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P R O T E C T I V E  A N D  N A T U R E

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
S CANABIDIOLEM

P R O  P R O F E S I O N Á L N Í  P É Č I



Privátní značka přírodní české kosmetiky PRO–NURSE® vznikla v roce 2014. Po celou dobu věnujeme  
veškerý zisk opětnému výzkumu a vývoji nových druhů kosmetických přípravků o které si trh – nejen 
v České republice – říká. Kosmetika PRO–NURSE® je určena pro dospělou populaci a děti od 3 let. 
Od roku 2018 je prodávána pod registrovanou značkou PRO–NURSE® a PRO–NURSE™.

Velmi významnou kapitolou přírodní 
kosmetiky PRO–NURSE® je třetí – tentokrát 
Zlatá edice kosmetické řady v plně 
profesionálním duchu PRO–NURSE® HEALTH 
GOLDEN EDITION. Jak již vyplývá z názvu 
této řady, je určena především pro zdraví. 
Ošetřování a péči o velmi výrazně poškozenou 
pokožku, její defekty a obtížně hojitelné rány, 
ale i následky sportu, například přetížené 
svaly a svalové bolesti. 

Produkty kosmetické řady PRO–NURSE® 
HEALTH GOLDEN EDITION jsou nositelem nové, 
tak zvané zelené vlny v léčebné kosmetice. 
Osvědčená přírodní receptura základní řady, 
která již obsahuje výtažky z léčebného konopí, 
nás vedla k tomu, abychom tyto produkty 
doplnili o bonusové CBD – canabidiol. CBD je 
dnes často diskutovaná otázka, která úspěšně 
pomáhá řešit řadu problémů lidského těla, kde 
klasická medicína hledá (díky enviromentálním 
dopadům) řešení obtížně anebo je léčba velmi 
zdlouhavá a nákladná. Vycházíme z historie 
a podstaty využití celé rostliny konopí 
setého pro odstraňování mnoha takových 
problémů a civilizačních projevů defektů 
pokožky. CBD si už našlo svoje uplatnění 
i v profesionální sféře našeho zdravotnictví. 
Produkty s obsahem CBD mají především až 
několikanásobně zesílený efekt.

Nejsme první, ale určitě ani poslední v celé 
řadě výrobců kosmetiky s CBD. My se ale 
věnujeme pokožce komplexně, čerpáme 

z klinických studií, a proto můžeme již 
vycházet z velmi dobrých výsledků, kde nám 
pomohl „pouhý“ konopný olej.

CBD patří do skupiny látek zvaných 
canabinoidy, které se v přírodě vyskytují 
pouze v rostlinách konopí. CBD je po THC, 
druhým nejdůležitějším z nich. Chemicky jsou 
látky CBD a THC blízce příbuzné. CBD ale není 
halucinogen tak jako THC, kterého se zejména 
starší lidé obávají, že jim ohrozí motoriku 
a jasné vnímání okolí. Takže naše kosmetika 
THC neobsahuje a není v žádném případě 
halucinogenní. Nezpůsobuje žádné negativní 
ovlivnění vědomí uživatele. Výrazně zpomaluje 
buněčné stárnutí a má mnoho prokazatelných 
plusů. Mimo kožní defekty léčí CBD i bolest. 
Kosmetika je tedy vhodná i pro odstraňování 
svalové únavy, napětí, bolesti kloubů a mnoho 
dalších následků rekreačního sportu.

O CBD existuje mnoho povídání a diskuzí. 
My ale vycházíme ze skutečných případů, 
kdy jsme dokázali zmírnit, či zcela eliminovat 
negativní projevy pokožky. Z praxe máme 
mnoho poznatků při podpůrné léčbě 
proleženin I. a II. stupně (III. stupeň – otevřené 
rány je nutné diskutovat vždy s odborníkem 
pro léčbu těchto ran), kdy se doba léčby 
významně zkrátila a přídavek CBD v malé 
dávce (0,25 mg / 100 ml) prokázal úspěšnou 
léčbu. Kosmetické produkty 
PRO–NURSE® HEALTH GOLDEN EDITION 
obsahují 1,0 g/150 ml produktu. 

Zinkovou mast PRO–NURSE® nyní tímto 
povyšujeme do „Zlaté edice“ jako první mast, 
která je na trhu s takovým procentem oxidu 
zinečnatého současně s CBD. Záměrem je 
podpora léčby akné, ekzémů, strií, a všech 
možných otevřených defektů. 

