Какво да сложиш в домашната
аптечка за ЛЯТО БЕЗ ЗАСЕЧКА!

БЪРЗИ РЕШЕНИЯ
за здраво и спокойно ЛЯТО!
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Подходящи хомеопатични КОМБИНАЦИИ
При първи симптоми на настинка и грип
по 1 т. на всеки час до 12 т. на ден
за деца от 1 до 12 г.:
по 1 т. на всеки 2 часа до 8 т. на ден

ШС №3
по 1 т. през 30 мин.

При повишена температура ДО 38,5°С
по 1 т. на всеки час до 12 т. на ден
за деца от 1 до 12 г.:
по 1 т. на всеки 2 часа до 8 т. на ден

ШС №3
по 1 т. през 30 мин.

При повишена температура НАД 38,5°С
ШС №5

по 1 т. на всеки час до 12 т. на ден
за деца от 1 до 12 г.:
по 1 т. на всеки 2 часа до 8 т. на ден

ШС №8

редуват се по 1 т. от
всяка сол през 30 мин.

Зачервено и болезнено гърло, оток, дрезгав глас
по 1 т. на всеки час до 12 т. на ден
за деца от 1 до 12 г.:
на всеки 2 часа по 1 табл.

ШС №3
3 пъти по 2 табл. на ден

Възпалени сливици с белезникави налепи
ШС №4

на всеки час по 1 табл.
за деца от 1 до 12 г.:
на всеки 2 часа по 1 табл.

3 пъти по 2 табл. на ден

Остра хрема с бистър, воднист секрет
ШС №3

на всеки час по 1 табл.
за деца от 2 до 12 г.:
на всеки 2 часа по 1 табл.

ШС №8

2 пъти по 3 табл. от
всяка сол на ден

При хрема с белезникав секрет
на всеки час по 1 табл.
за деца от 2 до 12 г.:
на всеки 2 часа по 1 табл.

ШС №4
3 пъти по 2 табл.
на ден

3

ПРОСТУДА в ЖЕГИТЕ
„Простуда през този сезон? Никакъв шанс!” – биха си казали много от вас. Та
нали сега е лято – най-здравословното време на годината. Да, ама не!
Простудата или настинката, както обикновено ги наричаме в ежедневието, са всъщност вирусни инфекции. А за вирусите почивка няма дори и през
лятото и те са готови да атакуват по всяко време и на всяко място! И
вместо да се наслаждаваме на хубавите летни моменти, често заради тях
се налага да се борим с висока температура, хрема, болки в гърлото, кашлица
или стомашно-чревно неразположение.

ИНФЛУБОЙ – семейният супергерой срещу вирусите!

Инфлубой се сражава смело с вирусите на настинките и грипа, които непрекъснато ни обкръжават. Неговите суперсили са скрити в
,
който е и неговият супердом.
Благодарение на Инфлубой, Инфлуцид бързо побеждава симптомите на вирусните инфекции - хрема, кашлица, главоболие, висока температура, втрисане, мускулни болки, отпадналост. Съкращава времето за боледуване и
предпазва от усложнения. При това е подходящ за цялото семейство, дори
за деца над 1 г., бременни и кърмещи жени. И винаги трябва да присъства в
домашната аптечка!
При ОСТРО СЪСТОЯНИЕ възрастни приемат по 1 табл. на всеки час,
а деца под 12 г. – по 1 табл. на всеки 2 часа.
След подобрение на симптомите – 3х1 табл. дневно в продължение на още
1 седмица, което е важно, за да се избегне повторна поява на инфекцията.
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Инфлуцид и приятели

АНГИНИ ДЕБНАТ и в ТОПЛИТЕ ДНИ!
Напук на хубавото време, гърлото е много уязвимо и през летния сезон. А диагнозата „ангина” – често поставяна в лекарския кабинет, особено при децата. Обикновено започва като простудно вирусно заболяване, което понякога
може да премине в бактериална инфекция или в коварната гнойна ангина.
Сред другите „гърлени специалитети” по това време на годината са още
херпангините и възпалението на гърлото и сливиците след консумиране на
ледени храни и напитки. Общото между всички тях е ужасната болка в гърлото!

