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Nr. 6
Kalium sulfuricum 

Ajánlott potencia
Kalium sulfuricum D6 DHU

Funkció
Szöveti oxigénfelvétel elôsegítése, máj méregtelenítô mûködésének támogatása.

Érintett szervek és testrészek
Hasnyálmirigy, máj, bôr, nyálkahártyák. A kálium-szulfát (K2SO4) a felhámsejtek-
ben és a hámszövet más sejtjeiben fordul elô, többnyire a vassal együtt a sejtek
oxigénellátásában játszik szerepet és a sejtanyagcserét aktiválja. Ami a gyulladá-
sos folyamat 1. stádiumában a Ferrum phosphoricum (száraz nyálkahártyák, szek-
réció még nincs), a 2. stádiumában a Kalium chloratum (nyúlós, fehéres váladék-
kép-
zôdés), az a 3. stádiumában a Kalium sulfuricum sárgás-nyálkás, gennyes vála-
dékkal.

Hiánytünetek
Hiány esetén az érintett személy nagyon vágyik friss levegôre, továbbá korpázás,
viszketés a bôrön, allergiás bôrbetegségek jelentkezhetnek.

Alkalmazási területek
„Minden olyan betegségi folyamatnál, ahol a tünetek nem megfelelôen fejlôdtek
ki…” (H. G. Jaedicke). Mindenféle krónikus gyulladás esetén, korpázással járó
bôrelváltozások, krónikus gennyes nyálkahártyahurutoknál (orr-, fül-, torok-, hör-
gô-, kötôhártya-gyulladások), gyomor- és bélhurutok, máj- és vesegyulladás, vala-
mint reumás ízületi fájdalmakkor, általánosságban a méregtelenítési- és kiválasz-
tási folyamatok fokozásának célja esetén. 

Kalium sulfuricum – hiány tünetei:
Okkersárgás elszínezôdés az ajkak
körül.

Okkersárgás elszínezôdés az ajkak
körül.
Okkersárga arcszín. A belsô szemzug-
ban és különösen gyakran az ún. „A-
formában”, ami az orrgyöktôl az állig
tart, figyelhetô meg jól.

Arcdiagnózis
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Nr. 5
Kalium phosphoricum

Ajánlott potencia Funkció
Kalium phosphoricum D6 DHU Energiaforrás, szöveti felépítés támoga-

tása.

Érintett szervek és testrészek
Lép, izomszövet (elsôdlegesen a szívizomzat), psziché, központi és vegetatív ideg-
rendszer.

Hiánytünetek
A kálium-foszfát (kalium-hydrogenphosphat, KH2PO4) a legjelentôsebb intracel-
luláris (sejten belüli) anorganikus só és különösen fontos szerepet játszik a vér visz-
kozitásában, a vörösvértestek, a szövetek, az agy-, ideg- és izomsejtek mûködésé-
ben. A káliumhiány a szervek kifáradásához vezet, ami lelki zavarokkal, nyomott,
levert hangulattal, ijedôsséggel, szomorúsággal és emlékezeti gyengeséggel járhat
együtt. Pszichoszomatikus zavarok, mint pl. fejfájás, alvási problémák, idegi erede-
tû hasmenés, vitalitás és belsô hajtóerô hiánya, ingerlékenység, kimerültség, kon-
centrációs nehézségek, testi gyengeség, levertség jellemzi. Tipikus hiányjel a köz-
vetlenül evés után jelentkezô éhségérzet. 

Alkalmazási területek
A kálium-foszfát az egyik legértékesebb biokémiai funkciószer akut és krónikus be-
tegségek, továbbá kimerültségi állapotok kezelésében. Alkalmazható idegesség,
depressziós állapotok, kimerültség, melankólia, hisztéria, ideges álmatlanság, szel-
lemi tevékenységekkel szembeni ellenérzés, emlékezeti gyengeség, izomgyenge-
ség, kereszttáji fájdalmak, szívdobogással jelentkezô félelemérzet esetén, valamint
szervi eredetû szívbántalmak, vérzések, bénulások, fertôzô betegségek esetén mu-
tatott erôtlenség, gyengeség meglétekor, kellemetlen szagú váladékozásokkal járó
üszkösödésekben („belsôdleges antiszeptikum”).

