך מתן דגש למאפיינים הרפואיים של חתונה בלבן,
והעצים אותם בתחושת ריחוף רכה

עוזר ל...
• כאב

• פיברומיאלגיה

• בעיות עיכול

• בעיות שינה • דיכאון וחרדה

• חוסר תיאבון

• לחץ

• כאבים אורתופדיים

אופוריה

הפחתת לחצים

עוררות נפשית

אנרגטיות ושמחה
פנימית

עדות מטופל
ס.י .מטופל המתמודד עם בעיות אורטופדיות :״במשך שנים סבלתי מצליעה וכאבי גב .אחרי שהתחלתי
להשתמש בזן אספרס הכאבים התערפלו וזה אפשר לי לתפקד כרגיל .הזן הזה נתן לי תחושה של
קלילות ושיפר מאוד את יכולת ההליכה שלי.״
* המידע מבוסס על חוות דעת מטופלים ואין לראות בו כתחליף לייעוץ רפואי .ט.ל.ח.

חום מודי

 סאטיבהT10/c2
sativa
25%

indica
75%

טרפנים עיקריים
15%
β -Myrcene (2)

13%
Humulen (7)
62%
other

5%
trans-β-Farnesene (4)
5%
Guaiol (8)

טוב לדעת
מקור גנטי של הזן:
Northern Light and Skunk #1
חום מודי הוא זן רפואי טהור בעל גנטיקה קלאסית האהובה
מאוד על מטופלים כרוניים
הזן מדווח ככזה שלא מפתחים אליו עמידות באופן מהיר

עוזר ל...
• אונקולוגיה
• גסטרו

• בעיות עיכול
• חרדות

• בעיות אורטופדיות
• בעיות שינה

התרוממות
במצב הרוח

אנרגיה

תחושת רוגע

מסייע בהקלה
על כאבים

עדות מטופל
ש.מ .מטופל המתמודד עם כאבי גב ודלקות במרפק כתוצאה מתאונת דרכים :״אחרי שאני משתמש
בזן החום אני מרגיש תחושת רוגע והרפייה של השרירים .אני פחות מרגיש את הכאבים היומיומיים וזה
מאפשר לי להיות יותר מרוכז.״
* המידע מבוסס על חוות דעת מטופלים ואין לראות בו כתחליף לייעוץ רפואי .ט.ל.ח.

 אינדיקהT20/C4

בלאק

sativa
10%

indica
90%

טרפנים עיקריים
7.5%
α-Terpineol (6)

8.2%
β -Myrcene (2)

5%
Pinene (1)

2%
Valencene (5)

77.3%
other

טוב לדעת
אינדיקה דומיננטית
מקור גנטי של הזן:
הורה Landrace Kush #1
הורה Organkid OG-Kush 2003 #2
הזן מסייע לאלפי מטופלי קנאביס רפואי בארץ החל משנת 2011
הזן נמצא כמסייע להתמודדות עם מיגרנות וכאב ראש מצררי,
במחקר קליני שבוצע ע"י הטכניון
הזן הינו מאופיין כבעל השפעה פיזית דומיננטית ,מסייע בשיכוך כאבים
ואהוב על מטופלים שזקוקים לזן מרגיע בחלק האחרון של היום

עוזר ל...
• PTSD

• מיגרנות

• בעיות אורטופדיות

• בעיות שינה

רגיעה גופנית

אופורי ומרומם
את הנפש

הפגת מתח
ונוגד דיכאון

תחושת שלווה

• גסטרו

עדות מטופל
א.פ .מטופלת המתמודדת עם מיאלופתיה :״במשך זמן רב סבלתי מכאבים בעמוד השדרה ובידיים.
חוויתי כאבי תופת ,לא יכולתי לעשות שום דבר .השימוש בבלאק שיפר את איכות החיים שלי ,אני חיה
ומתפקדת בצורה הרבה יותר רגועה.״
* המידע מבוסס על חוות דעת מטופלים ואין לראות בו כתחליף לייעוץ רפואי .ט.ל.ח.

