
Nr.1- Calcium fluoratum krémzselé  50g

A Calcium fluoratum elsődleges szerepe a szervezetben a kötőszövetek rugalmasságának 
biztosítása a kötőszövetek gumija. Hiánya esetén az elasztikus rostok dilatálnak 
(elernyednek), ami számos betegség forrása lehet. Mivel az ereink is nagy mennyiségű 
elasztikus rostot tartalmaznak, ezzel magyarázható, hogy hiánya összefüggésbe hozható az 
aranyeres, visszeres panaszok, érelmeszesedés kialakulásával is. Az elasztikus rostok 
dilatációja miatt a nyirokrendszer sem képes megfelelőképpen működni, ami 
megnagyobbodott, megkeményedett nyirokcsomók kialakulásához vezethet. Mivel bőrünk is 
nagy mennyiségű elasztikus rostot tartalmaz, így hiányállapota esetén bőrünk korábban 
öregszik, tipikus ráncok jelennek meg, illetve a kézen és lábon fokozott elszarusodás, 
kérgesedés, sárgás elváltozások, berepedések figyelhetők meg. Ha gyermekkorban hiányzik 
ez az ásványi só, az nem megfelelő csontosodáshoz, rossz tartáshoz, a fogak korai romlásához 
vezethet. Idősebb korban, különösen nők esetében hiánya csontritkulás kialakulására 
hajlamosít.

 

Nr.1- Calcium fluoratum krémzselé alkalmazási területei 

Aranyér: érdemes Nr. 11 Silicea krémzselével kombinálni

Visszér: érdemes Nr. 11 Silicea krémzselével kombinálni

„Bőrfiatalítás”: szarkalábak, kockaredők, laza kötőszövet esetén érdemes

Nr. 11 Silicea krémzselével kombinálni

Laza ízületek: pl. gyakori bokarándulás

Laza hasfal: érdemes Nr. 11 Silicea krémzselével kombinálni

Köldöksérv, lágyéksérv: érdemes Nr. 11 Silicea krémzselével kombinálni

Lúdtalp: érdemes Nr. 11 Silicea krémzselével kombinálni

Sárga bőrkeményedések, tyúkszem kiegészítő kezelése, berepedések a

bőrön, berepedések végbéltájon

Keloidos sebgyógyulás 

Bőrön lévő striák: érdemes Nr. 11 Silicea krémzselével kombinálni

Nr.2 - Calcium phosphoricum krémzselé 50g



A Calcium phosphoricum elsődlegesen a csontok és a fogak sója. A csontszövet több, mint 50 
%-át Calcium phosphoricum alkotja. Hiányállapota sokszor teljesen észrevétlenül alakul ki. A 
csontrendszer felépítése mellett fontos szerepet kap a vérképzésben, és a sejtanyagcserében is.

Nr.2 - Calcium phosphoricum krémzselé alkalmazási területei 

Csonttörések után fennmaradó fájdalom 

Gipsszel nem rögzített törések gyógyulásának támogatása

Gyermekeknél jelentkező növekedési fájdalom

Időskori bőrviszketés 

Koncentrációs zavarok: a halántékot kell bedörzsölni, Nr. 5 Kalium phosphoricummal 
kombináltan

Tanulás után jelentkező fejfájás: a halántékot kell bedörzsölni

Terhességi hányás: érdemes a gyomor környékét finoman bedörzsölni

 

Nr.3 - Ferrum phosphoricum krémzselé 50g

A Ferrum phosphoricum a Schüssler sók között az akut szer, vagy más néven elsősegélyszer. 
Elsősorban tehát akkor gondoljunk rá, ha hirtelen történik velünk valami:

- valamilyen sérülést szenvedünk,

- egy fertőzés, vagy egy gyulladásos folyamat indul.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Ferrum phosphoricum krémzselé a gyulladás első stádiumában 
alkalmazható. Minél hamarabb kezdjük el használni, annál jobb eredményre számíthatunk.

Nr.3 - Ferrum phosphoricum krémzselé alkalmazási területei 

Sérülések kezelése: elsődlegesen hámhiánnyal nem járó sérülések kezelésére alkalmas, mint 
például zúzódások, ficamok, vérömlenyek

Gyulladásos folyamatok kezelése: pl. nátha esetén az orr körüli terület kezelése javasolt, 
szoptatás során begyulladó, vagy berepedt mell

Izomláz: vékonyan kenje be a leginkább fájdalmas izomcsoportokat

Lumbago: a krémzselét masszírozza a leginkább fájdalmas területre



Visszérgyulladás: gyulladáscsökkentő hatású, de a kezelést érdemes Nr. 1 Calcium 
fluoratum, és Nr. 11 Silicea krémzselével kiegészíteni, melyek segítenek az erek tónusának 
fenntartásában