Kalium phosphoricum – hiány
tünetei:
Hamuszürke árnyak a szemek alatt.

Kalium phosphoricum – hiány
tünetei: 
A halánték beesettsége erôs hiányál-
lapotra utal.
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Nr. 4
Kalium chloratum

Ajánlott potencia Funkció
Kalium chloratum D6 DHU Méregtelenítés.

Érintett szervek és testrészek
Mirigyes szervek, légutak.

Hiánytünetek
Fehér lepedékkel fedett nyelv, túl világos széklet, hurutos köhögés (fehéres nyák-
kal), visszértágulat, puha tapintatú duzzanatok. A káliumhiány patológiai elválto-
zásokhoz vezet a különbözô szövetekben (pl. a szívizomzatban, a vázizomzatban),
tartós hiánya esetén a májmûködés renyhesége is bekövetkezik, ami az anyagcse-
re lelassulásához vezet. A kálium minden sejt alkotórésze, különösen igaz ez a vö-
rösvértestekre, továbbá a nátriumhoz hasonlóan a kálium is specifikus élettani ha-
tással bír az idegek és az izmok ingerelhetôségére, továbbá a fehérjeszintézisben
és a szénhidrátok értékesülésében (anyagcsere-szabályozó hatás). 

Alkalmazási területek
A biokémiában a Kalium chloratum a fôszer különbözô szervekben és nyálkahár-
tyákon fellépô hurutos gyulladások esetén, ha a váladékok jellege nyúlós-fibrines
természetû (gyulladás 2. stádiuma) és fehér, szürkésfehér vagy áttetszô nyúlós vá-
ladék termelôdik, többek között ide tartoznak a fehéres korpalemezkék a fejbôrön
vagy a nyálkahártyákon elôforduló fehéres nyálkafoszlányok is. A kálium-klorid
mindenekelôtt fül-, szem-, és torokbetegségeknél használatos, ahol a fibrines gyul-
ladás a meghatározó kórfolyamat, továbbá tüdô- és mellhártyagyulladás, hörgô-
gyulladás, szemölcsök, reumatizmus, ínhüvelygyulladások, oltási károsodások,
égési sérülések esetén gondolhatunk rá.

Kalium chloratum – hiány tünetei: 
Couperosis. Az orcákon jól megfigyel-
hetô a bôr felszínes ereinek tágulata.

Kalium chloratum – hiány tünetei: 
Szemhéjszélek irritációja és
kötôhártya-gyulladás.

Arcdiagnózis
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Nr. 3
Ferrum phosphoricum

Ajánlott potencia
Ferrum phosphoricum D12 DHU

Funkció
Oxigénszállítás. Schüßler-sók között az ún. „elsôsegélyszer”.
Érintett szervek és testrészek
Vér, érrendszer, bél.

Hiánytünetek
A vas-foszfát (FePO4 x 4H2O), illetve a vas széles hatókörrel bír a szervezetben,
életfontosságú szerepe általánosan ismert. A vas nemcsak elengedhetetlen része
a vörösvértesteknek (haemoglobin), hanem megtalálható minden sejtben, sok
enzimatikus folyamat résztvevôje és a fertôzések elleni védekezésben is szerepet
játszik.  

Alkalmazási területek
„A Ferrum phosphoricum nem hiányozhat egy családban sem!” (H.G. Jaedicke)
Ez a biokémiai szere a hirtelen fellépô megbetegedéseknek, mindenekelôtt a gyul-
ladásos és lázas állapotok kezdeti stádiumának. Alkalmazható gyermekbetegsé-
geknél, anémiás állapotokban, fájdalmak, sebek, vérzések, zúzódások, ízületi fica-
mok, testi túlerôltetések esetén, továbbá vérellátási zavarok esetén, reumatikus
tünetekkor, fájdalommal járó heveny gyomorhurut és hányás, valamint lázzal járó
nyári hasmenések esetén.

