SCHUDNEME S HOMEOPATIOU...
Komplementárna úprava nadváhy v trojkombinácii
homeopatických komplexov

FUCUS-UBICHINONUM-SULFUR S
HPL – Homeopatické lieky na perorálne použitie
Zloženie:
FUCUS Homeokomplex sacharózové granuly:
Actaea racemosa-cimicifuga 4DH, Calcarea jodata 4DH,
Dolichos pruriens 4DH, Fucus vesiculosis 3DH,
Natrium sulfuricum 3DH, Urtica urens 4DH
UBICHINONUM Homeoaccord sacharózové granuly:
Ubichinonum 5 CH, 9 CH, 15CH, 30 CH.
SULFUR S Homeokomplex perorálne kvapky:
Actaea racemosa-cimicifuga 4 DH, Apocynum cannabinum 4 DH,
Aurum metallicum 8 DH, Betula pendula 4 CH,
Chelidonium majus 4 DH, Convallaria majalis 4 DH,
Crataegus oxyacantha 4 DH, Echinacea purpurea 4 DH,
Euphorbia resinifera 6 DH, Frangula alnus 4 DH,
Fucus vesiculosis 4 DH, Lycopodium clavatum 4 DH,
Phosphoricum acidum 4 DH, Scilla maritina 6 DH,
Stigmata maydis 4 DH, Sulfur sublimatum 8 DH,
Syzygium jambolanum 6 DH

ZOZNAM HOMEOKOMPLEXOV
Názov
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ACONITUM HK......................................11
ACTAEA RACEMOSA HK.................... 12
AGNUS CASTUS HK............................ 13
ALFA ALFA HK.................................... 14
ALLIUM CEPA HK.................................15
AMBROSIA HK......................................16
ANTIMONIUM CRUDUM HK.................17
ARALIA HK............................................18
ARNICA HK........................................... 19
ARUM TRIPHYLLUM HK ..................... 20
ARUNDO HK .........................................21
AVENA SATIVA HK ..............................22
BENZOICUM ACIDUM HK ....................23

Indikácie:
Cielená podpora lieèivých síl organizmu priebežným pôsobením ako:
regulácia vnútrobunkových metabolických procesov
minerálnych látok
blokáda premeny nadbytoèných sacharidov na tuky
stimulácia vyluèovania odpadových produktov z organizmu
detoxikácia organizmu stimuláciou urinárneho systému ako
šetrné diuretikum bez záaže oblièiek
metabolické poruchy s nadváhou
preèisovanie – drenáž parenchymatických orgánov
pozvo¾ná redukcia hmotnosti s postupným zoštíh¾ovaním
postavy pri úprave životosprávy v príjme a výbere živín a
zvýšením spa¾ovania primeranou fyzickou aktivitou.

BERBERIS HK ...................................... 24

Program cieleného zámeru regulácie a zníženia nadváhy:

Ca-K-Mg HK ..........................................32

FUCUS Homeokomplex
granuly : 1 x denne 5 - 8 granúl
ráno nalaèno
UBICHINONUM Homeoaccord granuly : 1 x denne 5 - 8 granúl
veèer pred spaním
SULFUR S Homeokomplex
perorálne kvapky : 2 x týždenne
10 kvapiek pred obedom
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetického žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej
teplote.

BETULEX HK .........................................25
BRYONIA HK .........................................26
CACTUS HK ..........................................27
CALCAREA HK .....................................28
CALCAREA FLUORICA HK..................29
CALCAREA JODATA HK .....................30
CALCAREA PHOSPHORICA HK .........31
CALCULI RENALES HK .......................33
CALENDULA HK ...................................34
CANTHARIS HK ....................................35
CARDUUS HK .......................................36
CAULOPHYLLUM HK ...........................37
CAUSTICUM HK ....................................38
COCCULUS HK .....................................39

Nežiaduce úèinky: Nie sú známe. Prípravky sa neodporúèa užíva
ženám poèas tehotenstva a dojèenia.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

COLOCYNTHIS HK ...............................40
CONVALARIA HK .................................41
CORRALIUM HK ..................................42

Balenie:
FUCUS Homeokomplex granuly – 10 g
UBICHINONUM Homeoaccord granuly – 8 g
SULFUR S Homeokomplex – 10 ml

CRATAEGUS HK ..................................43
CYCLAMEN HK ................................... 44
EQUISETUM HK ...................................45
EUPATORIUM HK ................................46
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EUPHORBIUM HK ................................47
FERRUM HK ........................................48
FERRUM PHOSPHORICUM HK ..........49
FOLLICULINUM HK .............................50
FUCUS HK ............................................51
GELSEMIUM HK ..................................52
GRAPHITES HK ...................................53
GUAJACUM HK ...................................54
CHINA HK .............................................55