за всяка болка в гърлото!
Тонзилотрен не само елиминира болката, но и лекува инфекцията в гърлото.
Успокоява възпалението, което води до бързо облекчаване на оплакванията.
Възстановява засегнатата тъкан на сливиците, което е изключително важно при херпангините.
Тонзилотрен е ефективен както при остри вирусни ангини за бързо овладяване на симптомите и предпазване от усложнения, така и при бактериални
ангини, когато има назначен прием на антибиотик. Той подобрява кръвообращението и увеличава насищането на засегнатите тъкани с антибиотика. Добре е да се прилага едновремено с антибиотика и 1-2 седмици след него,
защото повишава локално имунитета и предпазва от рецидиви.

При ОСТРО СЪСТОЯНИЕ възрастни приемат по
1 т. на всеки час, а деца под 12 г. – по 1 т. на
всеки 2 часа. След подобрение на симптомите –
3х1 т. дневно в продължение на още 1 седмица,
което е важно, за да се избегне повторна поява
на инфекцията.

Г И Н А,
ЙНА АН чения
При ГНО
з
а
н на
нация с
в комби отик – ДЕЦА и
антиби
ат по
И прием
Н
Т
С
ни.
А
Р
З
ВЪ
за 7-21 д
. дневно
л
б
а
т
1
3х

5

ПЪРВА ПОМОЩ при инфекции, травми
и за добър имунитет
С Шуслерова сол №3 имаш бързи решения и печеливша тактика срещу всяка
изненада, която може да съсипе спокойствието на твоето лято.
Това е солта за първа помощ, която активира имунната защита на организма и спира развитието на инфекциите. При нараняване – намалява болката,
елиминира възпалението, отока, зачервяването.

Защо ШС №3 е една от
най-популярните Шуслерови соли?
Защото има бързо и ефективно действие при:
 Повишена температура
 Настинки и вирусни 							

инфекции

 Летен грип с диария и 							





повръщане
Хрема
Болки в гърлото
Слънчеви изгаряния
Падане, травми, рани и др.

Винаги при остри състояния - по 1 т. ШС №3 на 5-10-15 мин. до настъпване на
подобрение. Колкото по-остри са оплакванията, толкова по-чест е приемът.

За още ПО-БЪРЗ ЛЕЧЕБЕН ЕФЕКТ
съчетай ШС №3 и мехлем №3 при:
 Повишена температура – намазват се гърдите и гърба с мехлем №3
 Главоболие при грип и настинка – намазват се двете слепоочия и точ-

ката между веждите, няколко пъти дневно

	
Хрема – намазва се областта от двете страни на носа и в началото на

ноздрите, 3-4 пъти дневно
 Травми или слънчево изгаряне – намазват се засегнатите участъци,
няколко пъти дневно, според тежестта на състоянието
6

Шуслерови соли (@schusslersalts.bg)

ГЛАВАТА – КАМБАНА, НОСЪТ – ЛЕЙКА

Обикновено хремата е първият знак за разболяване. През лятото течащият нос може да се
дължи и на сенна хрема. И в двата случая възпалението задължително трябва да се лекува.
От една страна, защото да си с течащ или запушен нос и да дишаш през устата в горещините е истинско мъчение. От друга, инфекцията може да засегне и синусите, които се намират
в непосредствена близост до носната кухина и да
се сдобиеш с кошмара „синузит”.
Признак на синузит са силното главоболие и лицевата болка, по-изразени в
следобедните часове. Хората се чувстват по-замаяни, трудно се концентрират.
Каквато и да е причината за хремата, не оставяй носа запушен! А ако си с
упорита хрема, в никакъв случай не се гмуркай и не плувай под вода, особено в
басейна. Налягането при гмуркане създава условия секрет и вода от басейна
да отидат към ушите и те да се инфектират. Особено внимателни трябва
да бъдат децата, тъй като тяхната Евстахиева тръба е по-широка и помалко извита.
Инфлуцид и приятели
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УСЕТИ АРОМАТА на ЛЯТОТО с
и
!

ефективно лечение на ХРЕМА и
СИНУЗИТ!
 НАМАЛЯВА възпалението
 ВТЕЧНЯВА секретите
	АКТИВИРА мукоцилиарния
транспорт
 ПОВИШАВА локалния имунитет
При остро състояние възрастни приемат по 1 т. на всеки час, а деца под 12
год. – по 1 т. на всеки 2 часа.
След подобрение на симптомите – 3х1
т. дневно в продължение на още 1 седмица, което е важно, за да се избегне
повторна поява на инфекцията.