Ferrum phosphoricum – hiány tü-
netei: 
Vashiány esetén barnás elszínezôdés
látható az orrgyöktôl kiindulóan a
szemek alatt. Minél hosszabb és söté-
tebb a színelváltozás, annál erôsebb a
hiány.

Ferrum phosphoricum – hiány
tünetei:
A fülek kipirosodása mindig vashiányt
jelez. Kialakulhat átmenetileg (pl.
lelki okok miatt) is.

Arcdiagnózis
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Nr. 2
Calcium phosphoricum
Ajánlott potencia
Calcium phosphoricum D6 DHU

Funkció
Stabilitás, tartás biztosítása, csontfelépítés, vér megfelelô összetételének biztosítá-
sa, csontváz kialakítása, fehérje-feldolgozás (albuminképzés), görcsoldás.

Érintett szervek és testrészek
A kalcium-foszfát (calcium-hydrogenphosphat, CaHPO4 × 2H2O) a szervezetben
a legnagyobb mennyiségben elôforduló só. A schüßleri biokémiában felépítô- és
erôsítôszer, elsôsorban a csontok kompakt-állományában fordul elô, de minden
sejtben megtalálható, a sejtmembránok mûködésére és a fehérjeszintézisre hat.

Hiánytünetek
Gyermekeknél: a gerinc és a fogazat hiányos fejlôdése, csontritkulás, késedelmes
csontképzôdés, késedelmes fogzás. Felnôtteknél: csontok mésztartalmának csök-
kenése, csontritkulás, csonttörések iránti fokozottabb hajlam, anémia (vérszegény-
ség).

Alkalmazási területek
A kalcium-fluoridhoz hasonlóan, amit elônyös a kalcium-foszfáttal együtt alkal-
mazni valamennyi csont- és fogbetegség esetén, nehezen gyógyuló csonttörések-
nél, továbbá vérszegénység, tüdôproblémák, idegesség, gyors fáradékonyság, al-
vási zavarok esetén (különösen a csecsemô- és kisgyermekkorban, valamint a nö-
vekedés éveiben). 

Calcium phosphoricum – hiány tü-
netei:
Viaszszerû arcszín a homlokon és az
orrtájékon. Olyan az arc, mintha egy
viaszfigura arca lenne.

Calcium phosphoricum – hiány tü-
netei:
Viaszos arcszín. Ahhoz, hogy érzékel-
hetôvé váljon, természetes fényben
kell az arcot megfigyelni.

Arcdiagnózis
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Nr. 1
Calcium fluoratum
Ajánlott potencia
Calcium fluoratum D12 DHU

Funkció
Elaszticitás (rugalmasság) biztosítása a különbözô szövetekben.

Érintett szervek és testrészek
A kalcium-fluorid (folypát, CaF2) megtalálható a fogzománcban, a csontokban, a
felhámsejtekben, az agyban, a vesékben, a szemekben, az izomszövetekben, elsô-
sorban ott, ahol a rugalmas rostok nagy mennyiségben fordulnak elô a szövetek-
ben. A véráramlást könnyíti és erôsíti a kisebb erek falát. Ezen kívül elôsegíti az ér-
fali felrakódások reszorpcióját.

Hiánytünetek
Mozgási fájdalmak – elsôsorban az ízületekben (lúdtalp, bokasüllyedés, lapos láb),
izomgyengeség, bôrrepedezések, erôs elszarusodás, körmök és hajvégek törede-
zettsége, csontritkulás, fogszuvasodás. 

Alkalmazási területek
Vérérfalak rugalmasságának elvesztése (aranyeres csomók, visszerek, érelmesze-
sedés). Csont-, és fogbetegségek (caries-hajlam). Ínszalagkárosodások, gyerme-
kek angolkórja, tartási gyengeség, bôr korai elöregedése. A Calcium fluoratum a
különféle fekélyek kezelésében kiegészítô szerként mindig szóba jön. Hatása lassú
és hosszabb idô keresztül szükséges alkalmazni, mindenekelôtt D12-es hígításban
krónikus betegségek esetén. 