ZINCUM VALERIANICUM Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: kvapky, granuly, tablety.
Zloženie:
Aconitum napellus 12 DH, Ambra grissea 12 DH,
Actaea racemosa-cimicifuga 6 DH, Cypripedium 6 DH,
Cocculus indicus 12 DH, Convallaria majalis 6 DH,
Coffea cruda 12 DH, Ignatia amara 12 DH,
Lilium tigrinum 6 DH, Moschus 12 DH,
Passiflora incarnata 6 DH, Platina 12 DH, V
aleriana officinalis 6 DH, Zincum valerianicum 12 DH;
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza).
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

INFLUENSINUM HK .............................56
LEDUM HK ..........................................57
MAGNESIA HK .....................................58

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri extrémnej precitlivelosti,
agitovanosti, pri psychických alteraciách.

MEZEREUM HK ....................................59

Charakteristicka jednotlivých zložiek:

MYRISTICA HK .....................................60

Aconitum napellus- duševná, telesná tieseò, úzkos, strach, nepokoj,
predtuchy a strachy, bojí sa smrti;
Ambra grissea - extrémna citlivos, hystéria, nespavos u
chudokrvných alebo prepracovaných ¾udí;
Actaea racemosa-cimicifuga - depresia, neuróza, dráždivos,
agitovanos, problémy v oblasti panvy;
Cypripedium - nespavos, nervozita;
Cocculus indicus - migréna, neurotické dyspepsie, neuralgie, sklon ku
kàèom hladkého svalstva;
Convallaria majalis - srdcová arytmia, srdcová neuróza;
Coffea cruda- nespavos, srdcová neuróza, migréna;
Ignatia amara- reaktívna depresia, migrény, hystéria, nervozita,
globus hystericus, následky zármutku a starostí;
Lilium tigrinum - depresia, sklon k plaèu, stavy úzkosti
z nevylieèite¾nej choroby;
Moschus - èasté mdloby, úzkos s palpitáciami, hystéria, nervové
záchvaty;
Passiflora incarnata- poruchy spánku, hystéria, bolestivé hnaèky;
Platina - sklon ku kàèovým stavom, hystéria, depresie v šestonedelí;
Valeriana officinalis- premenlivá nálada, podráždenos,
precitlivenos, hystéria;
Zincum valerianicum - nepokoj nôh, nespavos, neuralgie, hystéria,
angina pectoris, bolesti hlavy.

NUX VOMICA HK ..................................61
OKOUBAKA HK ....................................62
PASSIFLORA HK ..................................63
PHOSPHORICUM ACIDUM HK ............64
PLANTAGO HK .....................................65
PSORINUM HK ......................................66
PYROGENIUM HK .................................67
RHUS TOXICODENDRON HK ..............68
RICINUS HK ..........................................69
RUTA HK ...............................................70
SABAL HK .............................................71
SINAPIS HK ...........................................72
SPIGELIA HK ........................................73
SULFUR ACCORD ................................74
SULFUR S HK .......................................75
TEUCRIUM HK ......................................76
TKANIVOVÉ BIOSOLI HK ....................77

Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.

UBICHINONUM HK ...............................78
VINCETOXICUM HK ..............................79
VIOLA ODORATA HK ...........................80
ZINCUM VALERIANICUM HK ...............81

Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických
zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

FUCUS-UBICHINON-SULFUR S ...........82
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo - perorálne kvapky: 10 ml, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.
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Homeopatia, ako medicínska
metóda našich èias, dospela ku
zaslúženej renesancii. V rámci
naturálnej medicíny a
medicínskych systémov celého
sveta má svoje výsostné postavenie
pri výhodnej symbióze
s alopatickou farmakológiou,
chirurgiou ako i ïalšími vednými
odbormi.
Homeopatia v zmysle podstaty
svojej filozofie „similia similibus
curentur“ je pri výbere lieku
nároèný proces nielen z h¾adiska
erudície terapeuta, ale aj z aspektu
nároènosti na jeho èas.
Ako klasická homeopatia zostáva
nenahradite¾nou u závažných
chronických ochorení.
Akútna a podporná lieèba menej
závažných stavov ochorení
pokroèila od èias svojho
zakladate¾a Samuela Friedricha
Hahnemanna k využívaniu
širokospektrálnej terapie pomocou
viaczložkových liekových foriem.
Bezpeènos aplikácie bez
nežiaducich ved¾ajších úèinkov
poskytuje možnos rýchlej
ambulantnej pohotovosti pre
podporu vlastných obranných síl
organizmu v náväznosti na cielenú
aplikáciu.

