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Istoric săruri tisulare
Sărurile de țesut au fost dezvoltate pentru prima dată de medicul german,

Wilhelm Schuessler.

Sărurile de țesut au fost dezvoltate pentru prima dată de medicul german,

Wilhelm Schuessler, care a spus că starea de sănătate a fost cauzată de un

dezechilibru în cele douăsprezece săruri vitale ale celulelor.

Schuessler a crezut că aceste dezechilibre pot fi corectate prin micro-doze

ușor de absorbit și preparate homeopat.

Sărurile de țesuturi ale lui Schuessler (cunoscute și sub denumirea de săruri

biochimice sau celulare) sunt micro-doze potențate din cele 12 minerale

esențiale de care corpul are nevoie pentru a se repara și a se menține în cea

mai bună formă.

Schuessler și-a prezentat sărurile de țesut preparate homeopat în urmă cu

mai bine de 100 de ani, dar astăzi, acestea s-au răspândit în majoritatea

părților lumii, unde familiile și indivizii se bazează pe ele ca simple

tratamente la domiciliu pentru o gamă largă de probleme. Sărurile de țesut,

fie ca remedii individuale, fie în combinație, sunt o completare ideală pentru

toata lumea, fiind ușor de folosit.

Sunt blânde,se absorb rapid, provin din natura, au un gust plăcut, sunt cu

/fără lactoză, ușor de transporta în bagaje, geantă, non-toxice și non

dependente, compatibile cu orice tratament, potrivite pentru toata lumea, de

la mic la mare, gravide, copii, seniori, animale.

Sărurile de țesut sunt utilizate ca săruri potențializate unice sau săruri

potențate în diferite potențe.
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De ce ar trebui să luăm săruri de țesut /săruri tisulare?

Sărurile tisulare înlocuiesc rapid mineralele pierdute de care are

nevoie organismul nostru.

Solurile noastre sunt epuizate de minerale care stimulează sănătatea.

Îngrășămintele chimice sunt folosite pentru susținerea culturilor alimentare,

astfel nu mai obținem mineralele necesare din alimentele noastre. Acesta

este principalul motiv pentru care avem nevoie de săruri tisulare. Sărurile

tisulare reduc stresul, panica, frica și excesul de emoție și eliberează
tensiunea pe care aceste sentimente o generează.

Nu mai mâncăm sănătos. Alimentele convenabile, mâncarea rapidă și

alimentele procesate generează poftă în noi și ne îngăduim acele pofte.

Rezultatul este sănătatea precară și o nevoie din ce în ce mai mare de

alimente cultivate organic și săruri tisulare.

Când mineralele vitale nu sunt înlocuite, ne slăbește rezistența la boli și

afecțiuni.

Din fericire, aceste condiții pot fi ameliorate folosind săruri de țesut.

Sărurile de țesut construiesc sistemele noastre imunitare epuizate și

creierul.

Ne cresc rezistența la infecție și ajută la reumplerea mineralelor pierdute și la

echilibrarea sistemului.

Sărurile tisulare sunt cei mai incredibili factori anti-imbatranire

Nimeni nu își poate permite să neglijeze acest lucru pe măsură ce

îmbătrânim zi de zi, accelerând rapid pe măsură ce trecem de 50 de ani - și la

viteză de vârf după 75 de ani!
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Sărurile de țesut revitalizează

Oboseala și epuizarea sunt atât de comune în viața noastră de zi cu zi; cu

toate acestea, putem fi restabiliți și revitalizați direct de sărurile țesuturilor.

Au un efect calmant aproape imediat.

Sărurile de țesut au un efect profund, în mod natural și fără efecte

secundare

Acestea sunt absorbite rapid, non-toxice, non-dependente și pot fi luate cu

medicamente pe bază de rețetă.
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Nr. 1 - Fluorura de calciu D12
Recomandată pentru: varice, hemoroizi, noduli, carii, dureri gingii sugari,

cataractă

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice:

boli osoase

carii

ciocuri

discopatie

dureri de creștere

dureri ale gingiilor la sugari

hemoroizi

gușa

Vergeturi

inflamații ale articulațiilor

întinderi si slăbiri ale tendoanelor

parodontoză
slăbire a mușchilor uterului

varice

crăpături ale pielii

cataracta

unghii crăpate

artereoscleroză
crăpături ale călcâielor

Simptome psihice:

Frică
neliniște interioară, nervozitate

somn agitat

rigiditate în gândire

lipsa de concentrare

Acționează împotriva fricii de

nereușita, frica financiara

Contribuie la securitate și siguranța
de sine

Revigorează psihicul

Susține mișcarea și schimbarea

7



Loțiune:

Loțiunea cu Calcium fluoratum se folosește pentru țesuturile slăbite sau

întărite, cât și la fracturi.