Calcium fluoratum – hiány tünete:
Barnásvöröses elszínezôdés, amely az
arcon a belsô szemzugtól a felsô
szemhéjon át akár az egész arcon
megmutatkozhat, a hiány mértékétôl
függôen.

Calcium fluoratum – hiány további
tünete: 
Szem alatti ráncok, amelyek egészen
finoman redôzöttek lehetnek és leg-
könnyebben úgy állapíthatók meg, ha
a beteg felfelé tekint.

Arcdiagnózis
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A biokémiai készítmények elôállítása

Habár dr. Schüßler terápiás rendszere kifejlesztésekor egyre inkább el-
távolodott a hasonlósági-elv alkalmazásától és ezáltal a homeopátiától,
mégis  a gyógyszer-elôállítási módszereket illetôen a homeopátiás
gyógyszerészeti eljárásokat alkalmazta, melyeket sokéves tapasztalatá-
nak köszönhetôen jól ismert. A Schüßler-féle funkcionális szereket és a
kiegészítô szereket tejcukorban dörzsölik el, a homeopátiás gyógyszer-
könyvekben foglaltaknak megfelelôen potenciálják és tablettázzák. 

DHU készítmények elérhetôsége

A biokémiai szerek tradicionális elôállítója a több mint száz éves gyár-
tói tapasztalattal rendelkezô Deutsche Homöopathie-Union (DHU). A
DHU készítményei kiváló minôségükrôl híresek, megbízhatóan hatéko-
nyak és biztonságosan alkalmazhatók. A Schüßler-sók (funkciószerek)
Magyarországon vény nélkül elérhetôk a gyógyszertárakban 20 gram-
mos kiszerelésben. A gyógyszer neve (pl. Kalium phosphoricum) mellett
jelezni kell a potenciát (D3, D6 vagy D12) és a gyártó nevét (DHU) és
a kiszerelését (20 g), valamint hangsúlyozni kell, hogy biokémiai sót,
vagyis Schüßler-készítményt kérünk. 

A Schüßler-sókról részletesen

A következô három részben szeretnénk az Olvasókat a 12 Schüßler-
sóval megismertetni, részenként négy só bemutatásával. Amennyiben
többet szeretnének tudni, a témához kapcsolódó ingyenes színes kiad-
ványunk elérhetô a 

Dr. Peithner Budapest Kft. 
(1091 Budapest, Üllôi út 91/b címen, tel.: 217-6671, 

e-mail: peithun@axelero.hu) címén. 

Adagolás: 

Akut esetekben 5-10 percenként 1-1 tabletta, míg krónikus esetekben
naponta 3-6 alkalommal 1-2 tabletta elszopogatása indokolt.

Gyerekek akut panaszok esetén óránként 1-2 tablettát kapnak, míg
krónikus esetben naponta háromszor vagy négyszer 1 tablettát kell
elszopogatniuk. Csecsemôk és kisgyerekek kezelésekor a tablettát szét
kell nyomni és a port a nyelvre szórni.
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A biokémiai sók rövid története
Az 1873-as évben jelentette meg a német orvos, dr. med. Wilhelm
Heinrich Schüßler /1821-1898/ (ejtsd: süsszler) elsô közleményét,
amely szerint csak a tizenkét anorganikus sóval, azaz a „szervezet
élettani funkcionális szereivel” kíván gyógyítani. Dr. Schüßlera késôb-
biekben így írt: „Terápiás eljárásom nem homeopátiás természetû,
mivel alkalmazása nem a hasonlósági-elven alapul, hanem olyan
élettani-biokémiai folyamatok befolyásolásán keresztül, melyek az
emberi szervezetben maguk is végbemennek. Terápiás rendszerét a
késôbbiekben biokémiai módszernek tekintette, amely a mai napig
változatlan alapokon mûködik. A terápia számára azt jelentette, hogy
a betegségi folyamatokban az anorganikus anyagok hiányát gyógy-
szeres úton kell kiegyenlíteni. Itt nem egyszerûen egy szubsztitúciós
terápián belül a „hiányzó a hiányzó által pótlódik” elvre kell gondol-
ni, hanem sokkal inkább egy olyan ingerterápiára, amely során a
megfelelô információ sejtekhez juttatásával a sejtek olyan állapotba
juthatnak, hogy a számukra életfontosságú anorganikus sók táplálék-
ból felvett mennyisége ismét növekedhessen „a belsô konzisztencia
fenntartása érdekében”. Különösen a német nyelvterületeken az
utóbbi években óriási reneszánszát éli ez az önálló diagnosztikai és te-
rápiás rendszer, mert könnyen érthetô elvek és az arcon megfigyelhe-
tô hiányállapotok alapján lehetôség van öngyógyítás keretében is a
megfelelô só kiválasztására és ezáltal a betegségek megelôzésére és
k e z e l é s é r e .