S.F.Hahnemann :
,,Predovšetkým neškodi primum nil nocere.“
,,Najväèšou a jedinou povinnosou
lekára je uzdravova chorých,
èo znamená lieèi.“

DESATORO PREDNOSTÍ
HOMEOPATICKÝCH LIEKOV
1) Sú výhradne prírodného pôvodu
2) Sú úplne neškodné
3) Posilòujú obranné sily organizmu
4) Sú bez ved¾ajších nežiaducich
úèinkov
5) Môžu ich užíva i tehotné ženy,
kojenci, alergici, diabetici
6) Môžu sa kombinova i s inými
liekmi substituèného charakteru
7) Môžu ich užíva i vrcholoví
športovc
8) Pôsobia cielene
9) Predstavujú príjemnú aplikáciu
liekovej formy s ekonomickým
profilom
10) Sú osvedèenou výbavou akútnej
ambulantnej pohotovosti a
domácej lekárnièky
KEDY MÁ PACIENT ZÁUJEM
O HOMEOPATICKÚ LIEÈBU?
chronicita ochorenia
alergické reakcie a poruchy imunity
nereagovanie na lieèbu antibiotikami
obavy pred nežiaducimi, ved¾ajšími
úèinkami alopatických liekov
vyèerpanie možností lieèby
alopatickými liekmi

Poznámky:

VIOLA ODORATA Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Causticum 9CH, Ruta graveolens 9CH, Viola odorata 9CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri reumatických ochoreniach.
Špecifický úèinok pri bolestiach a zápalovom procese zápästných
a záprstových kåbov, šliach a väzív konèatín.
Charakteristicka jednotlivých zložiek:
Causticum
Úèinok u chronického reumatizmu pri postihnutí kåbov s výraznými
bolesami vo svaloch a väzivách. Pozápalové deformity kåbov so stratou
svalovej sily, skracovaním šliach a spojivových väzív. Kontrakcie so
svalovou stuhlosou, necitlivosou a trasením.
Ruta graveolens
Pôsobí na periost a chrupavky. ažkosti hlavne po zvýšenej námahe
šliach flexorov. Sklon ku tvorbe depozít na perioste, š¾achách, okolo
kåbov. Kontraktúry prstov, stuhlos zápästia a rúk. Ganglia, ischias,
bolesti kostí nártov a èlenkov, š¾achy bo¾avé.
Viola odorata
Reumatizmus hornej èasti tela. Pôsobí predovšetkým na zápästné a
záprstové kåby. Bolesti charakterizované vyžarovaním do predlaktia a
ramena. Trasenie konèatín.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia (mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

TERAPEUTICKÝ INDEX
Príznaky ochorenia
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VINCETOXICUM - Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:
Sulfur 6 DH, 12 DH,Vincetoxicum 6 DH, 12 DH, 30 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly : Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri oslabenom imunitnom
systéme, pri recidivujúcich infektoch, pri prevencii
chrípkových ochorení, pri rekonvalescencii po chrípke, po
antibiotickej lieèbe.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Sulfur – ¼ahké recidívy chorôb z prechladnutia, èasté infekty.
Pomalá rekonvalescencia, oslabená reaktivita organizmu. Vzahy
striedania symptomaticky medzi kožou, sliznicami a orgánmi.
Následky potlaèených kožných eflorescencií a potenia, vynechanie
sekrécií. Resorpèný prostriedok pri všetkých exudátoch a
infiltráciách. Èasto ako úvodná terapia pri lieèbe chronických
chorôb.
Vincetoxicum -Detoxikácia organizmu zvýšením vyluèovania
reziduálnych látok po nedostatoène prelieèených akútnych a
chronických vírusových ochoreniach .
Stimulácia obranyschopnosti organizmu s úèinkom na cievny a
nervový systém poèas horúèkovitých vírusových ochorení
(chrípka, nádcha, herpes, mononukleóza, lymfadenitída a pod.).
Vírusové chrípkové ochorenie s typickou vysi¾ujúcou bolesou
hlavy.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti,
nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetického žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri
izbovej teplote.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.
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UBICHINON Homeoaccord
Príznaky ochorenia
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky,granuly,tablety.
Zloženie:
Ubichinonum 5 CH, 9 CH, 15CH, 30 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri regulácii vnútrobuneèných
metabolických procesov organizmu, pri regulácii nadváhy.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Ubichinonum
Priaznivo ovplyvòuje urinárny systém stimuláciou vyluèovania moèu
bez dráždenia oblièiek. Šetrné diuretikum,
diaforetikum,
antireumatikum. Podpora detoxikácie organizmu pri nedostatoènej
tvorbe moèu a jeho retencii.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml, 25 ml,
granuly:4, 5, 8 g ,
tablety: 3, 4 g.
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POHYBOVÝ SYSTÉM
úrazy
ARNICA HK
krvácanie
pomliaždeniny
š¾achy
RUTA HK
svaly
väzivá
podvrtnutia
reuma
CALCAREA
karpálny tunel
PHOSPHORICA HK
zápaly
malé k åby
VIOLA ODORATA
š¾achy
HK
stuhlos
väzivá
GUAJACUM HK
spojivové tkanivo
boles kåbov
RHUS
slabos
TOXICODENDRON
reuma
HK
artritída
chronick á
BENZOICUM
boles
ACIDUM HK
deformácie
opuch
stuhlos
PORUCHY REAKTIVITY
po ochoreniach
chronick ých
SULFUR ACCORD
infekèných
VINCETOXICUM HK
akútnyc h
PSYCHICKÉ ALTERÁCIE
prepracovanos PHOSPHORICUM
neurózy
ACIDUM HK
nespavos
neurózy
PASSIFLORA HK
nespavos
náladovos
precitlivelos
ZINCUM
náladovos
VALERIANICUM HK
úzkos
strach
REKONVALESCENCIA
slabos
PHOSPHORICUM
celková
ACIDUM HK
po strate tekutín CHINA HK
neurasténia
nechutenstvo
AVENA SATIVA HK
nespavos
asténia
tráviace problémy ALFA ALFA HK
chudok rvnos