8

ЛОКАЛНА ГРИЖА
при всяка ВИРУСНА и АЛЕРГИЧНА
хрема и запушен нос





СПИРА хремата
НАМАЛЯВА възпалението
ОБЛЕКЧАВА дишането
ВЪЗСТАНОВЯВА лигавицата

При бебета под 1 г.
2х1 впръскване във всяка ноздра на ден
При деца от 1 до 11 г.
3х1 впръскване във всяка ноздра на ден
При деца над 12 г. и възрастни
3х2 впръсквания във всяка ноздра на ден

alpenpharma-bulgaria.bg

СПАСИ ЛЯТОТО
с ПОМОЩТА на ШУСЛЕРОВИТЕ СОЛИ!

Как да овладеем повишената тревожност в
ситуация на пандемия –
минералните соли, които помагат при паникатаки и хроничен стрес,
при емоционална лабилност, лошо настроение,
депресивни състояния.

Защо са незаменими в стресови ситуации?
 Стабилизират психиката и нервите.
 Помагат за преодоляването на панически атаки, силен стрес, депресивни

състояния, страхове, изтощение.
 Подпомагат релаксацията при вътрешно безпокойство.
 Връщат баланса при страх, тревожност, напрегнатост.

сутрин
При нервност,
стрес, тревожност,
изтощение

на обед
Стабилизира
нервите, психиката,
зарежда с енергия

вечер
За релаксация
при вътрешно
безпокойство

Дозировка: По 5 т. дневно от всяка сол – за бързо повлияване в рамките на 10 дни. Следва поддържаща терапия – с по 3 т. от всяка сол дневно, за дълъг период от време.
shuslerovi-soli.bg
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Изживей своето красиво лято –
БЕЗ РАЗШИРЕНИ ВЕНИ!

С настъпване на летните горещини се засилват оплакванията на засегнатите от разширени вени: оток, тежест и болки в краката, видимо изпъкнали
повърхностни вени. За всички, които вече имат проблеми с вените, както и
за тези, които искат да работят за превенция срещу появата им, е подходящ приемът на Шуслерови соли.
ВАЖНО: Тези оплаквания ни дават първите сигнали за проблем със съдовете и за евентуални бъдещи сериозни здравословни проблеми: хипертония, сърдечно-съдови заболявания и др. Затова своевременното лечение
и навиците за здравословен живот са от изключително голямо значение!

За еластичност
и тонус на
съдовите стени

Повлиява
гъстотата
на кръвта

За здравина
на съдовите
стени

УСКОРЯВА подобряването
на еластичността на
съдовете

По 5 т. от всяка сол на ден в продължение на 3 месеца, 2 курса в годината. Препоръчителен прием за целия летен период. Шуслеров мехлем №1 се нанася върху болезнените
места с лек масаж 2-3 пъти на ден до отшумяване на симптомите.
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ВРЕМЕТО за ИГРИ на ОТКРИТО НАСТЪПИ
НО! За да нямаме играчка-плачка, ето как Арника може да е от изключителна
помощ на семействата с деца при случаи на травми и наранявания.
 За първа помощ при навяхване, изкълчване, фрактури, рани с ожулване и

кървене, мускулни болки или натъртване при спорт.

 Действа обезболяващо, предотвратява появата на възпаление и синини.

Ускорява възстановяването.

Арника за СЪДОВА ПРОТЕКЦИЯ
ВАЖНО:

За всеки човек в активна или напреднала възраст – Арника доказано укрепва
съдовата стена, помага срещу намалена капилярна устойчивост.
За допълнително подобряване на здравето на
кръвоносните съдове може да се комбинира с:
Шуслерови соли – №1 и №11 по 3 т. дневно от всяка сол.

При остри симптоми

Arnica D6 по 1 доза (10 глобули) на
всеки 30-60 мин., до подобрение.

За съдова протекция

Arnica D30 по 1 доза 2-3 пъти дневно.

Немска хомеопатия от DHU
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ОКУБАКА D6 – ТРЯБВА да я имаш!
Точното скъпоценно „бижу” при летни стомашно-чревни неразположения и
диарии. С негова помощ бързо и ефективно ще облекчиш гадене, повръщане,
диария, стомашна и коремна болка с подуване на корема или киселини.
Лечението често пъти се затруднява от невъзможността да се усвоят медикаментите заради диарията и повръщането.
Именно поради това Окубака D6 е особено подходяща в тези случаи –
малките глобули бързо се разтапят в устата и се усвояват директно през
устната лигавица, без да дразнят стомаха и да предизвикват позиви за
повръщане.