A tizenkét funkciószer
Az akkori idôk megismerési szintje alapján dr. Schüßler 12,a vérben és
a szövetekben elôforduló ásványi sót állított terápiás rendszere közép-
pontjába. Ezeket az ásványi sókat funkcionális (élettani mûködéseket
befolyásoló) szereknek nevezte el, mert ezek mindegyike a szervek és
szövetek meghatározott mûködéseit képesek befolyásolni.

A funkcionális szerek a következôk:
1. Calcium fluoratum (folypát – kalcium-fluorid – CaF2)
2. Calcium phosphoricum (foszforsavas mész – kalcium-foszfát –

CaHPO4 x 2H2O)
3. Ferrum phosphoricum (vas-foszfát – FePO4 x 4 H2O)
4. Kalium chloratum (kálium-klorid – KCl)
5. Kalium phosphoricum (kálium-foszfát – KH2PO4)
6. Kalium sulphuricum (kálium-szulfát – K2SO4)
7. Magnesium phosphoricum (magnézium-foszfát – 

MgHPO4 x 3H2O)
8. Natrium chloratum (nátrium-klorid – konyhasó – NaCl)
9. Natrium phosphoricum (nátrium-foszfát – Na2HPO4 x 12H2O)

10. Natrium sulphuricum (nátrium-szulfát – Glauber-só – Na2SO4)
11. Silicea (kvarc – kovasav – SiO2 x H2O)
12. Calcium sulphuricum (kalcium-szulfát – gipsz – CaSO4 x 2H2O)
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Nr. 12
Calcium sulfuricum 

Ajánlott potencia
Calcium sulfuricum D6 DHU

Funkció
Vértisztítás, kiválasztás elôsegítése.

Érintett szervek és testrészek
A kalcium-szulfát (gipsz, CaSO4 x 2H2O) elsôsorban a májban és az epehólyag-
ban fordul elô. A Siliceá-hoz hasonlóan fontos szer a különbözô gennyesedések-
kel járó folyamatokban. Fokozza a véralvadást és szabályozza az anyagcserét.

Hiánytünetek
Vértolulások, krónikus gennyesedések, tályogképzôdési hajlam, pattanások. 

Alkalmazási területek
Tályogok, furunkulusok, karbunkulusok, kötôhártya-gyulladások, gennyes mandu-
la-gyulladás, gennyes hörgôgyulladás, húgyhólyag- és vesegyulladások, olyan kró-
nikus nátha, amikor az orrmelléküregek is érintettek bûzös, véres-gennyes váladék-
kal, végbélsipolyok, krónikus reumatizmus és nem utolsósorban álmosság, emlé-
kezeti gyengeség és szédülés esetén.

Calcium sulfuricum – hiány tünetei: 
Idôskori foltok az arcon.

ArcdiagnózisTovábbi információ: 
Dr. Peithner Budapest Kft.

