


Canzon este compania cu cea mai rapidă creștere din Europa oferind 

o gamă de produse de lux, care sprijină zi de zi starea de bine. 

Misiunea noastră este să inovăm și să producem o varietate de 

produse CBD de înaltă calitate facând beneficiile cannabidiolului 

ușor accesibile tuturor.

Produsele Canzon sunt fabricate in Italia, Olanda și Elveția la cele 

mai înalte standarde.

Learn more about CBD



- Îngrijirea pielii



- Îngrijirea pielii

Îngrijirea pielii
Linia premium de produse pentru îngrijire a pielii Canzon ajută la 
calmarea și hidratarea pielii folosind cannabidiol (CBD) și o gamă 
largă de ingrediente cu principii active.

Amestecarea cannabidiolului (CBD) cu ingrediente organice, cum 
ar fi acidul hialuronic, trandafirul de Damasc și uleiul de măceșe, 
întinerește și protejează pielea, reflectând frumusețea ta naturală 
și promovând bunăstarea.

Toate produsele de îngrijire a pielii Canzon sunt fabricate în Italia, 
certificate organic, fără THC, vegane și testate dermatologic.



- Loțiune CBD pentru mâini

O loțiune de zi cu zi, concepută pentru a îmbunătăți  
elasticitatea pielii și a-i oferi un aspect mai catifelat. Aloe 
Vera, untul de Shea și cannabidiolul (CBD) susțin 
revitalizarea pielii și asigură protecție generală.

Aloe Vera ajută la echilibrarea pielii în timp ce susține 
sistemul imunitar.

Concentrațiile mari de acizi grași și vitamine fac din untul 
de Shea un ingredient cosmetic ideal pentru înmuierea 
pielii. Untul de Shea are și proprietăți antiinflamatorii și 
vindecătoare. Utilizarea untului de shea pe corp, vă poate 
condiționa, tonifica și calma pielea.

Loțiune CBD pentru mâini
cu Aloe Vera și unt de Shea

100 ml.  |  100 mg. CBD

Utilizare recomandată Aplică un strat subțire 

pe mâini, oricând simți nevoia.

Ingrediente  aqua, aloe barbadensis leaf 

juice**, ethylhexyl stearate, helianthus annuus 

seed oil, polyglyceryl-3 methylglucose 

distearate, hydrogenated ethylhexyl olivate***, 

butyrospermum parkii butter, glycerin, glyceryl 

stearate, stearyl alcohol, cannabis sativa seed 

oil**, allantoin, cannabidiol, avena sativa kernel 

extract**, hydrogenated olive oil 

unsaponifiables***, citrus limon peel oil**, 

tocopherol, rosmarinus officinalis leaf extract, 

glycerin**, helianthus annuus seed oil**, 

parfum, tetrasodium glutamate diacetate, 

caesalpinia spinosa gum, dehydroacetic acid, 

benzoic acid, limonene*, citral*, benzyl alcohol.



- Ser CBD anti-îmbătrânire pentru față și ochi

Un ser conceput pentru a stimula hidratarea și fermitatea 
pielii. Uleiul de cocos ajută la hidratare, în timp ce o concen-
trație ridicată de acid hialuronic păstrează umiditatea în 
piele pe o perioadă îndelungată. Cannabidiolul stimulează 
reînnoirea celulara și bunăstarea generală.

Acidul hialuronic, datorită greutății moleculare ridicate, 
susține și crește capacitatea naturală a pielii de a se hidra-
ta, făcând procesul mult mai eficient.

Uleiul esențial din trandafir de Damasc este cunoscut ca 
cel mai bun ulei pentru anti-îmbătrânire deoarece stimu-
lează activitatea mitocondrială, ajutând celulele să rețină 
mai multă apă, îmbunătățind longevitatea lor.

Ser CBD anti-îmbătrânire
pentru față și ochi
cu ulei esențial de trandafir de Damasc și acid hialuronic

30 ml.  |  150 mg. CBD
Utilizare recomandată Aplică 1 picătură 

dimineața și seara pe față și în jurul ochilor, 

apoi masează ușor cu mișcări circulare până la 

absorbția completă.

Ingrediente aqua, aloe barbadensis leaf 

juice**, heptyl glucoside, glycerin, triticum 

vulgare germ oil, sodium hyaluronate, 

cannabis sativa seed oil**, cannabidiol, 

hydrolyzed hyaluronic acid, rosa damascena 

flower oil**, borago officinalis extract, paullinia 

cupana seed extract, citrus limon peel oil**, 

hydrogenated ethylhexyl olivate***, 

cymbopogon martini oil**, pelargonium 

graveolens stem leaf oil, cocos nucifera oil**, 

hydrogenated olive oil unsaponifiables***, 

tocopherol, helianthus annuus seed oil, 

rosmarinus officinalis leaf extract, parfum, 

dehydroacetic acid, benzoic acid, limonene*, 

farnesol*, linalool*, geraniol*, citronellol*, citral*, 

benzyl alcohol.



