Příprava solí a význam decimálního ředění

Výhody Schüsslerových solí

Oblast použití:

Tkáňové soli (včetně doplňkových) se třou s mléčným cukrem a pak jsou podle homeopatických
pravidel potencovány. Ve finální fázi mají podobu malých tabletek. Tento postup garantuje
největší uzavřenost působící substance spojenou s nejvyšší reakční schopností dané látky.

Minerální látky mohou být obsažené v naší stravě, často však nekončí právě tam, kde je naše
tělo potřebuje.

1 – Calcium fluoratum D12 – elasticita

Schüsslerovy soli mají výbornou biologickou dostupnost, a proto jsou schopné dostat se
přímo na místo působení a harmonizovat a regulovat chemické procesy v buňkách.
Podporují tím samoléčebné procesy těla, a to velice mírnou a bezpečnou cestou – prakticky
bez vedlejších účinků.

2 – Calcium phosphoricum D6 – kosti a zuby

Tkáňové soli se vyrábějí v potencích D6 a D12. Jde o decimální potence v poměru 1:1 000 000
(D6) a 1:1 000 000 000 000 (D12). To znamená, že například potence D6 obsahuje 0,00025 µg
účinné látky v jedné tabletě. Takto ředěný přípravek obsahuje optimální množství molekul
účinné látky, které je schopné projít buněčnou membránou v podstatě jako ionty.
Poruchy molekulárního pohybu, které jsou pro „nemocné“ buňky typické, jsou stejnou
minerální solí odstraněny, a tím je obnovena látková výměna mezi buňkami a extracelulárním
prostorem. Buňky se biologicko-biochemicky regenerují.

Dávkování
Obvyklá dávka je 1 tableta 3-6 x denně
Tablety vložte do úst pod jazyk a nechte pomalu rozpustit.
To umožní kompletní vstřebání všech aktivních látek sliznicí úst.
Pro více informací čtěte příbalovou informaci a ptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Horká sedmička
Pro sůl č. 7 existuje další způsob užití, který se nazývá horká sedmička.
A bylo prokázáno, že účinek je rychlý a efektivní. Rozpusťte 10 tablet soli č. 7 v horké
vodě a pijte horký roztok pomalu po malých doušcích.
Léčba solemi Dr. Schüsslera
Někdy, v určitých situacích a při určitých potížích, se pro léčbu mohou hodit 2 nebo
více solí. V tomto případě mohou být kombinovány a užívány společně.

3 – Ferrum phosphoricum D12 – první pomoc
4 – Kalium chloratum D6 – sliznice
5 – Kalium phosphoricum D6 – nervy a mysl
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6 – Kalium sulfuricum D6 – chronický zánět
7 – Magnesium phosphoricum D6 – bolesti a křeče
8 – Natrium chloratum D6 – rovnováha tekutin
9 – Natrium phosphoricum D6 – acido-basická rovnováha
10 – Natrium sulfuricum D6 – vyměšování
11 – Silicea D12 – vlasy, nehty a kůže

Vzdělávací materiál určený pro odborníky ve zdravotnictví
Vydala Česká lékařská homeopatická společnost, Čestmírova 1, Praha 4, 140 00, E-mail: info@clhs.cz
Tisk zajistila spol. Dr. Peithner Prag s.r.o.

MINERÁLNÍ SOLI
ZÁKLAD ZDRAVÉHO ŽIVOTA

12 – Calcium sulphuricum D6 – čisticí procesy

Biochemická terapie
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Co jsou Schüsslerovy soli a jak působí?

Kdo z nás by se nechtěl cítit dobře a být stále zdravý a vyrovnaný?
V našem každodenním hektickém životě je opravdu obtížné udržet si jak tělesnou,
tak i duševní rovnováhu. Je-li tato rovnováha narušena, má to rychlý vliv na náš
imunitní systém a my se stáváme náchylnější k různým onemocněním.
12 solí Dr. Schüsslera nám může pomoci dodat tělu chybějící, základní minerální
látky, a obnovit tak porušenou tělesnou rovnováhu – tedy cítit se lépe a podpořit
naše zdraví.
Minerální látky jsou pro naše tělo nepostradatelné a vykonávají v organismu mnoho
důležitých funkcí. Podporují a regulují správnou činnost tělesných orgánů a mají
zásadní vliv na celkový stav organismu. Dostatek minerálních látek nám může
pomoci k rychlejšímu zotavení, a naopak nedostatek nebo nerovnováha minerálních
solí může vézt k buněčným nebo orgánovým dysfunkcím.
Na konci 19. století německý lékař Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler objevil
12 základních minerálních solí.
Tyto používal k léčbě různých onemocnění a zastával názor, že základem správné
terapie je přímá cesta minerálních solí do postižených buněk, tedy přímo na místo
jejich působení.
Biochemická terapie využívá 12 základních solí, které objevil a určil Dr. Schüssler
sám, a 12 dalších solí, které jsou rovněž důležité pro minerální metabolismus
buněk a které byly objeveny nástupci Dr. Schüsslera. Tyto působí jako adjuvans
k léčbě základními minerálními solemi 1-12 a byly pojmenovány jako „doplňkové“
a označují se čísly 13- 24.
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Calcium fluoratum D12 – elasticita