H–1091 Budapest, Üllôi út 91/B. I./7.
Tel.: 06 1 217-6671, 

e-mail: peithun@t-online.hu
www.heel-info.com

A kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót,

vagy kérdezze meg kezelôorvosát, 
gyógyszerészét!
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AZ ÁSVÁNYI SÓK 
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Nr. 11
Acidum silicicum (Silicea)

Ajánlott potencia
Silicea D12 DHU

Funkció
Kötôszövet felépítése, kollagénrostok képzése, mélyebb bôrrétegek, porctömeg,
inak és szalagok rugalmasságának biztosítása.

Érintett szervek és testrészek
Kötô-és támasztószövetek: bôr, csont, haj, köröm.

Hiánytünetek
Acidum silicicum (kovasav, illetve kovasav-anhidrid, kvarc, homok, SiO2 x xH2O)
a szervezetben a kötô- és támasztószövetek mûködésében nélkülözhetetlen, fontos
a bôr- és a nyálkahártyák, a körmök, a haj és a csontok felépítésében. A kovasav
fokozza a szövetek ellenálló-képességét és azok mechanikai feszességét („bioké-
miai kozmetikum”). A tüdô, a nyirokcsomók és a mellékvesék jelentôs mennyiség-
ben tartalmazzák. A szilícium, amely fontos összetevôje a kovasavnak, a földkéreg
második leggyakoribb eleme az oxigén után. A szervezet kovasav-tartalma emb-
rionális korban a legmagasabb és az életkor elôrehaladtával mennyisége folyama-
tosan csökken. De nemcsak a mennyisége, hanem a minôsége is megváltozik,
mert az embrionális kötôszövetben amorf, magas víztartalmú kovasav található,
míg idôsebb korban a kovasav inkább komplexeket képez kevés víztartalom mel-
lett. A mészanyagcserében is különleges szerepet játszik. Más anyagok mellett a
kovasav szükséges a kalcium táplálékból történô felvételéhez, szabályozza a kolla-
génszintézist (vázfehérjetestek képzôdését) és aktiválja a fagociták (falósejtek) te-
vékenységét, melyek a fertôzések elhárításában játszanak jelentôs szerepet.

Alkalmazási területek
Silicea a Calcium sulfuricum mellett a gennyesedésekkel járó akut- és krónikus
gyulladások fô szere. Továbbá alkalmazható az érfal gyengeségekor (visszerek,
aranyeres csomók stb.) a köröm- és a haj megbetegedéseiben, külsô elválasztású
mirigyek gyulladásában és megkeményedése esetén, forradási folyamatok meg-
gyorsítására, csontsipolyok, csontszú, angolkór, árpa, éjszakai verejtékezések keze-
lésére. Elôsegíti az izzadmányok, folyadékgyülemek felszívódását és csökkenti a
húgysav mennyiségét a vérben (hasonlóan a Natrium phosphoricum-hoz).

Silicea – hiány tüne-
tei:
Láthatóvá vált a szem-
gödör, amikor a beteg
felfelé tekint.

Arcdiagnózis

Silicea – hiány tünetei: 
Mázbevonathoz hasonló
fénylés. Nincsenek patta-
nások és elváltozott bôr-
minôség.

Silicea – hiány tünetei: 
Silicea – hiány tünetei:
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Nr. 10
Natrium sulfuricum 

Ajánlott potencia
Natrium sulfuricum D6 DHU

Funkció
A nátrium-szulfát (Glauber-só, Na2SO4) kevésbé a sejtekben, sokkal inkább a
sejtközötti alapállományban található meg. Az a feladata, hogy a szervezetet víz-
telenítse, az anyagcseretermékeket kiválassza és az epe mennyiségét szabályozza.

Érintett szervek és testrészek
Máj, epehólyag.

Hiánytünetek
Ödémaképzôdés (lábak, kezek, szemhéjak, …).

Alkalmazási területek
A kiválasztó szervek megbetegedéseiben (máj, epehólyag, vesék, húgyhólyag), to-
vábbá a bôrkiütéseknél, sömörös bôrelváltozásoknál, régi sebeknél, nedvedzô
alsólábszári fekélyeknél, ödémáknál, influenzás fertôzéseknél és reumatikus pana-
szok esetén gondolhatunk a nátrium-szulfátra. A Natrium sulfuricum olyan bete-
gek szere, akik állandóan fázékonyak, éjszakánként az ágyban sem tudnak felme-
legedni. Ingerlékenyek, közönyösek és kedvetlenek.