Înmoaie cicatricile, reduce bătăturile, ridurile, sânii căzuți, sprijină
elasticitatea pielii

Nr. 2 - Fosfat de calciu
Recomandat pentru: indigestie, osteoporoză, artrită, apetit redus, rahitism,

cancer

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice:

recuperare după infecții
intervenții chirurgicale

regenerare a sângelui

în timpul sarcinii și pentru senzațiile
de voma

insomnii

anemie

osteoporoza

fracturi

crampe musculare, combinat cu

Magnezium Phosphoricum

cancer

răceli frecvente

migrene

transpirații abundente

tulburări de creștere

evoluție întârziată la copii

lipsa poftei de mâncare

pete albe pe dinți și unghii

rahitism

polipi

anemie

deficit de atenție
hiperactivitate
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coșuri

erupții pe fata

coloana vertebrala

suprasolicitare mentală
stres studii, școală

Simptome psihice:

- întărește încrederea în sine

- nemulțumire

- nervozitate

- oboseala

- ajuta la găsirea echilibrului interior

- aduce claritate și ordine în viată

Loțiune:

- ajută la vindecarea fracturilor

- crampe musculare

- edeme cronice cu supurări alb-gălbui

- reduce durerile de creștere

Nr. 3 - Ferrum Phosphoricum
Recomandat pentru:  tuse, febră, laringită, bufeuri, gastrită, anemie, diaree

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului
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Este sarea minerală de prim ajutor pentru infecții în primul stadiu acut, fără
secreție.

Transporta oxigenul spre celule. Se folosește la infecții acute, tuse seaca,

vânătăi, febra care apare brusc, dureri, răni proaspete, sângerare,

menstruație abundentă.

Simptome fizice:

constipație
diaree
dureri acute reumatice
dureri de gat
infecții în primul stadiu
întărirea sistemului imunitar
oboseala datorată lipsei de oxigen
răgușeala
sângerări nazale

suprasolicitarea mușchilor
predispoziție la sângerare și la
vânătăi
tuse seaca
sensibilitate la soare
pierderi de urina
amețeli
puseuri reumatice

Simptome psihice:

- probleme de concentrare

- suprasolicitare mentală
- Calmează pe cei nervoși

- Liniștește pe cei sensibili

Loțiune:

- răni proaspete

- tăieturi

- torsiuni

- lovituri

- picioare reci

- Liniștește pielea după insolații
- Are rol antiinflamator
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Nr. 4 - Clorura de potasiu
Recomandată pentru: nefrită, alergii, congestie nazală, eczemă, bronșită

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Este remediul principal pentru infecții în al doilea stadiu cu secreții albe,

febra 38,5.

Ajuta corpul sa elimine infecțiile. Pentru toate infecțiile cu secreții groase,

albicioase.

Este folosit pentru dezintoxicarea după folosirea medicamentelor, a

vaccinurilor, anestezicelor.

Se folosește în primul stadiu la otrăvirea cu substanțe chimice.

Simptome fizice:

arsuri cu secreții
bronșită
cistită
gastrită
gripă
infarct miocardic
inflamații reumatice
inflamații ale intestinului
otită

candida
sinuzită
tromboflebita
restabilește și reglează vâscozitatea
sângelui
nas înfundat
mucoase
eczeme
mătreață
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pancreatită
pneumonie

negi
susține vindecarea pielii

Simptome psihice:

- este un dezintoxicant fizic și psihic

- susține psihic și emoțional

- oferă claritate

Loțiune:

- se folosește în stadiul al doilea al unei infecții
- eczeme

- mătreață
- negi

Nr. 5 - Fosfat de potasiu
Recomandat pentru: insomnii, vertij, oboseală, palpitații, suprasolicitare,

deprimare

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Este o sare de bază potrivită persoanelor suprasolicitate, care au funcții de

conducere sau persoane suprasolicitate care au sindromul Burnout și

deprimate.