 אינדיקהT20/C4

הולנדי

sativa
40%

indica
60%

טרפנים עיקריים
12%
Fenchyl alcohol (12)

17%
β-Caryophyllene (13)

10.5%
Limonene (14)
8.5%
a-Terpineol (6)

52%
other

טוב לדעת
אינדיקה דומיננטית
מקור גנטי של הזן:
הורה Kandy Kush #1
הורה Bubba Kush #2
הזן ההולנדי נולד משילוב של זנים עטורי פרסים ,והעניקו
למטופל תחושה של "עישון כמו באמסטרדם של פעם",
פופולרי מאוד בקרב מטופלי קנאביס בכל השנים

עוזר ל...
• PTSD

• דיכאון ומצבי רוח

• נדודי שינה

• כאבים ראומטיים ואורתופדיים
השפעה חזקה
על הגוף והנפש

אופוריה

מפחית כאב

הפחתת לחצים

עדות מטופל
ג.ב .מטופל המתמודד עם טרשת נפוצה" :בגלל הכאב לא יכולתי לעשות פעולות יומיומיות בסיסיות
מאוד ,הכל היה לי קשה .משככי כאבים לא עזרו לי וגרמו לי לסחרחורות .אחרי שהתחלתי לטפל בכאב
בשימוש זן הולנדי ,חוויתי ירידה חזקה בכאבים".
* המידע מבוסס על חוות דעת מטופלים ואין לראות בו כתחליף לייעוץ רפואי .ט.ל.ח.

תפרחות שיח
תכלת

תכלת רליף

בלאק

קוש דן

הולנדי

ג׳רוזלם
אספרס

חום מודי

ארגמן

אדום

אדום רליף

לבן

לבן רליף

סדרת האלמנטים

סדרת האלמנטים נולדה במסגרת טיפוח חקלאי של זני קנאביס רפואי ,תהליך רב
שנים ,שבו ערכנו בדיקות עם "הורים" שונים במטרה לבודד השפעות הזן ותכונות
מסוימות ,על מנת לדעת לקשור אותן בהתאמה ,לאינדיקציות שונות שמטופלים
סובלים מהן .ניסיונה רב השנים של שיח מדיקל ,בקשר הישיר מול קהל המטופלים
בישראל ,סייעה לנו ללמוד על השפעות הזנים על המטופלים ולאתר את הזנים
שהמטופלים דיווחו עליהם כיעילים.

אדמה

מים

אש

רוח

להבה

בריזה

ארץ

מעיין

שמני הדסה

שיתוף הפעולה בין הדסה  -בית חולים מוביל בארץ ובעולם ,בעל ניסיון רפואי,
מדעי וקליני לבין שיח מדיקל גרופ ,בעלת נסיון רב בגידול קנאביס ומתן שירות
למטופלים ,נוצר על מנת להביא למטופלים שמן קנביס רפואי ,המיועד לשימוש
יום-יומי ,לטובת שיפור איכות חייהם.
הסדרה מורכבת משילוב ריכוזים שונים של מיצויי קנבינואידים ( THCגבוה,
 CBDגבוה ו  THC-CBDמאוזן) ,המותאמים לטיפול במצבים רפואיים שונים,
בהתאם לניסיון שצברנו במשך למעלה מ 10 -שנות אספקה של שמני קנאביס
רפואי למטופלים.
השמנים מיוצרים ממיצויים המבוססים על תמציות קנאביס טהורות ממגוון
הזנים הרפואיים שלנו ,בתערובת של שמנים צמחיים טבעיים ,כדוגמת שמן
קוקוס ושמנים אכילים אחרים.
T20-C4

T15-C3

T10-C10

T10-C2

T1-C20

T0-C24

T3-C3

T3-C15

T5-C5

T5-C10

שמני שיח

סדרת השמנים של שיח ,המשווקת כיום על ידי בתי המרקחת בישראל ,היא תוצר
של יותר מעשור של ניסיון ומומחיות בגידול קנאביס רפואי.
הסדרה מורכבת משילוב ריכוזים שונים של מיצויי קנבינואידים ( THCגבוהCBD ,
גבוה ו THC-CBDמאוזן) ,המותאמים לטיפול במצבים רפואיים שונים ,בהתאם
לניסיון שצברנו במשך למעלה מ 10 -שנות אספקה של שמני קנאביס רפואי
למטופלים.
השמנים מיוצרים ממיצויים המבוססים על תמציות קנאביס טהורות ממגוון הזנים
הרפואיים שלנו ,בתערובת של שמנים צמחיים טבעיים ,כדוגמת שמן זית ,שמן נבט
חיטה ,שמן קוקוס ושמנים אכילים אחרים.

בלאק

תכלת

קוש דן

מזמינים אותך לשיח
www.seach.co.il

2084 שירות לקוחות

 קנאביס רפואי- שיח

cs@seach.co.il

Seach Medical Group

Seach