Natrium sulfuricum – hiány tüne-
tei:
Gyulladásos vörösség, amely az orról
terjed az arcra.

Arcdiagnózis

Natrium sulfuricum – hiány tüne-
tei:
Zöldessárga elszínezôdés a száj körül.

BEVEZETÉS AZ ÁSVÁNYI SÓK
BIOKÉMIÁJÁBA  

Dr. Schüßler-féle szöveti sók
Magyarországon 

Nr. 9
Natrium phosphoricum

Ajánlott potencia
Natrium phosphoricum D6 DHU

Funkció
Savasodás kivédése (elôsegíti a húgysav – karbamid átalakulást és a veséken át
történô eltávolítást), anyagcsere salakanyagainak kiválasztása.

Érintett szervek és testrészek
A nátrium-foszfát (natrium-monohydrogenphosphat, Na2HPO4 x 12H2O) a szer-
vezetben sokfelé elôfordul, különösen az agysejtekben és az idegekben, az izmok-
ban, a vörösvértestekben és a kötôszövetben. A húgysavat oldatban tartja, amit a
vesék aztán kiválasztanak. A Natrium phosphoricum fontos szerepet játszik az
anyagcseretermékek eltávolításában, továbbá a vér szénsav cseréjében (pufferha-
tás) és a tejsav anyagcseréjében, ami izommunka esetén glikogénbôl képzôdik.

Hiánytünetek
Levertség, tartós kimerültség (savanykásság testi-lelki értelemben), pattanások,
bôrkiütések, zsíros vagy zsírszegény, érdes bôr, hajvégek töredezettsége.

Alkalmazási területek
A Natrium phosphoricum bármely esetben, amikor a savak túlzott termelôdésérôl
van szó, értékes semlegesítô szer. Akut és krónikus betegségek kezelése (minde-
nekelôtt gyerekeknél), melyek anyagcserezavarokra vezethetôk vissza, mint pl. só-
savtúltermelés, gyomorégés, savas hányás, erjedéses széklet ürítése, reuma, isiász
és köszvény esetén. Ezeken kívül alkalmazható még nyirokcsomó-duzzanatokban,
szemgyulladásokban, mandula- és torokgyulladások esetén, savas felböfögésekkel
járó gyomorgyulladás, hólyaghurut, epe- és húgykövek elôfordulásakor, valamint
mézszínû, tejfölszerû váladékok termelôdésekor. 

Natrium phosphoricum – hiány tünetei: 
Pattanások (zsírfelhalmozódás miatt) és
lemosható zsíros fénylés az arcon.

Arcdiagnózis
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Nr. 8 
Natrium chloratum 

Ajánlott potencia
Natrium chloratum D6 DHU

Funkció
Méregtelenítés, a hô- és folyadékháztartás, a sav-bázis háztartás szabályozása, a
sejtek újraképzôdésének, az idegek és izmok ingerelhetôségének elôsegítése.

Érintett szervek és testrészek
A nátrium-klorid (Natrium muriaticum, konyhasó, NaCl) a Na-sók közül a legna-
gyobb élettani jelentôséggel bír. Abszolút életfontosságú (esszenciális) só. Míg a
kálium túlnyomó mennyiségben a sejteken belül található, addig a nátrium mint-
egy fele az extracelluláris (sejt közötti) állományban található, további része, kb. az
egyharmada a csontokban és a porcszövetekben található meg. Emellett elôfordul
a gyomorban és a vesékben, ez utóbbiakban egy viszonylag magas sejten belüli
nátrium-koncentráció figyelhetô meg. A nátrium szabályozza a vízháztartást, az
ozmotikus nyomást, a sav-bázis egyensúlyt, felelôs az izmok és az idegek ingerel-
hetôségéért (Na-K pumpa), elôsegíti a sejtek újraképzôdését és a vörösvértestek
termelôdését.