Simptome fizice
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dureri de cap după efort psihic
insomnie
amnezie
dureri inimă pe baza nervoasă
febra peste 39 grade Celsius
deprimare
sindromul Burnout
concentrare scăzută

lipsa puterii
mâncărimi ale pielii pe fond nervos
sau alergic
pareză
îmbătrânire prematură
probleme cu stomacul
tensiune scăzută
secreții urât mirositoare

Simptome psihice

- agitat

- claustrofob

- depresiv

- isteric

- letargic

- melancolic

- probleme cu memoria

Loțiune

- dureri ale nervului sciatic

- dureri nevralgice

- ulcer al piciorului

- răni care se vindecă greu

- nevralgii

- căderea părului în forma circulară

Nr. 6 - Sulfat de potasiu
Recomandat pentru: infecții cronice (piele, mucoase, plămâni), dermatită,

dureri reumatice

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi
13



Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Este sarea principală pentru infecții în stadiul al treilea cu secreție galbenă
purulentă
Simptome fizice

ajută la dezintoxicarea prin piele
plămâni și mucoasa
pneumonie
bronșite
dezintoxicarea ficatului
dureri migratoare ale încheieturilor
ale articulațiilor
eczeme
febra musculară
infecții cronice: cistită, otită,
sinuzită, conjunctivită

nefrită
negi
neuro-dermatită
infecții purulente
zgomot în plămâni și bronhii
cearcăne maronii
senzație de frig
predispoziție boli ORL
tuse convulsivă noaptea
vitiligo

Simptome psihice

- depresie

- frica

- neliniște interioară
- tensionare

Loțiune

- dureri reumatice

- piele pătată, mâncărimi

- pete maronii sau galbene

- coșuri

- sinuzita cronică
- susține ficatul (loțiunea se unge deasupra ficatului)
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Nr. 7 - Fosfat de magneziu
Recomandat pentru: crampe, colici, dureri, nevralgie, constipație, migrene,

PMS

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Este o sare de bază, seara când sunteți obosiți și totuși nu puteți dormi,

indiferent de stresul psihic sau oboseala fizică: se dizolvă 10 pastile într-o

cană cu apa fierbinte și se bea în înghițituri mici.

Este excelentă pentru relaxare și pentru toate durerile pe fond nervos.

Simptome fizice

colici
colesterol crescut sau prea scăzut
constipație
balonări
crampe la bebeluși
angină pectorală
discopatie
dureri menstruale
dureri ale nervului sciatic
migrenă
dureri fulgerătoare

dureri de dinți la copii
dureri de gingii la sugari când le
cresc dinții
reglează pofta de dulce
insomnie
nervozitate
osteoporoză
enurezis (pipi în pat la copii mici)
probleme de menopauză
supraagitație
tensiune ridicată sau prea scăzută

Simptome psihice

15



- frica de nereușită
- frica de examen

- frica de apariție în public

- persoane sensibile

Loțiune

- dureri de cap

- dureri puternice, junghiuri

- dureri provocate de crampe

- relaxează musculatura

- tremurături nervoase ale gambelor

- liniștește mâncărimile

Nr. 8 - Clorură de sodiu
Recomandată pentru: piele uscată, herpes, ochi uscați, mătreață, regenerare

cartilaje, arsuri

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Este o sare vitală pentru întregul organism

Este sarea de masă de bucătărie însă în dozaj homeopatic

Există în oase cartilagii stomac rinichi și în lichidele din afara celulelor

Simptome fizice
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activează aciditatea în stomac la
persoanele cu acid gastric redus
anemie
amorțeală și senzații de furnicături
arsuri
pofta de condimente iuți
constipație
diaree
diaree acida
dureri reumatice
eczeme umede
herpes
exces sau atrofierea salivei
încheieturi slabe
leagă toxinele chimice amalgam,
plumb, mercur

lipsă de concentrare
lipsa lactației după naștere
mătreață
mâini picioare reci
mucoase uscate
nas uscat
lăcrimare persistentă a ochilor
ochi uscați
poftă de oțet
pierderea mirosului și a gustului
pocnituri ale articulațiilor
pofta de mâncare sărată
reglează lichidele din corp
regenerarea cartilagiilor și
mucoaselor
sete excesivă sau lipsa setei