Незаменима помощ при:
 Остри гастроентерити с повръщане

и/или диария

 Храносмилателни проблеми след

прием на храна, която не е била прясна;
хранително натравяне
 „Туристическа диария” - непоносимост към
непознати храни, особено по време на път,
екзотичен климат и храна

Остри симптоми

По 1 доза (10 глобули) – първоначално на всеки час, после на
всеки 2 часа; на втория ден на всеки 2 до 3 часа, а от третия
ден 3 пъти дневно.

Профилактично:

При предстоящи далечни пътувания седмица по-рано може се
приема превантивно 3 пъти дневно по една доза или преди
хранене навън (еднократно по 1 доза), когато не сте сигурни в
качеството на храната или поносимостта си към нея.
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СТОМАШНО-ЧРЕВНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА
при НАЙ-МАЛКИТЕ
Лятото е сезонът на стомашно-чревните инфекции, като за това има редица причини. Топлото време води до по-бързото разваляне на храната при
неправилно съхранение. От друга страна, по време на летните почивки често се храним навън – и ако не се спазват хигиенните норми, бързо се разпространяват вирусни и бактериални чревни инфекции.
Обичайните симптоми са ГАДЕНЕ, ПОВРЪЩАНЕ,
БОЛКИ В КОРЕМА, ДИАРИЯ.
При децата те бързо могат да доведат
до обезводняване и до болнично лечение,
включващо рехидратация на организма
чрез поставяне на системи. Истински кошмар за всяко дете и всеки родител!
Този стрес може да бъде избегнат чрез
КОМБИНАЦИЯТА създадена специално
за деца:

Гастрокинд
Актив Флора бейби
Започната още при първи симптоми на стомашно-чревно разстройство, тя ще овладее състоянието
на детето, ще предотврати обезводняването и нуждата от болнично лечение.

mama-natura.com
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За ОПТИМАЛЕН ЧРЕВЕН комфорт и
безгрижни ДЕТСКИ ИГРИ

Гастрокинд

– лекарство за деца при стомашно-чревни
разстройства, с директно действие чрез лигавицата на устната кухина!
 НАМАЛЯВА възпалението на чревната лигавица
 ОВЛАДЯВА симптомите - болка, гадене, повръщане, диария
 ПОДОБРЯВА кръвообращението
 ПРЕДОТВРАТЯВА дехидратацията
В остро състояние 6 x 1 т. през 1 час, до настъпване на подобрение
След острия период 4 x 1 т. през деня до отшумяване на оплакванията

За да се ВЪЗСТАНОВИ състоянието на чревната лигавица и да се ВЪЗВЪРНЕ
балансът на чревната флора, комбинирай с:

Актив Флора бейби – течен
пробиотик с живи активни
бактерии Lactobacillus rhamnosus GG,
действащи веднага след прием!
Бебета и деца до 12 г.

 Ротавирусна диария
 Антибиотик-асоциирана диария

6 капки дневно по време на хранене

Деца до 12 г. и възрастни 12 капки дневно
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 Остър гастроентерит

Съхранение при температура
от 2°C до 15°C на сухо място,
недостъпно за малки деца.

НЕ ПРОПУСКАЙ НАСЛАДИТЕ на ЛЯТОТО!
Сладолед, пържена цаца с картофки, студена бира, разхлаждащо коктейлче… Определено има толкова изкушения през лятото. Искаш да опиташ
от всички тях, но коремът ти се подува и от най-малката хапка? Не е
честно да се възползваш от летните изкушения
само насън!
ВЗЕМИ ГАСТРИТОЛ, за да ти е по-леко и приятно на
стомаха!

е подходящ за възрастни и деца
над 12 г., като е препоръчително да се приемат
3х20-30 капки дневно, разтворени в топла вода.

е лекарствен продукт на растителна основа при храносмилателни проблеми и функционални стомашно-чревни нарушения като
функционална диспепсия и синдром на раздразненото дебело черво. Повлиява бързо болка, тежест, киселини, подуване, газове, стомашно-чревни спазми, нарушена чревна перисталтика.

klein.bg
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КОГАТО СЪНЧО НЕ ИСКА да ДОЙДЕ
Летните ваканции на морето или в планината със сигурност са вълнуващи за всеки, но безспорно най-ентусиазирани са децата. Често тези емоции, както и
впечатленията от самото пътуване, промяната на обстановката, а дори и на дневния режим, действат превъзбуждащо на психиката на по-емоционалните от тях.
Вследствие на това сънят им е нарушен, вашият също.
А какво е почивката, ако човек не успее да си поспи?