Calcium phosphoricum D6 – kosti a zuby

Ferrum phosphoricum D12 – první pomoc

Kalium chloratum D6 – sliznice

Kalium phosphoricum D6 – nervy a mysl

Kalium sulfuricum D6 – chronický zánět

Calcium fluoratum zvyšuje elasticitu

Calcium phosphoricum podporuje

Ferrum phosphoricum je indikována pro

Kalium chloratum je indikována

Kalium phosphoricum pomáhá najít

Kalium sulfuricum pomáhá zmírnit

pojivových tkání, vazů a šlach a také

růstové a léčebné procesy kostí a zubů.

všechny typy infekcí v jejich počátečním

při zánětech sliznic jako jsou rýma,

a udržet stav mysli a harmonizuje

chronické záněty a chronické kožní

zvyšuje pevnost kostí a zubů. Pro

Pomáhá při léčbě zlomenin

stádiu. Podpora léčby akutních zánětů,

bronchitida, gastritida, kolitida a cystitida.

nervový systém. Je indikována k léčbě

problémy. Pomáhá při pomalu se

podpůrnou léčbu křečových žil, při

a osteoporóze. Užívá se také ke zmírnění

horečnatých stavů, čerstvých poranění,

Pomáhá právě v první fázi zánětu, kdy se

duševního, emočního a fyzického vyčerpání

hojících ranách a podporuje hojení

poraněních a bolestech svalů a vazů.

růstových bolestí kostí.

zlomenin, škrábanců a popálenin prvního

onemocnění projevuje prvními, jasnými

a obecných stavů slabosti. Pomáhá při

zánětlivých slizničních procesů jako jsou

stupně. Je indikována také k léčbě anémie.

příznaky jako je výtok sliznic (exsudát).

léčbě deprese a nespavosti.

zánět spojivek, záněty hrdla a nosu.

Při potížích se štítnou žlázou.

Užívá se také při zánětech středouší.
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Magnesium phosphoricum D6 – bolesti
a křeče

Natrium chloratum D6 – rovnováha
tekutin

Natrium phosphoricum D6 – acidobasická
rovnováha

Natrium sulfuricum D6 – vyměšování

Silicea D12 – vlasy, nehty a kůže

Calcium sulphuricum D6 – čistící procesy

Magnesium phosphoricum pomáhá při léčbě

Natrium chloratum reguluje rovnováhu

Natrium phosphoricum reguluje

Natrium sulfuricum pomáhá obecně při

Silicea pomáhá dosáhnout elasticity kůže

Calcium sulphuricum má protizánětlivý

detoxikačních procesech a vylučování

a pevnosti vlasů a nehtů. Je indikována

efekt a podporuje buněčný růst.

častých křečí a svalových spasmů. Je indikována

tělesných tekutin. Je indikována při

acidobasickou rovnováhu a pomáhá

tekutin. Pomáhá vyloučit nadměrné

v případě lámavosti nehtů a vlasů, při ztrátě

Je indikována v případě abscesů, uhrů,

k léčbě svalových bolestí, jako například men-

potížích gastrointestinálního traktu jako

při léčbě překyselení. Je indikována při

množství tekutin, a tím podporuje

vlasů a nerovnoměrném růstu nehtů.

pupínků a chronických hnisavých procesů.

struační bolesti, obecného napětí krku a ramen

jsou průjem a zvracení.

zažívacích obtížích jako jsou dyspepsie,

funkci jater.

Silicea posiluje kůži a pojivové tkáně tím,

a bolestivých spasmů gastrointestinálního

Má vliv na krvetvorbu.

nadýmání, poruchy trávení tučných jídel

že posílí jejich elasticitu. Pomáhá také při

(žaludeční křeče, obezita) a kyselý reflux.

vyloučení cizího tělesa z těla.

traktu. Také k léčbě neuralgických bolestí. Užívá
se též ke snižení hladiny cholesterolu.