Tělový krém PRO–NURSE® je druhý 
nejoblíbenější krém naší řady, ale přídavkem 
CBD nyní umožníme použití krému nejen 
k podpoře léčby kožních problémů, ale 
i k použití ve sportu, pro léčbu svalové únavy, 
přepětí, stresu. Krém pomáhá relaxovat, 
zklidňovat a mírnit bolest.

Chladivý gel PRO–NURSE® je s novou sílou, 
kdy 1,0 g CBD/400 ml obsahu zajišťuje 
až 4x rychlejší nástup chladivého efektu 
a zmírnění bolesti. 

Jsme spokojeni, jak rychle si Zlatá edice s CBD 
nachází svoje uživatele, protože my si ve 
100 % osvědčené přírodní složení a účinky naší 
kosmetiky věříme. U nás jedy a diskutabilní 
stabilizátory nenajdete. Hlavním cílem je 
pomáhat.

A opět, již po třetí, rada na závěr – nedopusťte, 
aby rozhodovala cena výrobku, ale jeho 
schopnosti. Drahé neznamená dobré. Buďte ke 
své kůži přátelští, k tomu vám pomohou naše 
přírodní produkty.

Tým MEDISUN

 P R O T E C T I V E  A N D  N A T U R E



P R O T E C T I V E  A N D  N A T U R E

PRO–NURSE® HEALTH GOLDEN EDITION

COOLING GEL CANABIDIOL
CHLADIVÝ GEL S CANABIDIOLEM (CBD)
Jemný chladivý gel s vysokým obsahem CBD 
a s výtažkem hojivého kostivalu. Gel je určen 
pro osvěžení a ochlazení namáhané pokožky 
– zvláště u dlouhodobě ležících pacientů. 
Sekundární využití najde u aktivních sportovců 
pro ochlazování napjatých a přetížených svalů. 
Vysoký obsah kostivalu lékařského výrazně 
napomáhá při léčbě svalového napětí, zánětech 
žil, pohmožděninách, zlomeninách a post 
traumatických stavech svalstva. Gel má díky 
speciální receptuře s použitím CBD průkazně až 
4x rychlejší nástup účinku. Perfektně chladí 
a současně likviduje bolest, svalové napětí, tlak 
v končetinách, zjištěním jeho účinků v praxi je 
nyní používán i pro stabilizaci karpálního tunelu, 
zánětů žil a na mnohé další problémy. Svalová 
a kloubní bolest odeznívá v průběhu dvaceti 
minut. Vynikající prostředek v pooperační péči 
po ortopedických a chirurgických zákrocích na 
končetinách. Nepostradatelný pomocník pro 
rehabilitace a masáže. 

NÁVOD K POUŽITÍ Přiměřené množství gelu 
naneste a vetřete do pokožky na postižených 
místech. Vyvarujte se kontaktu s otevřenými 
ranami, sliznicemi a přímým kontaktem s očima. 
Dojde-li k takovému kontaktu, postižené místo 
opláchněte proudem vody.

Při sportovních a relaxačních masážích dochází 
k mimořádnému vjemu prohřátí masírovaného 
místa a teprve po ukončení masáže dochází 
k příjemnému ochlazení a celkovému zklidnění.

SLOŽENÍ Aqua, Alcohol, Glycerin, Menthol, 
Symphytum Officinale Root Extract, Carbomer, 
Cannabis Sativa Leaf Extract, Mentha Piperita 
Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Limonene, 
Canabidiol (CBD), Trideceth-9, Jojoba Esters, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

LOGISTICKÉ ÚDAJE
Balení Dóza 400 ml

Katalog № 004-CGC-400-GE

Kusů v kartonu 10

Poznámka CZ DE SK ENG



P R O T E C T I V E  A N D  N A T U R E

PRO–NURSE® HEALTH GOLDEN EDITION

ZINC OINTMENT CANABIDIOL
ZINKOVÁ MAST S CANABIDIOLEM (CBD)
je naše základní, velmi úspěšná mast z řady 
PRO–NURSE® obohacena o CBD – canabidiol, a tím 
je povýšena na zlatou edici PRO–NURSE® HEALTH 
GOLDEN EDITION. Canabidiol, ve spojení s oxidem 
zinečnatým a ostatními látkami v základním 
složení několikanásobně zvyšuje hojivé účinky.

Mast je určena především pro ošetřování těžkých 
a vleklých kožních defektů, jako hojivá mast 
s vysokým obsahem canabidiolu a oxidu zinečnatého 
a vyváženým poměrem přírodních olejů, díky kterým 
se mast velmi dobře roztírá a vstřebává. 