19

70

31

80
54

68

23

74
79

64
63

81

64
55
22

14

TKANIVOVÉ bioSoli - Homeokomplex
pod¾a Schusslera
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: kvapky, granuly
Zloženie:
Calcarea fluorica 6 DH, Calcarea phosphorica 6 DH,
Calcarea sulfurica 6 DH, Ferrum phosphoricum 6 DH,
Kalium muriaticum 6 DH, Kalium phosphoricum 6 DH,
Kalium sulfuricum 6 DH, Magnesium phosphoricum 6 DH,
Natrium muriaticum 6 DH, Natrium phosphoricum 6 DH,
Natrium sulfuricum 6 DH, Silicea 6 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza).
Indikácie: Podpora lieèivých síl organizmu pri poruchách
vnútrobunkových pochodov minerálnych solí. Znovuobnovenie a
udržanie rovnováhy prirodzených minerálnych solí v tele.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Calcarea fluorica – tkanivový stavite¾ – udržuje elasticitu tkanív
(tvrdé uzliny, struma, arterioskleróza, natiahnutie, natrhnutie šliach,
kàèové žily, námaha, problémy s krvným obehom, opary, kútiky,
hypertrofia nosovej mandle)
Calcarea phosphorica – všeobecné tonikum – pomáha pri tvorbe
nových krvných buniek (zlý krvný obeh, omrzliny, tráviace problémy,
znížená vitalita, chudokrvnos z nedostatku železa, rekonvalescencia,
kazivos zubov)
Calcarea sulfurica – èistiè krvi – pomáha pri tvorbe a èistení krvi
(akné v puberte, pomalé hojenie rán a kože)
Ferrum phosphoricum – prepravca kyslíka – ako súèas èervených
krviniek, ktoré rozvádzajú po tele kyslík (horúèka, bolesti v hrdle,
zápaly kože, kaše¾, nádcha, prechladnutie, svalový reumatizmus)
Kalium muriaticum – krvný kondicionér (astma, zápal priedušiek,
katar, nádcha, bolesti v hrdle, angína, prechladnutie s upchatým
nosom, chrapot, pomalé trávenie)
Kalium phosphoricum – nervový nutrient – vyživuje nervy (bolesti
hlavy, napätie, poruchy trávenia, depresie, nespavos, stavy
podráždenia po rozèúlení a starostiach)
Kalium sulfuricum – donátor kyslíka – vyživuje kožu (kožné vyrážky
so šupinkami, lepkavé žltkasté hnisanie, sekrécia z nosa a hrdla,
problémy s nechtami, vlasmi a kožou na hlave)
Magnesium phosphoricum – nervový stabilizátor – vyživuje nervy
a svalové vlákna (akútne kàèe, prudké bolesti, koliky, plynatos,
štikútanie)
Natrium muriaticum - distribútor vody – reguluje distribúciu vody
(nadmerný smäd, potenie pri jedle, hnaèky, prechladnutie s hlienovými
sekréciami, silná nádcha so stratou èuchu a chuti)
Natrium phosphoricum – regulátor pH buniek – kyslos/zásaditos
(pálenie záhy, prekyslenie, žalúdoèné problémy, reumatické bolesti)
Natrium sulfuricum – stimulátor prirodzenej sekrécie – vyrovnáva
hladinu vody v tele (kyslé zvracanie, plynatos, vodnaté hnaèky, astma
u detí, hustý žltý hlien stekajúci do nosohltanu, žlèníkové záchvaty,
kolika, chrípka, bolesti hlavy)
Silicea – vyluèovaè a èistiè odpadových látok – zlepšuje celkový
zdravotný stav, zabraòuje ukladaniu toxických látok v tele (ochorenia
spojené s tvorbou hnisu, panarícium, vredy, zádery kože, deformované
nechty, abscesy kåbov, keloidy, uhrovitá koža, akné, jaèmeò na oku,
toxické stavy )
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1 - 3 x denne 5 - 8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1 – 3 x denne 5 - 8 granúl.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej
teplote.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g.
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TEUCRIUM - Homeokomplex