Aranyérgyulladás: a kezelést érdemes Nr. 1 Calcium fluoratum, és Nr. 11 Silicea 
krémzselével kiegészíteni, melyek segítenek az erek tónusának fenntartásában

Gyulladt pattanások: a kezelést érdemes Nr. 9 Natrium phosphoricum, és Nr. 11 Silicea 
krémzselével kiegészíteni

 

Nr.4 - Kalium chloratum krémzselé 50g

Kalium chloratum alkalmazásánál fontos elkülönítenünk a krónikus hiányállapotokat, ami „az 
arcra van írva”, illetve azon akut betegségeket, melyek jól kezelhetők Kalium chloratummal. 
Akut betegségek közül elsődlegesen azokban az esetekben használhatjuk, ahol gyulladás 
kapcsán fehérje dús váladékok vannak jelen bárhol szervezetünkben. Ennek alapján a 
nyálkahártyák és savós hártyák sójának is aposztrofálhatjuk. Ezek a váladékok általában 
fehérek, nyúlósak.

 

Nr.4 - Kalium chloratum krémzselé alkalmazási területei 

Tágult erek az arcon (couperosis): legalább 2-3 hónapos kúra javasolt, a kezelés szükség 
esetén ismételhető

Bőrgrízesség: mely nem csak a szem körüli területen, hanem bárhol jelentkezhet

Ínhüvelygyulladás 

Köhögés: fehér nyúlós váladékkal járó köhögés esetén a mellkas bedörzsölése javasolt

Mellhártyagyulladás kiegészítő kezelése: a mellkas bedörzsölése javasolt

 

Nr.5 - Kalium phosphoricum krémzselé 50g

A Kalium phosphoricum elsősorban az agy szürkeállományának működéséhez szükséges, de 
szerepet játszik az izomszövet (főleg a szívizom) és a vörösvértestek működésében is. 
Hiányállapotára hangulatzavarok, kimerültség, és pszichoszomatikus betegségek jellemzők.

Nr.5 -Kalium phosphoricum krémzselé alkalmazási területei 

Hajhullás: kör alakú foltos hajhiány – az érintett területet Ferrum phosphoricum 
krémzselével keverve bedörzsölni

Ideges fejfájás: a halántéktáj bedörzsölése javasolt – fél óránként ismételhető



Ideges szívpanaszok, szívdobogásérzés (fontos az organikus ok kizárása)

Kimerültség: a halántéktáj bedörzsölése – óránként ismételhető

Memória segítése (pl. tanulás alatt, vagy tanulási zavaroknál): a halántéktáj masszírozása a 
krémzselével – óránként ismételhető

Szédülés idegesség következtében: halántéktáj bedörzsölése – fél óránként ismételhető

Nr.6 -Kalium sulfuricum krémzselé 50g

Ez a Schüssler-só a szervezet „nagytakarítását” szolgálja, általánosságban a méregtelenítési, 
és kiválasztási folyamatokat fokozza. Elsődlegesen a bőrt, és a nyálkahártyákat, valamint a 
májat célozza meg. Alkalmazása minden olyan bőrfolyamatnál javasolt, ahol a bőr 
pigmentációs zavarával találkozunk. Gyulladásos folyamatok esetén sárgás váladékozásokkal 
járó megbetegedéseknél adhatjuk.

Nr.6 - Kalium sulfuricum krémzselé alkalmazási területei 

Barna foltok a bőrön (pl. napozás hatására)

Köhögés: sárga köpettel járó hörghurut esetén a mellkas bedörzsölése javasolt

Májfolt 

Orrmelléküreg gyulladás: az arcüreg feletti terület be krémezése javasolt naponta 3x – 
kiegészítő kezelésként alkalmazható

Nátha: sárga váladékozással járó nátha esetén az orr körüli terület bedörzsölése javasolt – 
segíti a gyógyulást

Vitiligo (pigmenthiány)

 

Nr.7 -Magnesium phosphoricum krémzselé 50g

Közismert, hogy magnesium hiány esetén a szervezet fokozott görcskészségével találkozunk, 
ugyanis a magnézium elengedhetetlenül szükséges az izmok, idegek megfelelő működéséhez. 
Helyileg krémzselé formában alkalmazva segíti a sejtek homeostasisának helyreállítását, így 
szüntetve meg a görcsös folyamatot.