- Ser CBD super hidratant

Un ser realizat cu grijă, conceput pentru a pătrunde intens 
în piele și a-i oferi hidratarea necesară. Efectul liniștitor al 
Aloe Vera, împreună cu proprietățile cannabidiolului, fac 
din acest ser o alegere perfectă pentru pielea uscată și 
sensibilă.

Acidul hialuronic, datorită greutății moleculare ridicate, 
susține și crește capacitatea naturală a pielii de a se hidra-
ta, făcând procesul mult mai eficient.

Carboximetilul beta glucan de sodiu este capabil să 
susțină sistemul imunitar al pielii și să accelereze rata 
naturală de reînnoire a celulelor cu 120%.

Ser CBD super hidratant
cu carboximetil beta glucan de sodiu și acid hialuronic

30 ml.  |  120 mg. CBD
Utilizare recomandată Aplică în fiecare 

dimineață pe zona feței și a gâtului. Masează 

ușor cu mișcări circulare până la absorbția 

completă.

Ingrediente  aqua, aloe barbadensis leaf 

juice*, cannabis sativa seed oil, calendula 

officinalis flower water, lavandula angustifolia 

flower water, ethylhexyl stearate, crambe 

abyssinica seed oil phytosterol esters*, 

hydrogenated ethylhexyl olivate*, 

polyglyceryl-3 methylglucose distearate, 

tocopheryl acetate, glyceryl stearate, 

cannabidiol, sodium carboxymethyl 

beta-glucan, hydrolyzed hyaluronic acid, 

cymbopogon martini oil, sodium hyaluronate, 

helianthus annuus seed oil, hydrogenated olive 

oil unsaponifiables*, tocopherol, rosmarinus 

officinalis leaf extract, stearyl alcohol, 

caesalpinia spinosa gum, parfum, 

dehydroacetic acid, benzoic acid, geraniol, 

benzyl alcohol.



- Cremă CBD hidratantă

O cremă hidratantă realizată cu atenție, concepută pentru 
a îmbogăți pielea, a păstra nivelul apei din ea și a o proteja. 
Efectul liniștitor al Aloe Vera combinat cu proprietățile de 
wellness ale CBD fac ca această cremă hidratantă să fie o 
alegere perfectă pentru pielea uscată și sensibilă.

Extractul de calendula susține reconstrucția celulară și 
hidratarea pielii.

Aloe Vera ajută la echilibrarea pielii în timp ce susține 
sistemul imunitar.

Cremă CBD hidratantă
cu extract de Calendula și Aloe Vera

50 ml.  |  100 mg. CBD

Utilizare recomandată Aplică dimineața și 

seara pe zona feței și a gâtului. Masează ușor 

cu mișcări circulare până la absorbția 

completă.

Ingrediente  aqua, aloe barbadensis leaf 

juice**, cannabis sativa seed oil**, calendula 

officinalis flower water, ethylhexyl stearate, 

butyrospermum parkii butter, polyglyceryl-3 

methylglucose distearate, hydrogenated 

ethylhexyl olivate***, persea gratissima oil, 

glyceryl stearate, stearyl alcohol, cannabidiol, 

calendula officinalis flower extract, avena 

sativa kernel extract**, helianthus annuus seed 

oil**, glycerin**, tocopheryl acetate, 

hydrogenated olive oil unsaponifiables***, 

sodium hyaluronate, retinyl palmitate, 

tocopherol, rosmarinus officinalis leaf extract, 

helianthus annuus seed oil, caesalpinia 

spinosa gum, lecithin, parfum, tetrasodium 

glutamate diacetate, dehydroacetic acid, 

benzoic acid, benzyl alcohol



- Cremă CBD anti-îmbătrânire de zi

O cremă realizată cu atenție, concepută pentru a proteja 
pielea de radicalii liberi, încurajând în același timp 
reînnoirea celulară. Combinând beneficiile cannabidiolului 
(CBD) cu ingrediente active care sfidează vârsta, acidul 
hialuronic și retinolul favorizează menținerea pielii hidra-
tate pe o perioadă îndelungată asigurând un aspect viu.

Acidul hialuronic, datorită greutății moleculare ridicate, 
susține și crește capacitatea naturală a pielii de a se 
hidrata, făcând procesul mult mai eficient.