Спокойни сънища с

Дормикинд

Дормикинд е ключът към сладкия сън на малкото дете. И тъй като възрастта
е доста деликатна, това хомеопатично лекарство е едно от малкото решения, които могат да бъдат прилагани в детството. Съдържа 3 активни
натурални съставки, които нежно и ефективно успокояват нервната система на детето. Благодарение на него, цялото семейство ще бъде бодро за
новите приключения по време на ваканцията.
Дормикинд може да се дава още от първия ден след раждането на бебето.

Приема се по 1 т. 4 пъти дневно
минимум 1-2 месеца.
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ДЕЦА, ОБСЕБЕНИ от ТЕХНОЛОГИИТЕ
Модерните технологии са част от ежедневието на децата от все по-ранна възраст. Тяхната роля значително нарасна след затварянето на яслите и детските градини заради коронавирусната пандемия. Компютрите,
смартфоните, таблетите и телевизорите се превърнаха в основно средство за комуникация, обучение и забавление. Свръхупотребата на дигитални устройства обаче често води до негативни промени в поведението и се
наблюдават все повече случаи на превъзбуда, разсеяност, хиперактивност,
раздразнителност при децата. Ако забележиш някой от тези симптоми и
при твоето дете, разчитай на Киндинорм.

Киндинорм
за спокойно и концентрирано дете вкъщи и в училище!
Той е напълно безопасен, с изцяло природни съставки и не крие риск от привикване. Подходящ е за деца над 1 г. и възрастни.
Киндинорм има регулиращо и успокояващо действие. Намалява раздразнителността, свръхвъзбудата и агресивното поведение, регулира нарушенията на съня, импулсивните действия, дефицита на вниманието, трудното
концентриране и запаметяване, двигателната свръхактивност и др.

Когато симптомите се появят за първи път, Киндинорм може да се дава
до 3 пъти дневно – по 2 пилули за деца от 1 до 5 г.,
по 3 пилули за деца от 6 до 11 г. и по 5 пилули – над 12 г.
Мама Натура

17

МЛЕЧНИ ЗЪБКИ никнат като ГЪБКИ!
При много бебета никненето на зъбки е съпроводено от болка, раздразнителност, неспокойствие, липса на апетит. Придружено е и от
възпалителен процес и спадане на общия имунитет. Ето защо не е изключено детето да е поподатливо към вирусни инфекции, каквито през
лятото дебнат отвсякъде.

Дентокинд
таблетки

Дентокинд гел

Перфектната комбинация при болезнено никнене на зъбки
С тяхна помощ периодът на никнене на млечните зъбки може да премине и неусетно, а лятната ваканция – без премеждия!
Хомеопатичните таблетки Дентокинд повлияват цялостно всички
симптоми – болка, оток, температура, раздразнителност и безпокойство, болки в ушите, диария, засилено слюноотделяне. Не позволяват на
възпалението, съпътстващо никненето на млечните зъби, да се задълбочи. Дентокинд гел има локално успокояващо действие, хидратира и
възстановява лигавицата в областта на никнещото зъбче. Той е напълно безопасен и може да се използва още от деня на раждането.

Нежно масажирай венците с малко количество гел
(колкото грахово зърно) до 4 пъти за 24 часа.

Дозировка:
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За лечение

След острия период

0 до 1 год.

1 т. през час до 6 т./ ден

3 x 1 т. дневно

1 до 6 год.

2 т. през час до 12 т./ ден 3 x 2 т. дневно

За СПОКОЙНИ ДНИ в
ЯСЛАТА и ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Лятото е най-добрият момент за укрепване на защитните сили на детето
преди началото на есенно-зимния вирусен маратон. Особено ако през септември му предстои тръгване на ясла или детска градина или боледува често.

Имунокинд

– за силен детски ИМУНИТЕТ!

Приемат се 3х1 т. на ден в продължение на 1-3 месеца.
Когато детето често боледува, се редуват 1 месец прием на
Имунокинд и 1 месец почивка за продължителен период от време.