Príznaky ochorenia
HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.
Zloženie:
Calcarea carbonica Hahnemanni 9 CH, Kalium sulfuricum 9 CH,
Lemna minor 7 CH, Muguens sinus 7 CH,
Sanguinaria nitrica 15 CH, Teucrium marum 15 CH
Vehikulum:perorálne kvapky:Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum(sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát).
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri lieèbe afekcií v oblasti ORL –
akútne, opakujúce sa rinofaryngitídy, otitídy, angíny,bronchitídy.
Sklony k tvorbe nosových polypov.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Calcarea carbonica Hahnemanni
Hahnemanove antipsorikum, významný konštituèný liek. Úèinkuje na
celkový metabolizmus v životných obdobiach – kojenec, diea,
adolescent až vysoký vek. Charakteristickými znakmi sú striedanie
prejavov kožných a sliznièných. Nádcha, upchatý nos, páchnuci žltý
výtok, pocit zdurenia na koreni nosa. Krvácanie z nosa. Nosné polypy.
Kalium sulfuricum
Zápaly slizníc v štádiu supurácie. Nádcha s nažltlým alebo
žltonazelenalým výtokom z nosa, upchatý nos, strata èuchu. Dýchanie
ústami, chrápanie, nosné polypy. Hrubé chropy. Rachoty hlienu v
hrudníku. Kaše¾ po chrípke, po prechladnutí, hlavne u detí. Bronchiálna
astma so žltou expektoráciou. Zhoršenie v teplom prostredí.
Lemna minor
Nosné polypy, zdurená nosná sliznica, atrofická nádcha. Hlienohnisavý
výtok, zadná nádcha. Pálenie v nosohltane, hnilobný zápach z nosa,
strata èuchu. Zhoršenie chladným, vlhkým, daždivým poèasím.
Muguens sinus
Chronické a recidivujúce zápaly prínosných dutín.
Sanguinaria nitrica
Akútna a chronická nádcha, vodnatý výtok z nosa, pálenie v nose a
v nosohltane. Pri suchej nádche pocit upchatého nosa. Nosné polypy.
Teucrium marum
Akútna a chronická faryngitída. Chronický nosný katar s atrofiou
slizníc. Nádcha s upchatými nosnými dierkami. Ve¾ké zapáchajúce
krusty v nose, nosné polypy. Mravenèenie v nosných dierkach, strata
èuchu. Nosné dierky upchaté hustým, žltým prípadne krvavým
hlienom. Kýchanie, boles a pálenie v nosohltane. Pálenie a rezanie
v krku a na hrudi.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne1-3x denne 5 - 8 kvapiek
Granuly: Zvyèajne 1- 3 x denne 5 – 8 granúl
Tablety: Zvyèajne 1- 3 x denne 1 tabletu
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti,
nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety : 3, 4 g.
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SULFUR S Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Actaea racemosa-cimicifuga 4 DH, Apocynum cannabinum 4 DH,
Aurum metallicum 8 DH, Betula pendula 4 CH, Chelidonium majus 4 DH,
Convallaria majalis 4 DH, Crataegus oxyacantha 4 DH,
Echinacea purpurea 4 DH, Euphorbia resinifera 6 DH, Frangula alnus 4 DH,
Fucus vesiculosis 4 DH, Lycopodium clavatum 4 DH,
Phosphoricum acidum 4 DH, Scilla maritina 6 DH, Stigmata maydis 4 DH,
Sulfur sublimatum 8 DH, Syzygium jambolanum 6 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas
(magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri regulácii metabolických procesov
organizmu.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Actaea racemosa-cimicifuga: Široký úèinok na mozgomiešnu a svalovú
sústavu, hlavne u reumatikov, neurotikov. Charakteristické svalové a kàèovité
