
 

 

    :תרופות חירום                    ה"ב

ובו  " קיט"ן  עצום  של  מחלות  רצוי  בכל  בית  לארגן  ו  השוסלרים  המתאימים  למג12לבד  מכל  
  :גם  תרופות  הומיאופטיות  ושמנים  לטיפול  אנטי  דלקתי   

  :בים  ומורכביםתרופת  הפלא של  ההומיאופתיה למצבים  ר:  עטשנית )  arnica (ארניקה.  1

שיניים  ,הלם  ,צינית  ריאומטיזם  נדודי  שינה ,כאבי  שרירים  ,נקעים  ,מתחים  ,כאבים  ,לחבלות 
  '  דיכאון  ועוד)  עקירות  שיניים  (ופה  

רכי  דרגישות  ,עיניים  ואזנים,להתקררות  ושפעת  : בצל ) allium  cepa (אליום  ספא.  2
השמנה ,הורדת  לחץ  דם  ,  כולסטרול,כאבי  ראש ,כאבים  נוירולוגיים  ,נזלת  ,חום  גבוה ,הנשימה 

  .ומניעת  שומנים  בדם  

מתחים  ,מצוקה וחוסר  שקט  ,בקיעת  שיני  ילדים  :  בבונג )    chamomile   (קמומילה.  3
ם  דביקות  עיניי,חוסר  מנוחה וכאב  בטן  ,בעיות שיניים  ,  רגישות  יתר לכאב,שרירים  ,ונקעים  

  .שלשול,כאבי  מחזור ,ספחת  ,אסטמה ,איזון  מערכת  כלי  הדם  והפרשות  אנטי  דלקתיות  ,

  !אי אפשר  לסבול  אותה :    נקרא 

עור יבש ,זהירים  באופן  קיצוני  ,קשה לקבל  החלטות  :  עפרית  )  graphities ( גרפיטיס. 4
  .אקזמה ,דליות  שמאל  ,עור  סדוק בגפים  ,קשקשים  ,פריחות  עור ,

נשיכות  כלב זבובי  סוס  ,עקיצות  :דם  זכריה הנביא :  פרע    )  hypericum  ( הייפריקום. 5
  .כאב עמוד שדרה  במיוחד בעצם  הזנב  ,כאבים  נוירולוגיים  קצות  עצבים  צבוטים  ,

טחורים  ,עצירות  ,נדודי  שינה ,עצבנות  ,  אקזמה :אגוז הקיא  ׂ) NUX  VOMICA (נוס וומיקה.  6
רוגז ,חוסר עיכול  מוחרף  מעצבנות  ואוכל  חריף  ,בעיות  מערכת  העיכול  ,כאבי  ראש וחרדה ,

  .הצטננות  עם  צמרמורת  ,מכת  קור  ,  ספחת ,גרב ,כיב קיבה ,צינית  ,ועצבנות  

שלשול  ,הפכפך  ,דיסקוס ,ת  מפרקים  שגרונית  דלק:  כלנית  )    pulsatila (   פולסטיליה. 7
,  סינוסיטיס  עם  נזלת,הרפס  ,ברונכיטיס ,  דליות  ימין  ,מפונק ,חם  גבוה ,סחרחורת  ,בחילה ,

מוחרף  ,  התנפחות,גזים  ,טחורים  ,שעול  ממושך  ביום  ויבש בלילה ,התקררות  ,הפרשה  
טחורים  סתומים  ונפוחים  ,לפני  קדם  מחזור   ,  מוחרף  בערבים ,  נע  ונד ,חם ,משומנים  

  ,בעיות  מעיים  ,התעלפות  ועצבנות  ,

נפיחויות  ,אקזמה ,עור מגורד ,אלרגיה ,  דלקת שלפוחית  השתן  )  sulphur  ( סולפור.  8
תרופה אנטי  ,לא רוצה לעבוד ,  מתווכח  ,אגוצנטריות  ,  שריפה ברגליים  ,נחיריים  אדומים  ,

  .מערכת  עייפה ,מזיע, פיקח,מרושל  .  ספחתית  טינס

    גרם30מתקשרים  לכל  בית  מרקחת הומיאופטי ומזמינים  בבקבוק של  :  אופן  הזמנה 
 .ה "להוראות  ניתן  לפנות אלי  כדי לקבל  הנחיות  טיפוליות  ב.   ch  30בפונטץ  