Zklidňuje a chrání podrážděná místa na pokožce. Díky 
oxidu zinečnatému vytváří ochranný komplex na 
citlivých místech. Canabidiol je 100% čistý výtažek 
z konopí setého. Není halucinogenní a neovlivňuje 
nijak motorické – pohybové schopnosti a řízení 
motorových vozidel. Mastí se nelze předávkovat. 
Mast obsahuje 1,0 g CBD na 150 ml. Proto dokáže 
velmi dobře vyhojit veškeré kožní problémy od 
malých strií, až po otevřené dekubity – proleženiny. 
Lokálně dokáže dobře hojit i vážné projevy akné a jiné 
mokvající kožní defekty. 

Dbejte vždy správné aplikace! Mast se nanáší ve 
velmi jemném a tenkém filmu, dle velikosti zasažené 
oblasti, nebo mast aplikujte opatrně na okraj 
postiženého místa přímo z tuby. V tomto případě, 
ale musí mast zůstat pouze na použití u jednoho 
pacienta! MNOHO NEZNAMENÁ SPRÁVNĚ! 
Známkou kvalitní aplikace masti jsou lehce zaplněné 
kožní póry, kterými se oxid zinečnatý dostává 
k postiženému místu. Vytvořením tlustého nánosu 
– krusty vznikne přílišné vysušení místa a hrozí 

praskání nově se vytvářející svrchní vrstvy pokožky!

Mast, dle rozsahu poškození pokožky, nanášejte 
3–5 x denně. Ránu udržujte hygienicky čistou! 
Před aplikací na otevřenou ránu vytlačte nejprve 
cca 1–2 cm masti a tu zlikvidujte. Při nanášení na 
obličej, při akné, nanášejte přímo na defekt, nejlépe 
na noc. Doporučujeme ale nejprve vyzkoušet na 
jednom místě a sledovat místo do zhojení. Při léčbě 
vycházíme z praktických zkušeností. Vysoký obsah 
CBD má prokazatelné pozitivní výsledky ve velmi 
krátkém časovém období. 

Vždy dbejte maximální čistoty rukou a ošetřovaného 
místa při manipulaci. Pokud si nejste jisti, mast 
naneste na sterilní čtvereček, který zakoupíte 
v každé lékárně a přiložte na ránu. 

Produkty řady PRO–NURSE® HEALTH GOLDEN 
EDITION používat ve 100 % pro celodenní péči 
i ve zdravotnických a jiných provozech.

SLOŽENÍ Aqua, Silybum Marianum Oil, Zinc Oxide, 
Soya Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cetyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-3 Methylglucose 
Distearate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 
Canabidiol (CBD), Cetearyl Nonanoate, Xanthan Gum, 
Tocopherol, Parfum.

LOGISTICKÉ ÚDAJE
Balení Tuba 150 ml

Katalog № 004-ZMC-150-GE

Kusů v kartonu 10

Poznámka CZ DE SK ENG



P R O T E C T I V E  A N D  N A T U R E

PRO–NURSE® HEALTH GOLDEN EDITION

BODY CREAM CANABIDIOL
TĚLOVÝ KRÉM S CANABIDIOLEM (CBD)
s jemným přírodním parfémem je především 
určený pro promazávání extrémně zatěžované 
pokožky se sklonem k tvorbě ekzémů a lupénky, 
kožních defektů, akné a podobně. Mimo oleje 
z konopí setého, obsahuje 1 g čistého CBD 
a dále obsahuje vyváženou směs přírodních 
olejů s vysokým obsahem vitaminů a minerálů. 
Základní složení olejů ze sladkých mandlí, 
ostropestřce, bambuckého másla, sóji, kokosu 
a bylinek zanechává jemnou přírodní vůni. 
Cannabis – konopí pomáhá velmi úspěšně 
zklidňovat projevy ekzémů a dalších negativních 
projevů pokožky jak u dospělých, tak bez 
obav i u dětí od 3 let. Canabidiol je 100% čistý 
výtažek z konopí setého. Není halucinogenní 
a neovlivňuje nijak motorické – pohybové 
schopnosti a řízení motorových vozidel. 
Krémem se nelze předávkovat. Krém obsahuje 
1,0 g CBD na 150 ml. Proto dokáže náš produkt 
velmi dobře vyhojit veškeré kožní problémy 
od malých strií, až po otevřené dekubity – 
proleženiny. Lokálně dokáže dobře taktéž hojit 
i některé vážnější formy akné.