Retinolul (vitamina A) ajută la reconstrucția matricei 
celulare a pielii, făcând-o mult mai elastică și susținând de 
asemenea un efect antioxidant.

Cremă CBD 
anti-îmbătrânire de zi
cu acid hialuronic și retinol

50 ml.  |  120 mg. CBD

Utilizare recomandată Aplică în fiecare 

dimineață pe zona feței și a gâtului. Masează 

ușor cu mișcări circulare până la absorbția 

completă.

Ingrediente aqua, aloe barbadensis leaf 

juice**, ethylhexyl stearate, hydrogenated 

ethylhexyl olivate***, butyrospermum parkii 

butter, cannabis sativa seed oil**, lavandula 

angustifolia flower water, calendula officinalis 

flower water, triticum vulgare germ oil, glyceryl 

stearate, stearyl alcohol, vitis vinifera seed oil, 

helianthus annuus seed oil, crambe abyssinica 

seed oil phytosterol esters**, persea gratissima 

oil, rosa moschata seed oil, cetearyl glucoside, 

cannabidiol, argania spinosa kernel oil**, 

borago officinalis extract, avena sativa kernel 

extract**, calendula officinalis flower extract, 

tocopheryl acetate, melia azadirachta seed 

oil**, sodium hyaluronate, hydrogenated olive 

oil unsaponifiables***, hypericum perforatum 

flower/leaf/stem extract, cymbopogon martini 

oil**, citrus limon peel oil**, retinyl palmitate, 

pelargonium graveolens stem leaf oil, 

tocopherol, glycerin**, rosmarinus officinalis 

leaf extract, lecithin, helianthus annuus seed 

oil**, parfum, tetrasodium glutamate diacetate, 

benzoic acid, dehydroacetic acid, limonene*, 

citronellol, geraniol*, geraniol, citral*, linalool*, 

farnesol*,benzyl salicylate, hexyl cinnamal, 

hydroxycitronellal, eugenol, alpha-isomethyl 

ionone, benzyl alcohol.



- Cremă CBD anti-îmbătrânire de noapte

O cremă realizată cu grijă, concepută pentru a revigora 
textura pielii, stimulând producția de fibroblaste         
pro-colagen pe timpul nopții. Combinând beneficiile 
cannabidiolului (CBD) cu ingrediente active care sfidează 
vârsta, acidul hialuronic și uleiul de măceșe favorizează 
menținerea tenului hidratat pe o perioadă îndelungată, 
asigurând un aspect plin de vitalitate.

Uleiul de măceșe are proprietăți antivirale și ajută pielea 
să se regenereze, susținând acele substanțe care lipsesc 
ca urmare a procesului de îmbătrânire.

Acidul hialuronic, datorită greutății moleculare ridicate, 
susține și crește capacitatea naturală a pielii de a se 
hidrata, făcând procesul mult mai eficient.

Cremă CBD 
anti-îmbătrânire de noapte
cu acid hialuronic și ulei de măceșe

50 ml.  |  120 mg. CBD
Utilizare recomandată Aplică crema în fiecare 

seară pe zona feței și a gâtului. Masează ușor 

cu mișcări circulare până la absorbția 

completă.

Ingrediente aqua, aloe barbadensis leaf 

juice**, ethylhexyl stearate, hydrogenated 

ethylhexyl olivate***, cannabis sativa seed 

oil**, butyrospermum parkii butter, rosa 

moschata seed oil, calendula officinalis flower 

water, lavandula angustifolia flower water, 

triticum vulgare germ oil, glyceryl stearate, vitis 

vinifera seed oil, stearyl alcohol, tocopheryl 

acetate, argania spinosa kernel oil**, cetearyl 

glucoside, cannabidiol, sodium carboxymethyl 

beta-glucan, helianthus annuus seed oil**, 

hydrogenated olive oil unsaponifiables***, 

borago officinalis extract, chamomilla recutita 

flower extract**, cymbopogon martini oil**, 

sesamum indicum seed oil, helianthus annuus 

seed oil, retinyl palmitate, tocopherol, 

glycerin**, rosmarinus officinalis leaf extract, 

caesalpinia spinosa gum, tetrasodium 

glutamate diacetate, lecithin, parfum, 

dehydroacetic acid, benzoic acid, geraniol*, 

limonene*, farnesol*,linalool*,benzyl alcohol.



- Tratamente pentru piele



Noua linie de tratamente pentru piele CBD de la Canzon este 
certificată ca dispozitiv medical clasa 1, fără THC, fabricată în 
Olanda și special concepută pentru a face față uscăciunii și 
mâncărimilor cauzate de acnee și psoriazis.