Имунокинд е природно лекарство, специално създадено за укрепване на имунната система на бебета и деца от 0 до 6 г. В състава му влизат 3 калциеви съставки, благодарение на които организмът се справя по-ефективно
с честите респираторни инфекции. Препаратът защитава и лигавиците,
което намалява риска от разболяване. Клинично доказано е, че приемът му
значително разрежда проявата на инфекциите.
Ако на детето му предстои тръгване на ясла или градина през есента, даването на Имунокинд още от началото на август е чудесен начин да укрепиш защитните
сили на организма за предстоящите срещи с вирусите.

АВГУСТ
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ЦИСТИТЪТ никак НЕ Е СЕКСИ!
А точно когато най-много държат
да изглеждат така, той и найчесто навестява дамите. Заради
климатиците, мокрите бански на
плажа, променливото време тялото лесно се простудява. А това
води до спадане на локалния имунитет и отваря път на всички
дебнещи в засада микроорганизми,
които предизвикват заболяването. Един от първите симптоми е
паренето при унириране.

най-широко използваното
природно лекарство
в Германия при ЦИСТИТ
Солидагорен е лекарство, комбиниращо силата на жълт енчец, пачи очиболец
и полски хвощ. Облекчава паренето, честото уриниране и болката. Има доказан антибактериален ефект към широк спектър уропатогени, като най-висока активност има към Ешерихия коли (E.coli).
Не допуска образуването на големи колонии с бактерии и биофилм и предпазва
от хронифициране на процеса и чести рецидиви. По време на антибиотично
лечение подпомага оздравителния процес и предпазва от гъбични инфекции.
При ОСТЪР ЦИСТИТ:
Прием за 1-вия ден – 3x30-40 капки, 		
разтворени в чаша топла вода.
Втори ден – 3x20 капки дневно, 		
докато напълно отшуми инфекцията.
Следващи дни – 1x20 капки дневно, в течение
на месец, за да се постигне пълно изчистване.
При ХРОНИЧНИ проблеми – при бъбречни патологии, микози, цистити и др.
3 месеца по 20 капки на ден. Препоръчва се да е в часовете между 15 и 19 ч.
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ВАКАНЦИОННИ ОПАСНОСТИ
за ПРОСТАТАТА
В сезона на високите температури, отпуските и новите запознанства са
много характерни възпалителните заболявания на простатната жлеза.
Море или басейн, повишена сексуална активност, особено случайни сексуални
контакти - всичко това може да отключи простатит сред кавалерите. Неправилното и неточно лекуване на острия простатит често води до неговото хронифициране. А освен че могат да доведат до увреждане на простатната жлеза и нарушени ерекция, еякулация и сперматогенеза, хроничните
възпалителни процеси на половите органи увеличават риска от безплодие.

С
не е нужно да се лишаваш от
летните приключения!

е незаменима част от
комплексното лечение на острите и хроничните простатити. Успешно и
доказано подкрепя антибиотичното лечение, като предпазва от хронифициране на заболяването и неприятните усложнения.
в продължение на 3 месеца овладява възпалениеПриемът на
то и болката, увеличава 3 пъти обема на спермата, 2 пъти количеството
сперматозоиди в нея, води до 2 пъти повече живи сперматозоиди.
Възрастни над 18 г. приемат по 2-4 т. 3 пъти дневно, минимум 3 месеца.
Таблетките се дъвчат и поглъщат с малко вода, ако е необходимо.
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В ОЧАКВАНЕ на СЕПТЕМВРИ

Да излезеш?

Или да се скриеш?

У дома се чувстваш защитен, но не можеш и
не искаш да пропускаш живота навън, нали?
Няма нужда от повече дилеми!
С Инфлуцид и Шуслерова сол №3 създаваш невидим щит срещу вирусите, който те пази,
където и да си!

Излез от черупката си!

Живей пълноценно
и бъди защитен!

Мощна комбинация за защита и силен имунитет

Шуслерова сол №3
Първа линия на защита от вируси

За „железен” имунитет

 Доказано повишава имунитета
	Предпазва от проникването и размножаването на вируси в клетката
	Широка антивирусна активност
спрямо грипни А и В щамове, ОРВИ
вируси: аденовируси, коронавируси,
RSV вируси и парагрип

	Доказано стимулира
клетките на имунната
система
	Подготвя организма за
по-бърз имунен отговор
при възникване на вирусна
или бактериална инфекция

Дозировка ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ:
3х1 т. дневно за 1 месец
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Дозировка ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ:
3х2 т. дневно за 1 месец

Мощна комбинация при ВИРУСНИ
ИНФЕКЦИИ, придружени с ТЕМПЕРАТУРА

При температура ДО 38,5°C

Прилаган в лечебна
дозировка,

:

	Лекува симптомите на
настинка и грип – хрема,
кашлица, главоболие,
висока температура,
втрисане, мускулни болки,
отпадналост

Шуслерова сол №3 – по 1 т. на всеки 5-10
мин. до настъпване на подобрение + намазване на гърдите и гърба в областта на
плешките с Шуслеров мехлем №3 , 2-3 пъти
дневно.