Simptome psihice

- pesimist

- probleme vechi, dureroase

- lipsa concentrării

- sensibil

Loțiune

- se folosește la crăpături ale gurii

- eczeme și iritații
- arsuri

- mușcături și înțepături de insecte

- coșuri

- herpes

- hidratează pielea uscata

17



Nr. 9 - Fosfat de sodiu
Recomandat pentru: aciditate gastrică, artroză, gută, paraziți, obezitate,

dureri de stomac

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Utilă în aciditate, indigestie sau arsuri la stomac, reumatism

Simptome fizice

exces de acid uric în sânge
furunculi
arsuri la stomac
artrite
artroză
acnee
gută
infecții și iritații ale pielii
obezitate
pietre la fiere, la rinichi
calculi la vezica biliară

calculi la rinichi
probleme digestive
răni deschise pe picior sau alte
membre
stomac sensibil
reumatism
supra-aciditate în general
tendință de îngrășare
ulcer
vomă

Simptome psihice

- apatie

- lipsă a energiei și a puterii

- nemulțumire

- neliniște

Loțiune

- se folosește pentru piele grasa cu pori mari, la coșuri și acnee
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- noduli limfatici moi

- senzația de apăsare în zona ficatului

- acționează asupra grăsimilor

- probleme de articulații și gută

Nr. 10 - Sulfat de sodiu
Recomandat pentru: edeme, boli de ficat, fiere, retenție de apă, diabet,

enurezis

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Este sarea de bază a ficatului și a vezicii biliare.

Folosită pentru a putea procesa și elimina toxinele și reziduurile din corp.

Este vitală pentru dezintoxicarea sistemului limfatic.

Carenta sării duce la intoxicație fizică și organismul retine apă sau grăsime,

pentru a dilua și depozita toxinele care nu pot fi eliminate suficient de

repede

Ea ajută plămânii, pielea, sistemul digestiv și sistemul urogenital să se

detoxifice.

Simptome fizice

apă în picioare, genunchi, mâini,
plămâni
edeme

pocnituri ale articulațiilor
probleme respiratorii
tendință spre astm

19



boli ale ficatului
boli ale vezicii biliare (fiere)
boli ale pancreasului
dureri fulgerătoare de obicei în
șoldul stâng
dureri fulgerătoare în călcâie
elimină excesul de apă din țesuturi
herpes
pacientul suferă de frig și sub
plapumă

dezintoxicare
răni deschise în diabet
răni care se vindeca foarte greu
secreții purulente
tendințe de îngrășare
obezitate
nas vânăt
verugi

Simptome psihice

- indiferenta

- negativitate

Loțiune

- se folosește la picioare și mâini umflate

- pentru degerături

- alergii la soare

- eczeme umede

- edeme

Nr. 11 - Silicea
Recomandată pentru: riduri, păr, piele îmbătrânită prematur, unghii,

furunculi, otită, transpirație

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului
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Este un component de bază al celulelor pe lângă calcium phosphoricum.

Este remediul principal pentru frumusețe, responsabil pentru producerea

colagenului.

Responsabil pentru elasticitatea celulelor.

Important pentru refacerea pielii după arsături, tăieturi, operații, fracturi ale

oaselor, rupturi ale tendoanelor.

Este foarte bun în timpul sarcinii, luat cu pauze și nu pe toată perioada

sarcinii.

La infecții și chisturi cat și noduli izolați de toxine și grăsime, siliciul este sarea

de baza pentru a deschide calea spre eliminare.

Atentie!

Un exces în administrarea acestei sări poate duce pentru unele persoane la

eliminarea implanturilor metalice din corp (implanturi dentare/stifturi,

pierce-uri, șuruburi, placa metalica). În aceste cazuri se administrează 2

pulverizări zilnic pe o perioada de 10 zile, cu pauza de 3-4 zile. Dacă este

nevoie de o concentrație de Silicea, se administrează de 4-6 ori pe zi timp de

2-3 zile, apoi se oprește administrarea.

Este de preferat sa se consume alimente bogate în silicea, în aceste cazuri.