Tratamente pentru piele

- Tratamente pentru piele



- Cremă CBD pentru psoriazis

Utilizare recomandată Aplică crema pe zona 

afectată. Masează ușor cu mișcări circulare 

până la absorbția completă în piele. Aplicarea 

poate fi repetată de două ori pe zi.

Ingrediente aqua, colloidal oatmeal, cetearyl 

alcohol, glycerin, cannabis sativa seed oil, 

cannabidiol , glyceryl stearate, helianthus 

annuus seed oil, simmondsia chinensis seed 

oil, cetyl palmitate, macadamia integrifolia 

seed oil, butyrospermum parkii butter, berberin, 

inositol, cod liver oil, stearic acid, cetyl alcohol, 

stearyl alcohol, sodium cetearyl sulfate, 

sodium benzoate, xanthan gum, potassium 

sorbate, glycine soja oil, levulinic acid, lecithin, 

aloe barbadensis leaf juice powder, rosmarinus 

officinalis leaf oil, sodium levulinate, ascorbyl 

palmitate, d-limonene, beta-carotene, daucus 

carota sativa root extract, tocopherol, linalool, 

lactic acid, curcumin.

Crema CBD Canzon pentru psoriazis utilizează tehnologia 
lipozomală pentru a face față pielii uscate și crăpate. 
Lipozomii contribuie la îmbunătățirea absorbției               
cannabidiolului (CBD) în organism, permițând mai multor    
proprietăți benefice să ajungă în zona vizată. Combinat cu 
fulgi de ovăz coloidal, conferă pielii un strat de acoperire și 
ajută la protejarea pielii vulnerabile și sensibile.

Fulgii de ovăz coloidal sunt bogați în beta-glucani, care 
pot ajuta la reducerea inflamației pielii și la stimularea 
producției de colagen. Studiile demonstrează că ovăzul 
coloidal poate oferi beneficii clinice eficiente pentru pielea 
uscată și compromisă prin crearea unei bariere protectoare 
la suprafața pielii.

Cremă CBD pentru Psoriazis
cu fulgi de ovăz coloidal și inositol

50 ml.  |  100 mg. CBD



- Cremă CBD anti-acnee

Utilizare recomandată Aplică crema pe zona 

afectată. Masează ușor cu mișcări circulare 

până la absorbția completă în piele. Aplicarea 

poate fi repetată de două ori pe zi.

Ingrediente aqua, colloidal oatmeal, cetearyl 

alcohol, glycerin, cannabis sativa seed oil, 

cannabidiol, curcumin,myrecitin, ursolic acid, 

glyceryl stearate, helianthus annuus seed oil, 

simmondsia chinensis seed oil, cetyl palmitate, 

macadamia integrifolia seed oil, 

butyrospermum parkii butter, stearic acid, cetyl 

alcohol, stearyl alcohol, sodium cetearyl 

sulfate, sodium benzoate, xanthan gum, 

potassium sorbate, glycine soja oil, levulinic 

acid, lecithin, aloe barbadensis leaf juice 

powder, rosmarinus officinalis leaf oil, sodium, 

levulinate, ascorbyl palmitate, d-limonene, 

beta-carotene, daucus carota sativa root 

extract, lactic acid, tocopherol, linalool.

Crema CBD Canzon Anti-Acnee utilizează tehnologia 
lipozomală pentru a combate eficient imperfecțiunile 
tenului cauzate de acnee. Lipozomii contribuie la 
îmbunătățirea absorbției cannabidiolului (CBD) în      
organism, permițând mai multor proprietăți benefice să 
ajungă în zona vizată. Combinat cu fulgi de ovăz coloidal, 
conferă pielii un strat de acoperire și ajută la protejarea 
pielii vulnerabile și sensibile.

Fulgii de ovăz coloidal sunt bogați în beta-glucani, care 
pot ajuta la reducerea inflamației pielii și la stimularea 
producției de colagen. Studiile demonstrează că ovăzul 
coloidal poate oferi beneficii clinice eficiente pentru pielea 
uscată și compromisă prin crearea unei bariere protectoare 
la suprafața pielii.

Cremă CBD anti-acnee
cu fulgi de ovăz coloidal și myricetin

50 ml.  |  100 mg. CBD



- Recuperare și refacere



- Recuperare și refacere

Recuperare
Produsele de recuperare Canzon CBD sunt concepute pentru 
oricine are nevoie de asistență pentru ameliorarea durerii sau 
traumelor de diferite tipuri. Acest lucru este benefic mai ales pentru 
sportivi, entuziaști și pasionați de recreere în aer liber de orice 
vârstă, care au nevoie de un impuls pentru a-și menține sănătatea 
generală și bunăstarea.