 

Nr.7 - Magnesium phosphoricum krémzselé alkalmazási területei 

Aranyeres panaszok: görcsös aranyeres panaszok esetén alkalmazható. Érdemes kiegészíteni 
az érfalak erősítésére Nr. 1 Calcium fluoratum, és Nr. 11 Silicea krémzselével



Arcneuralgia (trigeminus neuralgia): erős, nyilalló, akár villámcsapásszerűen jelentkező 
idegfájdalom esetén naponta háromszor kenjük be a bőrt a fájdalmas ideg lefutása mentén

Bőrviszketés: ismeretlen eredetű bőrviszketés esetén alkalmazható

Gyomorgörcs: órajárás irányával megegyezően gyengéden masszírozzuk be a krémzselét a 
has bőrébe – segíti a simaizmok elernyedését

Hasgörcs – kisgyermekek kólikás panaszai (pocakfájós baba): naponta két-három alkalommal 
az óra járásával megegyező irányban gyengéden masszírozzuk be a krémzselét

Köhögés: görcsös köhögés esetén a mellkas bedörzsölése javasolt naponta két-három 
alkalommal

Lábikragörcs: a leginkább fájdalmas területet kezeljük a krémzselével, gyöngéd 
masszírozással fellazítva az izmokat

Menstruációs görcsök 

Vesegörcs 

Nr.8 - Natrium chloratum krémzselé 50g

A Natrium chloratum Schüssler só a szervezet só-víz háztartásának szabályozására hat. Ezt az 
ásványi sót a legtöbben konyhasóként ismerjük. Hogy hiányozhat mégis, amikor a legtöbb 
ember az ajánlottnál lényegesen többet fogyaszt belőle? A válasz egyszerű: nem ott, és nem 
olyan mennyiségben van jelen szervezetünkben, mint ahogy az szükséges lenne, azaz nem 
tényleges hiányállapotról, hanem relatív hiányról, eloszlási zavarról van szó.

 

Nr.8 -Natrium chloratum krémzselé alkalmazási területei 

Narancsbőr: segíti a lerakódott anyagok távozását. A kötőszöveti struktúra helyreállítására 
használata Nr. 11 Silicea, és Nr. 1 Calcium fluoratum krémzselével kiegészítve javasolt

Száraz, helyenként zsíros bőr: rendezi a bőr vízháztartását

Tág pórusú bőr: segíti a bőr regenerálódását, alkalmazását érdemes Nr. 11 Silicea 
krémzselével kiegészíteni

Nr.9 - Natrium phosphoricum krémzselé 50g 

A Natrium phosphoricum a szervezet elsavasodásának megakadályozásában játszik szerepet. 
Napjainkban a szervezet ph értékének savas irányba billenése népbetegségnek számít. Ez a 
legtöbb esetben a túlzott keményítő és húsfogyasztásnak köszönhető. Ha szervezetünk sav-
bázis háztartása nincs rendben, levertté, kimerültté válunk, bőrünkön pattanások, mitesszerek 
jelennek meg, bőrünk zsírossá, vagy érdessé válik.

 



Nr.9 - Natrium phosphoricum krémzselé alkalmazási területei 

Mitesszeres bőr 

Pattanásos bőr: a Nr. 9 Natrium phosphoricum krémzselé minden típusú pattanásnál 
elsődlegesen választandó krémzselé. Alkalmazását érdemes Nr. 11 Siliceával kiegészíteni. 
Gennyes pattanások esetén a két alapkrémzselé mellé harmadikként Nr. 12 Calcium 
sulfuricumot keverjünk. Elsődlegesen gyulladásos pattanások kezelésekor Nr. 9 Natrium 
phosphoricum, és Nr. 11 Silicea krémzselé mellé Nr. 3 Ferrum phosphoricum krémzselé 
használata javasolt

Szőrtüszőgyulladás: Nr. 3 Ferrum phosphoricum krémzselével keverjük össze

Nr.10 -Natrium sulfuricum krémzselé 50g

A Natrium sulfuricum fő feladata a szervezet víztelenítése, az anyagcseretermékek 
kiválasztása. Ezen kívül hatással van még a májra, és az epehólyagra is. Hiányállapota esetén 
helyi duzzanatokkal, oedemával, és epepanaszokkal találkozunk. Hatásterületéből adódóan 
természetes vízhajtóként használható.