bolesti, predovšetkým neurotického pôvodu, vyskytujú sa prakticky kdeko¾vek v
organizme. Dominujú príznaky súvisiace s panvovými orgánmi.
Apocynum cannabinum:
Zvyšuje sekréciu na slizniciach a serózach. Má
vplyv na pojivá, vyvoláva potenie. Úèinný liek u opuchov a pri moèopudných
ažkostiach, pri nefritíde. Ochablos zvieraèov.
Aurum metallicum: Mechanizmus úèinku v organizme zasahuje krv, ž¾azy,
kosti, hlavne pri poruchách telesných tekutín a zmenách u tkanív. Významný pri
premene energie na úrovni buniek.
Betula pendula : Podpora detoxikácie organizmu zvýšením diurézy a
vypotením.
Chelidonium majus: Špecifický úèinok na peèeò a žlèovody, sekundárne na
p¾úca a následne na ¾adviny. Známy aspekt antivírusového a antibakteriálneho
pôsobenia.
Convallaria majalis : Kardiotonikum, diuretikum, sedatívum. Pri výraznej
venostáze dušnos, opuchy, nervové poruchy, podráždenos.
Crataegus oxyacantha: Kardiotonikum, vazodilatans koronárnych ciev,
sedatívum, hypotenzivum. Zvýšenie tolerancie myokardu pri poruchách
zásobovania kyslíkom. Celkové zvýšenie srdcovej èinnosti a zníženie
periférneho odporu.
Echinacea purpurea: Imunostimulans. Stimulácia nešpecifického obranného
systému najmä makrofágov a granulocytov stimuláciou T-buniek antivírusovou
aktivitou a úèasou pri uvo¾òovaní kyslíkových radikálov z makrofágov.
Euphorbia resinifera: Kožné a sliznièné afekcie. Erysipel s tvorbou pustúl.
Katary horných dýchacích ciest, dráždivá rinitída, katar ved¾ajších prínosných
dutín, zápal hrtana, eustachovej trubice.
Frangula alnus: Purgatívny úèinok, zosilnenie peristaltiky hrubého èreva,
prièom nedráždi sliznicu tenkého èreva. Chronická zápcha, atónia èriev,
spastická kolitída. Prostriedok na chudnutie.
Fucus vesiculosis: Metabolikum. Zvyšuje bazálny metabolizmus pri poruchách
èinnosti štítnej ž¾azy, pri arterioskleróze. Laxatívny úèinok.
Lycopodium clavatum: Antipsorické homeopatikum. Indikácie predovšetkým
pri chronických ochoreniach, hlavne s peèeòovou symptomatológiou,
dysfunkciách a degeneratívnych zmenách parenchymatóznych orgánov.
Phosphoricum acidum: Nadmerná unavite¾nos, následky intelektuálneho
preaženia po duševných otrasoch, námahách a stratách telesných tekutín.
Asténie a depresie ako následky akútnych ochorení.
Scilla maritina: Kardiotonikum, diuretikum, emetikum, expektorans.
Najdôležitejšie miesta úèinku sú dýchacie a moèové cesty.
Stigmata maydis: Diuretikum. Stimulaèné pôsobenie na èinnos srdca a
reguláciu srdcového rytmu.
Sulfur sublimatum: Hahnemannovo antipsorikum charakterizované
periodicitou chorobných prejavov, nedostatkom reakcií na správne indikované
homeopatické lieky. Centrifugálny úèinok – z vnútra von. Celkove zasahuje do
enzymatických procesov syntézy podstatnej pre chod organizmu.
Syzygium jambolanum: Karminatívum, spazmolytikum, antiseptikum,
antiemetikum s hypoglykemickým úèinkom.
Dávkovanie: Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 8-10 granúl.
Tablety: Zvyèajne 3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti,
nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe. Prípravok môžu užíva aj deti.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetického žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4,5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.
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SULFUR Homeoaccord