Tělový krém je absolutní špičkou ze všech 
našich krémů, je hypoalergenní a je určen pro 
extrémně zatěžovanou a defektní pokožku. Je 
možné použít ho všude tam, kde PRO–NURSE® 
HEALTH GOLDEN EDITION Zinková mast 
s CBD již odvedla svoji práci s vysušením 
mokvajících ran a krém bude sloužit 
k pokračování úspěšné péče. 

Krém, i přesto, že se jedná o směs přírodních 
látek a olejů, je výborně snášen všemi typy 
a barvami pokožky. Pokožce dodává výživu 

a dělá ji jemnou a vláčnou. Rychle se vsakuje 
a po aplikaci nezanechává mastný neprodyšný 
film. Dávkování krému při podpůrné léčbě je 
3–5x denně na postižená místa. 

Krém je možné použít i k relaxačním 
a sportovním masážím, protože obsah CBD 
výrazně uvolňuje napětí ve svalech a svalových 
úponech. Dobře si poradí i s bolestí svalů 
a napětí pokožky. Produkty řady PRO–NURSE® 
HEALTH GOLDEN EDITION lze používat ve 100 % 
pro celodenní péči i ve zdravotnických a jiných 
provozech.

SLOŽENÍ Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Silybum Marianum Oil, Butyrospermum Parkii 
Butter, Glycine Soya Oil, Cocos Nucifera Oil, 
Cera Alba, Cetyl Alcohol, Glycerol Monostearate, 
Polyglyceryl-3-Methylglucose Distearate, 
Squalane, Cannabis Sativa Seed Oil, Canabidoil 
(CBD), Tocopherol, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, 
Lavandula Hybrida Oil, Thymus Vulgaris Flower/
Leaf Oil, Parfum.

LOGISTICKÉ ÚDAJE
Balení Tuba 150 ml

Katalog № 004-BCC-150-GE

Kusů v kartonu 10

Poznámka CZ DE SK ENG



P R O T E C T I V E  A N D  N A T U R E

PRO–NURSE® HEALTH GOLDEN EDITION

CARING OIL CANABIDIOL
OŠETŘUJÍCÍ OLEJ S CANABIDIOLEM (CBD)
Ve spolupráci s odborným personálem českých 
nemocnic jsme vyvinuli speciální ošetřující 
a čistící olej pro podporu hojení kožních 
defektů. Olej je kvůli vysokému obsahu CBD 
zařazen do zlaté edice PRO–NURSE® HEALTH 
GOLDEN EDITION. Ve spojení se zinkovou mastí 
s CBD (004-ZMC-150-GE) je nepřekonatelným 
pomocníkem pro řešení kožních defektů a obtíží 
jak v profesionální sféře, tak i v domácí péči. 

Ošetřující olej je určen především pro péči o těžká 
poškození pokožky, dekubity, strie, atopický ekzém, 
lupénku, prevenci suché defektní pokožky, potíže 
s pokožkou u diabetu atd.

Vyvážená směs přírodních olejů ze semen 
ostropestřce mariánského, oleje ze sladkých 
mandlí, bambuckého másla, kokosového oleje, 
měsíčkového oleje a canabidiolu (CBD). Produkt 
je bez příměsi chemie a ropných látek včetně 
parafinu, který blokuje účinnost aktivních látek 
prostupujících kožními póry. 

Zaručený obsah izolátu CBD 1 % výrazně pomáhá 
hojení. Zamezuje vysušování pokožky.

Za pomoci našeho oleje (004-OO-400 bez CBD 
a, nebo 004-OOC-200-GE s CBD) snadno odstraníte 
zbytky zinkové masti. Olej velmi dobře vymyje 
póry a pokožku současně regeneruje a promazává 
s dlouhodobým účinkem.

Ošetřující olej s CBD je tím účinnější, čím déle 
zůstává aktivní nosná látka. To znamená, že pokud 
je kůže mastná, CBD prostupuje aktivně 
do pokožky a nastupuje rychleji jeho účinek. 

SLOŽENÍ Aqua, Silybum Marianum Oil, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Butyrospermum Parkii 
Butter, Cocos Nucifera Oil, Canabidiol (CBD), Cetyl 
Alcohol, Cera Alba, Polyglyceryl-3-Methylglucose 
Distearate, Tocopherol, Callendula Officinalis Seed 
Oil, Parfum.

LOGISTICKÉ ÚDAJE
Balení Dóza 200 ml

Katalog № 004-OOC-200-GE

Kusů v kartonu 10

Poznámka CZ DE SK ENG