 

Nr.10 -Natrium sulfuricum krémzselé alkalmazási területei 

Duzzadt szem körüli terület 

Epepanaszok (természetesen orvosi kontroll szükséges): a fájdalmas terület be krémezése 
naponta 3 alkalommal

Lábdagadás, „nehéz láb szindróma” (természetesen szervi eredetű – pl. szívbetegség esetén 
a megfelelő gyógyszerek szedése mellett): a kötőszövetek, erek rugalmasságának fokozására 
Nr. 1 Calcium fluoratum krémzselével egy időben érdemes alkalmazni, a só-víz háztartás 
helyi normalizálására Nr. 8 Natrium chloratum krémzselével kiegészíthető

Rosacea (borvirágos orr): elsődlegesen az orr területén jelentkezik. Amenynyiben az arcon is 
megfigyelhetőek tágult erek és gyulladás, abban az esetben használatát Nr. 4 Kalium 
chloratum krémzselével kell kiegészíteni

Nr.11 - Silicea krémzselé 50g

A szilicium a földkéreg negyedik leggyakoribb eleme, azonban ennek ellenére nincs a 
köztudatban. Klinikai vizsgálatok is igazolják, hogy az emberi szervezet számára is 
elengedhetetlenül fontos ásványi sóról van szó. A silicea elsődlegesen a kötő- és 
támasztószövet struktúrájának kialakításában vesz részt, de a csont és porc felépítésében is 
fontos szerepet játszik. Hiányállapot esetén bőrünk veszít feszességéből, korai és intenzívebb 
ráncképződéssel találkozunk, valamint az erek rugalmassága is csökken. Tehát egy igazi 
szépség sóról van szó.



Nr.11 - Silicea krémzselé alkalmazási területei 

Aranyér: Nr. 1 Calcium fluoratum krémzselével egy időben alkalmazzuk.

Gyulladásos aranyér esetén Nr. 3 Ferrum phosphoricum krémzselével egészítsük ki

„Bőrfiatalítás”: Nr. 1 Calcium fluoratummal együtt alkalmazva a kötőszövetek 
regenerálásával, a bőr tónusának javításával fejti ki hatását

Pattanásos bőr (a pattanásos bőr kezelése részletesen a Nr. 9 Natrium phosphoricum 
krémzselénél van leírva, a pattanás jellegétől függően kell más ásványi krémzselékkel 
kiegészíteni)

Striák a bőrön: Nr. 1 Calcium fluoratum krémzselével egy időben alkalmazzuk

Visszér: Nr. 1 Calcium fluoratum krémzselével egy időben alkalmazzuk. Visszérgyulladás 
esetén Nr. 3 Ferrum phosphoricum Schüssler krémzselével egészítsük ki

Nr.12 - Calcium sulfuricum krémzselé 50g 

Calcium sulfuricum hiány esetén elhúzódó gennyes folyamatokkal, és pigmentációs zavarral 
találkozhatunk. A Kalium sulfuricum hiánnyal ellentétben ezek a pigmentációs foltok inkább 
idősebb korban jelentkeznek, a köznyelvben öregségi foltként ismertek.

Nr.12 - Calcium sulfuricum krémzselé alkalmazási területei 

Időskori barna foltok 

Pattanásos bőr: a pattanáskezelés részletes leírása a Nr. 9-es krémzselénél található. Gennyes 
pattanások esetén a Nr. 12-es Calcium-sulfuricum krémzselét Nr. 9-es Natrium phosphoricum 
krémzselével érdemes kiegészíteni a Nr. 11-es Silicea krémzselé mellett

Az 50g krém bruttó ára   1650.-Ft

Schüssler-féle bőrfeszesítő testápoló Nr. 1+11

Az 1+11-es kombináció Nr. 1-es és Nr. 11-es Schüssler-féle sót tartalmaz, azaz Calcium 
fluoratumot és Siliceát. 
Ez a kombináció igen jól bevált cellulitisz, striák ill. narancsbőr kezelésekor, akár a comb 
vagy akár a has területén. 
Feszessé teszi a kötőszövetet és növeli a bőr rugalmasságát. 
A krémbe bedolgozott magas hígítású ásványi anyagok megkötik a bőr alatt felhalmozott 
fehérjét, aktivizálják a kötőszövetben
raktározott savak lebontását. 
Ezek az aktivizált anyagcsere révén kerülnek kiválasztásra a szervezetből. Ezek az ásványi 
anyagok támogatják a szövetek



áteresztőképességét, 
hogy lehetővé váljék a kívánt anyagcsere folyamat beindítása a szövetekben. 
A testápoló felvitele közben ezért gyengéden masszírozza be a testfelületet, mert a masszázs 
támogatja ezt a hatást.
Várandósság alatt használatát megelőzésként érdemes elkezdeni, így kisebb az esélye a 
maradandó striás elváltozások kialakulásának. 
Mivel a Calcium fluoratum és a Silicea is nem csak a bőr, hanem az érfalak rugalmasságát is 
fokozza, így visszeres panaszok esetén a visszeres
területek külön kezelése javasolt. 
Fenti esetekben a testápoló napi kétszeri alkalmazása ajánlott.

150ml     bruttó  ára:2.200.-Ft