ACONITUM - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:
Sulfur 3 CH, 5 CH, 7 CH, 14 CH, 21 CH, 200 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly : Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Zloženie:
Aconitum napellus15 CH, Allium cepa 9 CH, Baptisia tinctoria 7 CH,
Belladonna 7 CH, Bryonia alba 5 CH, China officinalis 5 CH,
Echinacea purpurea 5 CH, Eupatorium perfoliatum 9 CH, Gelsemium
sempervirens 9 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát).

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri nedostatku priaznivých reakcií
na homeopatické lieky.Dlhá rekonvalescencia po prekonaných
ochoreniach. Periodicita na úrovni kožných, sliznièných alebo
seróznych prejavov. Striedanie prejavov na úrovni funkcií
vnútorných orgánov.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Sulfur
Základný stavebný prvok tela. Zasahuje do enzymatických procesov
syntézy a základných metabolických pochodov v organizme. Dôležitý
pri tvorbe pojivového tkaniva a pri rozvoji všetkých zápalových reakcií.
Má významný antikoagulaèný úèinok. Charakteristické znaky: pocity
pálenia, tepla, svrbenia. Dráždivé sekrécie, zaèervenanie telesných
otvorov. Zvýšené potenie kyslým,dráždivým, páchnucim potom. Ve¾ký
smäd, chu na sladkosti, alkohol, korenené jedlá.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.
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Indikácie: Podpora lieèivých síl organizmu pri lieèbe
horúènatých a chrípkových ochorení, vhodný najmä na zaèiatku
ochorenia.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Aconitum napellus - Náhle, rýchlo vzniknutý stav, èasto následkom
suchého, studeného vetra,vysoké horúèky bez potenia, smäd,
zimomrivos, suchý chrípkový kaše¾, nepokoj, zrýchlený tvrdý pulz,
zhoršenie veèer a v noci.
Allium cepa - Nádcha s kýchaním a vodnatým pálivým výtokom z
nosa, dráždiacim okolitú pokožku a sliznicu nosohltana, so suchým
dráždivým štekavým kaš¾om. Zachrípnutos, nedráždivé slzenie,
svetloplachos, zlepšenie na èerstvom vzduchu a v chladnej miestnosti,
zhoršenie v teple, zhoršenie veèer.
Baptisia tinctoria - Vleklé horúèky, èrevná chrípka, angína.
Èervené mandle a mäkké podnebie, sažené prehåtanie tuhej stravy.
Páchnuci dych, jazyk ako spálený, rozpraskaný, žltohnedý s èervenými
okrajmi. Zápal nosohltana , bolesti s páchnucim sekrétom, pocit tlaku
na koreni nosa. Celkový pocit ubitosti.
Belladonna - Rýchlo stúpajúca teplota, vysoká horúèka s
prekrvením kože a slizníc. Pulzujúca boles hlavy, sálavá horúèos
kože, èervená tvár, pulzujúce karotídy. Horúce potenie, suchos
slizníc bez smädu, hrdlo a mandle èervené, sažené prehåtanie
najmä tekutín. Kàèovité sahy v hrdle, škriabanie v krku. Zápal
stredného ucha. Periodicita ažkostí, striedavo prichádzajú a
odchádzajú. Pri vysokej horúèke sa môžu vyskytnú aj halucinácie.
Bryonia alba - Suchý, dráždivý a bolestivý kaše¾, pichanie hrdla
pri prehåtaní. Hustý hlien v priedušnici, sažené vykašliavanie.
Horúèka so zimnicou, vonkajší pocit chladu a vnútornej horúèosti.
Zlepšenie k¾udom a na èerstvom vzduchu, zhoršenie akýmko¾vek
pohybom, kaše¾ zhoršený v teple.
China officinalis - Chrípka so zoslabnutosou. Dusivý, prudký,
štekavý kaše¾ ( po každom jedle ), dušnos zhoršená vo vlhkom
prostredí. Návratná horúèka sa opakuje denne, dopoludnia zimnica,
pred zimnicou smäd, chlad kože, silné noèné potenie.
Echinacea purpurea - Horúèka zápalového a septického pôvodu,
mrazenie a triaška, ve¾ká zimomravos, následne pocit horúèavy a
potenie. Podpora funkcie imunitného systému.
Eupatorium perfoliatum - Silné bolesti vo všetkých kåboch, pocit
celkovej dolámanosti. Bolesti hlavy, chrípka s vysokými teplotami,
triaškou, smäd na studené nápoje pri zimnici. Hltan bo¾avý, chrapot,
suchý kaše¾, bolestivý. Jazyk suchý, žltý. ¼adovo studené nohy.
Gelsemium sempervirens - Slabos, triaška, pocit rozbitosti tela,
stavy vyèerpanosti. Vleklá horúèka, tmavoèervená tvár, ospalos,
apatia. Chladné konèatiny, sklon ku nachladnutiu pri letnom poèasí,
suché katary. Nervové vyèerpanie, závrat, nespavos, kàèe. Tupá
boles hlavy.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek. .
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g
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ACTAEA RACEMOSA - CIMICIFUGA
Homeokomplex