При температура НАД 38,5°C

	Значително намалява
общата тежест
на заболяването и
предпазва от усложнения

Шуслерови соли №5 и №8 – редуват се по 1
т. от солите през 5-10 мин. до настъпване
на подобрение + намазване на гърдите и
гърба в областта на плешките с Шуслеров
мехлем №3 , 2-3 пъти дневно.

	Предотвратява
постгрипен астеничен
синдром

Как действат Шуслеровите соли?

 ШС №3 спира възпалителния процес в начална фаза, пречи на размножаването на
бактерии и вируси и подпомага защитна1 т. на всеки 2 часа
деца 1–11 г.
та реакция на имунната система
до 8 т. на ден
 ШС №5 извежда токсините от клетките,
деца от 12 г. 1 т. на всеки час
образувани вследствие на възпалението, и
и възрастни до 12 т. на ден
така се регулира температурата
Дозировка ЗА ЛЕЧЕНИЕ

След острия период:
3х1–2 т. на ден поне 1 седмица

 ШС №8 предпазва организма от дехидратация
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ЛЕТЕН ЗДРАВЕН НАРЪЧНИК

с утвърдени комбинации Шуслерови соли на DHU
Комбинация ШС

Хрема с бистър,
воднист секрет

ШС №3 + ШС №8

Хрема с
белезникав
секрет

ШС №3 + ШС №4

Хрема с жълтозеленикав секрет

ШС №3 + ШС №6

Болки в гърлото,
ангина

ШС №3 + ШС №4

Диария

ШС №3 + ШС №8

Слънчево
изгаряне
Ухапвания,
ужилвания от
насекоми

мехлем №3 +

ШС №3 + ШС №8
мехлем №3 +

ШС №2 + ШС №8

Препоръчителен прием

Редуват се по 1 т. от всяка сол на
15 мин. При подобрение – 3-5 т. от всяка
сол дневно до пълно излекуване.

Редуват се по 1 т. от всяка сол през
15 мин. При подобрение – 3-5 т. от всяка
сол дневно до пълно излекуване.
Зачервените участъци се намазват с
мехлем №3 няколко пъти дневно, според
тежестта на изгарянето. Редуват се по
1 т. от всяка сол през 15-30 мин.
Засегнатите места се намазват с мехлем №3 няколко пъти дневно. Редуват се
по 1 т. от всяка сол през 15-30 мин.

Ниско кръвно

ШС №3 + ШС №5 + ШС №8

По 3-5 т. от всяка сол (№5 сутрин, №3
на обед, №8 вечер), за 1-2 седмици, до
настъпване на подобрение. След което
– по 1-2 т. от всяка сол за дълъг период
от време.

Пигментации
и тен на петна

ШС №6
+ мехлем №6

2х3 т. дневно и намазване на проблемните зони с мехлем №6, сутрин и вечер,
за 3-6 месеца

ШС №1 + ШС №4 + ШС №11

По 5 т. дневно от всяка сол; нанасяне с
леко потупване на мехлем №1, сутрин и
вечер, за 3 месеца, 2 курса в годината

Разширени вени

Програма за
отслабване

+ мехлем №1
ШС №10 + ШС №5 + ШС №9
+ мехлем №10

мехлем №12

Антицелулитна
програма

+ ШС №12

Имунна програма

ШС №3 + ШС №6 + ШС №7

По 5 т. от всяка сол, 2-3 месеца
(№10 сутрин, №5 на обед, №9 вечер);
намазване с мехлем №10 в областта на
корема и талията, сутрин и вечер
По 3 т. дневно в продължение на 2-4 месеца, поне 2 курса през годината; ежедневен масаж на зоните с целулит с мехлем №12.
По 3 т. от всяка сол дневно за 4-6 седмици (№3 сутрин, №6 на обед, №7 вечер)
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Симптоми