Simptome fizice

dizolvă acidul uric din tendoane și
încheieturi
artrită
artroză
senzație de frig

unghii deformate care se rup ușor
păr fin, bolnăvicios
mătreață
infecții cronice
furuncule
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gută
îmbătrânire prematură, riduri
piele îmbătrânită
mâncărimi ale pielii
transpirație urât mirositoare

organe deplasate
tendoane suprasolicitate
suprimă nevoia de consum prea
mare a alcoolului

Simptome psihice

- sensibilitate mare

- deprimare

- suprasolicitare

Loțiune

- se folosește pentru coacerea mai rapidă furunculelor, fistulelor,

panarițiului

- elasticitatea pielii

- reduce apariția ridurilor premature

- infecții ale unghiilor

- artroză
- piele uscată
- riduri

Nr. 12 - Sulfat de calciu
Recomandat pentru:  acnee, conjunctivită, sinuzită, gripă, amigdalită, cistită,

varicelă, prostată

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului
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Sarea este foarte eficientă la bolile purulente și cronice care s-au stabilit

deja in corp (gripa, infecții pulmonare, abces, furunculi etc)

Simptome fizice

abcese, furuncule, fistule
amigdalită
boli cronice ale articulațiilor
bronșită
sinuzită
cataractă
cistită
coșuri
diaree
infecții ale dinților
prostatita
inflamații care recidivează
inflamații și infecții ale ochilor
lupus

inflamații și infecții ale stomacului
otita
panarițiu
pneumonie
probleme hepatobiliare
răni care se vindeca greu
reumatism
sifilis
tuberculoza în stadiu avansat
ulcer la stomac
ulcer duodenal
ulcer la ochi
vărsat de vânt (varicelă)

Simptome psihice

- izolare

- persoană închisă
- vede lumea în alb negru

Loțiune

- infecții ORL nas gât urechi bronhii plămâni

- pentru diluarea și vâscozitatea secrețiilor

- susține ficatul, fierea și pancreasul

- tălpi înfierbântate

- sinuzită, bronșită cronică
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Nr. 13 - Kalium aresenicum D12
Recomandat pentru: stări de slăbiciune, discomfort, boli de piele

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Bătăi intense ale inimii, frici, infecții cronice, mâncărimi ale

pielii, oboseală, eczeme

Nr. 14 - Kalium bromatum D12
Recomandat pentru: insomnie alergii, rău de mișcare, psoriazis

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Antiinflamator, calmează tusea, insomnie, nervi, sistem

nervos, piele, coloana vertebrală

Nr. 15 - Kalium jodatum D12
Recomandat pentru: tensiune arterială, deprimare, chelie, pierderea poftei

de mâncare, nervozitate

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului
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Simptome fizice: Kalium jodatum D12 este recomandat pentru căderea

părului, dureri de cap, inimă, intoxicații cu metale, hiper și hipotiroidie,

menopauză, obezitate, dezechilibre hormonale, reglează tiroida, reumatism,

tensiune, sistem nervos.

Nr. 16 - Lithium chloratum D12
Recomandat pentru: Colici abdominali, calculi biliari, cistiă, iritabilitate,

pierdere în greutate, dureri de cap

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Lithium chloratum D12 este recomandat în depresie, Dureri

articulații, dureri reumatice, elimină acidul uric, neuro-dermatite

Nr. 17 - Manganum sulfuricum D12
Recomandat pentru: Arterioscleroză, reconstrucția cartilajelor, diabet, vene

varicoase, semne de bătrânețe

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Alergii, anemie cu Ferrum Phosphoricum, depresii,

imunitate, probleme cu auzul
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Nr. 18 - Calcium sulfidum D12
Recomandat pentru: slăbit, intoxicații cu metale grele, alergii, cruste de lapte

la nou născuți

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Erupții și alergii, elimina metalele grele, infecții purulente

cronice, mătreață (cruste de lapte) nou-născuți, sistem vegetativ, stare de

oboseala

Nr. 19 - Cuprum arsenicosum D12
Recomandat pentru: Imunitate, astm, epilepsie, crampe intestinale, colon

iritabil, paraziți, riduri

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice - Cuprum arsenicosum D12 este recomandat pentru anemie,

colici, crampe stomacale, infestări cu viermi intestinali, căderea părului,

stabilizează imunitatea, tuse cu spasme

Nr. 20 - Kalium aluminium sulfuricum D12
Recomandat pentru: Tuse iritativă, mucoase uscate, enurezis nocturn, colici,