Toate produsele sportive conțin CBD pur, extract de mușețel, 
extract de rădăcină de gheara diavolului, floare de Arnică Montană 
și ulei esențial natural de mentă. Sunt certificate organic, THC-free 
și produse în Italia.



- Cremă CBD pentru recuperare cu acțiune pe termen lung

O cremă topică elaborată cu grijă, ce îmbină beneficiile 
cannabidiolului cu uleiul de semințe Sativa și uleiul de 
semințe de floarea-soarelui pentru a menține pielea hidra-
tată, mușchii și articulațiile sănătoase, oferindu-ți o stare 
generală de bine.

Floarea de Arnică Montană este utilizată în mod obișnuit 
în medicina alternativă pentru tratarea vânătăilor, durerii, 
mialgiei (dureri musculare) și artralgiei (durerilor articulare).

Uleiul esențial de mentă piperată conferă cremei un efect 
analgezic puternic, ajutând zona vizată să se refacă mult 
mai repede.

Cremă CBD pentru
recuperare cu acțiune 
pe termen lung
cu extract de flori de Arnică Montană și ulei
esențial de mentă piperată

30 ml.  |  120 mg. CBD
Utilizare recomandată Aplică cu generozitate 

pe zona vizată. Masează ușor cu mișcări 

circulare până la absorbția completă în piele.

Ingrediente aqua, helianthus annuus seed oil, 

helianthus annuus seed oil**, arnica montana 

flower water, ethylhexyl stearate, arnica 

montana flower extract, cannabis sativa seed 

oil**, glyceryl stearate, stearyl alcohol, glycerin, 

mentha piperita oil**, menthol, cetearyl 

glucoside, cannabidiol, calendula officinalis 

flower extract**, avena sativa kernel extract*, 

harpagophytum procumbens root extract, 

eugenia caryophyllus bud oil*, tocopherol, 

rosmarinus officinalis leaf extract, glycerin**, 

xanthan gum, tetrasodium glutamate 

diacetate, dehydroacetic acid, benzoic acid, 

limonene*, linalool*, eugenol*, benzyl alcohol



- Gel CBD pentru recuperare cu acțiune rapidă

Utilizare recomandată Aplică cu generozitate 

pe zona vizată. Masează ușor cu mișcări 

circulare până la absorbția completă în piele.

Ingrediente  aqua, aloe barbadensis leaf 

juice**, glycerin, heptyl glucoside, caesalpinia 

spinosa gum, cannabis sativa seed oil**, arnica 

montana flower extract, cannabidiol, 

helianthus annuus seed oil**, mentha piperita 

oil**, menthol, chamomilla recutita flower 

extract**, hydrogenated ethylhexyl olivate***, 

hydrogenated olive oil unsaponifiables***, 

eugenia caryophyllus bud oil**, harpagophy-

tum procumbens root extract, tocopherol, 

glycerin**, rosmarinus officinalis leaf extract, 

dehydroacetic acid, benzoic acid, limonene*, 

eugenol*, linalool*, benzyl alcohol. xanthan 

gum, tetrasodium glutamate diacetate, 

dehydroacetic acid, benzoic acid, limonene*, 

linalool*, eugenol*, benzyl alcohol.

Un gel topic atent conceput pentru a menține mușchii și 
articulațiile sănătoase. Absorbția rapidă a CBD, a uleiului 
de semințe Sativa și a extractului de flori de mușețel oferă 
un sentiment imediat de confort pentru zona vizată.

Extractul de flori de mușețel ajută pielea să se relaxeze și 
să se răcească.

Extractul din rădăcină de gheara diavolului elimină 
inflamația, creând un filtru între piele și stimulii externi. 
Formula sa ajută CBD, uleiul de semințe Sativa și extractul 
de flori de mușețel să fie absorbite de piele într-un timp 
scurt și susține ameliorarea rapidă a mușchilor și articu-
lațiilor.

Gel CBD pentru 
recuperare cu acțiune
rapidă
cu extract de flori de mușețel și extract
de rădăcină de Gheara Diavolului

30 ml.  |  200 mg. CBD



- Descoperă

Descoperă
Descoperă pe pielea ta și vezi ce funcționează cel mai bine pentru 
tine. Îți punem la dispoziție eșantioane pentru produsele noastre 

cosmetice și sportive să poți alege ce ți se potrivește.



Thank You
for choosing