Hiánytünetek
Allergiás kórképek, szénanátha, nyálkahártya-hurutok, száraz bôr. Tartós és súlyos
hiánytünetek esetén ízületi- és izomreuma, érelmeszesedés, bûzös vizelet és maró
testváladékok, híg hasmenés, rossz tápláltsági állapot gyomor- és bélfelszívódási
zavarok miatt, étvágytalanság, vérszegénység, vérzések alakulhatnak ki.

Alkalmazási területek
Vérszegénység, klorózis (sápkór), étvágytalanság, lesoványodás, híg váladékkal je-
lentkezô nyálkahártya-hurutok, gyomor-bélhurut vizes hasmenéssel, tejhiány gyer-
mekágyas anyáknál, atóniás székrekedés, aranyeres csomók, viszketés és zsibba-
dás a végtagokban, nedvedzô bôrkiütések, reumás panaszok, fejfájás, migrén,
könny- és nyálfolyás, neuraszténia, hisztéria, mozgási gyengeség.

Arcdiagnózis

Natrium chloratum – hiány tüne-
tei: 
Zselatinfénylés. Mintha zselatint ken-
tek volna az arcra, ami nedvesnek lát-
szik és amit nem lehet lemosni. 

Natrium chloratum – hiány tüne-
tei: 
Az arc püffedtsége, tág pórusok, na-
rancsbôrhöz hasonló bôrelváltozás.
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Nr. 7
Magnesium phosphoricum

Ajánlott potencia
Magnesium phosphoricum D6 DHU

Funkció
Csontfelépítés, az anyagcserében fontos szerepet betöltô enzimek aktiválása, „an-
ti-stressz”-szer.

Érintett szervek és testrészek
A magnézium-foszfát (MgHPO4 × 3H2O) a biokémiai fájdalom- és görcsszer. A
kálium után a magnézium következik a rangsorban az emberi szervezet ásványi
anyagai között. A magnézium mintegy fele a csontvázban, egyharmada az izom-
rendszerben, továbbá az idegekben, az agyban és a gerincvelôben, a vörösvértes-
tekben, a májban és a pajzsmirigyben található. Sok enzimatikus folyamat részt-
vevôje. Antithromboticus (vérrögképzôdést gátló), antiallergiás hatású, befolyással
van az ideg-izom ingerelhetôségére és a szívmûködésre (pl. a szívinfarktus megelô-
zésében). Csökkenti az alapanyagcserét és a koleszterinszintet a vérben.

Hiánytünetek
Hiány esetén kifejezett a csokoládé iránti vágy, az arc kipirosodása, az izomgör-
csök, a kólikás panaszok.

Alkalmazási területek
Harántcsíkos- és simaizomzat görcsei esetén, hasi kólikák és fájdalmak, bárhol
elôforduló idegfájdalmak, szorító szívtáji érzés, migrénes hajlam esetén. Hatáso-
san befolyásolja a kisgyermekek kólikaszerû-, és puffadással járó állapotait, fogzá-
si panaszait és görcsös köhögéseit, híg széklettel járó hasi fájdalmait.

„Forró hetes”
Görcsös állapotoknál, hasi kólikák esetén gyors hatást érhetünk el a Magnesium
phosphoricum-mal, ha 10 darab tablettát egy pohár forró vízben feloldunk (gyak-
ran megkevergetjük) és minden 2 – 5 percben egy-egy kortyot megitatunk. Mivel
ez a Schüßler-sók között a hetes számú és forrón kell bevenni, ezért nevezik tréfá-
san a magnézium-foszfátot „forró hetesnek”.

Magnesium phosphoricum – hiány
tünetei:  
„Magnézium-pirosság”. Részlegesen
heveny elváltozásként is jelentkezhet,
pl. alkoholfogyasztás vagy lelki okok
miatt.

Magnesium phosphoricum – hiány
tünetei:  
Jól megfigyelhetô mindkét arcfélen az
ún. „magnézium-pirosság”. 

Arcdiagnózis
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