constipație, surditate
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Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Balonări, colici, constipații severe, crampe nervoase ale

stomacului, crește puterea de asimilare psihică a vârstnicilor, incontinent,

infecții ale mucoaselor, piele uscata, enurezis (pipi în pat), sistem vegetativ

nervos

Nr. 21 - Zincum chloratum D12
Recomandat pentru: Imunodeficiență, infertilitate, acnee, chelie, astm

bronșic, crampe, herpes, migrene, micoza unghiilor

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Acnee, creier și nervi, herpes, hiperactivitate, infecții grave,

insomnie, pete albe pe dinți și unghii, căderea părului, picioare neliniștite,

imunitate

Nr. 22 - Calcium carbonicum D12
Recomandat pentru: Anti îmbătrânire, obezitate, alergii, dermatită, unghii

fragile, păr fragil, pierderea poftei de mâncare

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi
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Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Important pentru copii, obezitate, pori deschiși, susține

sistemul limfatic, susține sistemul osos

Nr. 23 - Natrium bicarbonicum D12
Recomandat pentru: Aciditate, arsuri, diaree, dureri genunchi, obezitate,

transpirație nocturnă, eczeme

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice - Natrium bicarbonicum D12 activează pancreasul, bun

pentru digestie, arsuri stomacale, arsuri trahee/esofag, diabet, gută,

important pentru echilibrul acid-bazic, obezitate, flatulenta (vanturi) urat

mirositoare

Nr. 24 - Arsenum jodatum D12
Recomandat pentru: Alergii, acnee, febră, conjunctivită, controlul greutății

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului
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Simptome fizice: Apendicită, boli cronice ale pielii și mucoaselor, bufeuri

menopauză, mucoase iritate, sistem limfatic, susține plămânii, transpirație
nocturnă

Nr. 25 - Aurum chloratum natronatum D12
Recomandat pentru: insomnii, slăbirea inimii, disconfort menstrual,

diminuarea estrogenului, hipertensiune, chist ovarian

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Boli ale ovarelor și uterului, boli fără febră, erupții și ulcere

sifilitice ale pielii, persoane agresive, persoane melancolice

Nr. 26 - Selenium D12
Recomandat pentru: Ficat, epuizare, abcese

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Antioxidant puternic, gropite în partea interioară a ochiului,

lipsă putere, toxine exterioare
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Nr. 27 - Kalium bichromicum D12
Recomandat pentru: Obezitate, colesterol mărit, crește absorbția
aminoacizilor, sport intensiv

Administrare:

Adulți: 2-3 pulverizări sub limbă x 4 /zi

Copii sub 12 ani: 1 pulverizare sub limbă x4 /zi

*sau conform specialistului

Simptome fizice: Colesterol mărit, crește absorbția aminoacizilor în

musculatură, diabet, influențează factorul de toleranta a glucozei, obezitate,

sport intensiv

Recomandări pentru administrarea tuturor sărurilor:

În faza acută, se pot lua câte 1-2 pufuri, din 3 în 3 minute, până simptomele scad,

apoi se revine la administrarea inițială (fază cronică de 3-4 ori/zi).

Dacă simptomele persistă, vă rugăm să vă adresați medicului dvs.

Vă recomandăm și loțiunile pe bază de săruri cu aplicare locală pentru a grăbi

diminuarea simptomelor.
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Descoperă și alte produse și servicii ale cabinetului Healthy Life:

1. Remedii florale:

www.rezonantavietii.ro/categorie-produs/remedii-florale

2. Biorezonanță: www.rezonantavietii.ro/aparat-medical-biorezonanta

3. Terapii energetice: www.rezonantavietii.ro/terapii-energetice

4. Aparate pentru terapii: https://www.rezonantavietii.ro/aparate

5. Stare de bine și cărți:
www.rezonantavietii.ro/categorie-produs/stare-de-bine

Pentru comenzii și consultații:

Psih. Mirela Vicovan - terapeut terapii holistice, specialist diagnosticare

facială, săruri tisulare dr Schuessler, trainer

Telefon: 0733-930.702

Email: contact@rezonantavietii.ro

Website: www.rezonantavietii.ro

Facebook: www.facebook.com/Centrulhealthylife/

Instagram: www.instagram.com/biorezonantamedicala/
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