SPIGELIA Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:
Amylum nitricum 9 CH, Actaea racemosa - cimicifuga 15 CH,
Glonoinum 9 CH, Ignatia amara 15 CH, Lachesis mutus 9 CH,
Sanguinaria canadensis 15 CH, Sulfur 9 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30%m/m (etanol),
granuly: Sacharum (sacharóza)
Tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Zloženie:
Belladonna 6 DH, Bryonia alba 12 DH,
Gelsemium sempervirens 12 DH, Melilotus officinalis 6 DH,
Natrium carbonicum 6 DH, Silicea 12 DH, Spigelia anthelmia 12 DH,
Thuja occidentalis 12 DH;
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri problémoch v období
klimaktéria, neuralgie, cervikálny spazmus, bolesti vyžarujúce z
cervikálnej chrbtice, osteochondrosis, artralgicko-myalgickoneuralgický symptomatický komplex v klimaktériu, neuropatie s
nespavosou, angina pectoris.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Amylum nitricum: Klimakterické bolesti hlavy, návaly tepla s
úzkosou a palpitáciou. Pocit zimy po návale tepla, bolesti a zvieranie v
oblasti srdca, tiesnivý pocit v prekordiu.
Actaea racemosa-cimicifuga: Pocit chvenia v oblasti srdca,
nepravidelný pulz, neistý, nek¾udný pocit v konèatinách, pocit
„ažkých nôh“. Bolesti vajeèníkov. Motorický nek¾ud, striedanie
nálad.
Glonoinum: Klimakterické návaly, boles hlavy pri silnom
menštruaènom krvácaní, závrate, spotená horúca tvár, zlepšenie
èerstvým vzduchom.
Ignatia amara : Premenlivá nálada, pocit knedlíka v krku, periodická
boles hlavy, pocit prázdnoty v žalúdku, meteorizmus. Èastejšie
moèenie, dispozícia ku kàèom.
Lachesis mutus: Návaly krvi, potenie, nespavos v noci. Závrat, bolesti
hlavy idúce od šije k temenu. Pocit chvenia, strach, precitlivelos na
hluk, pocit zvierania pri srdci. Boles v krížoch, v kostrèi, bolestivos
¾avého vajeèníka.
Sanguinaria canadensis: Návaly krvi do hlavy, pulzácia v celom tele,
prechodné pocity tepla, suchá páliaca koža zvláš v noci.
Sulfur: Návaly tepla, ve¾mi ¾ahký spánok, pocit tepla zvláš na temeni,
venostáza, hemoroidy. Pálenie hrádze a pošvy. Páchnuce potenie, ranné
hnaèky, cystitídy.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety:3, 4 g.
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Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri neuralgiách nejasnej etiológie s
výraznou afinitou ku oèiam a nervovému systému. Pri migrénach a
zápaloch trojklanného nervu.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Belladonna
Pulzujúca boles hlavy s èervenou tvárou. Precitlivenos všetkých
zmyslov, so zvracaním a hnaèkou. Bolesti vznikajú alebo konèia náhle.
Bolesti v oèiach, s upretým poh¾adom, oèi lesklé. Zlepšenie v tmavej
miestnosti, studeným obkladom.
Bryonia alba
Pravostranné bolesti hlavy, závra, nevo¾nos, mdloby pri vstávaní. Boles
hlavy sa usadzuje v zátylku, zhoršuje sa pohybom dokonca aj pohybom oèí.
Postihnutie èelných dutín, zlepšenie tlakom, chladným obkladom a
zavretím oèí.
Gelsemium sempervirens
Migrény s rôznou oftalmoplégiou, diplopia. Migrény, ktorým predchádza
porucha videnia. Návaly do hlavy, pocit na prasknutie. Boles hlavy zaèína
v šiji, šíri sa do èela, pocit ažkej hlavy, závra, slabos, únava, padanie
vieèok. Bolesti na spánkoch, šíria sa do uší, svalov krku a ramien.
Melilotus officinalis
Prudké kongestívne a neurotické bolesti hlavy. Pulzujúca boles hlavy s
návalmi do tváre, s nevo¾nosou a so zvracaním. Tlak nad oènicami,
zahmlievanie pred oèami, pocit vlnenia v mozgu, pocit plnosti v celej hlave.
Koža vlasov citlivá na dotyk. Bledos, studené ruky a nohy, zlepšenie
krvácaním z nosa alebo menštruáciou.
Natrium carbonicum
Tupá boles hlavy zo slnka alebo z prehriatia, z duševnej námahy. Boles v
èele pri prudkom otoèení hlavy, hlava pripadá by príliš ve¾ká. Boles
hlavy sa strieda s tráviacimi ažkosami.
Silicea
Boles zaèína v záhlaví, šíri sa dopredu, vo vlnách, zostáva nad okom,
zvyèajne vpravo, so zimnicou, Potenie vo vlasoch, zlepšenie zavretím oèí,
v tme, v teple, zabalením hlavy, tlakom, moèením. Zhoršenie chladom a
prievanom, duševnou námahou, menštruáciou, odokrytím hlavy, tlakom
klobúka.
Spigelia anthelmia
Neuralgie na úrovni hlavových nervov, trojklanný nerv, nervov hrudného
koša, medzireberné nervy. Neuralgia lícneho nervu, hlavne v¾avo s
prudkými pichavými a pálivými bolesami. Zvýšená neuróza v dôsledku
neznesite¾nej bolesti. Iskry pred oèami. Zubné neuralgie.
Thuja occidentalis
Neznesite¾né neuralgie so svalovým chvením typu triašky v danej oblasti.
Boles hlavy akoby od zatlèeného klinca. Neuralgia po èaji. Vytrvalá
nespavos. Zlepšenie teplom, potením, zaklonením hlavy. Nervozita a
úzkos s tendenciou k fixným predstavám.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti,
nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetického žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety:3, 4 g.
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SINAPIS Homeokomplex
HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.
Zloženie:
Arsenicum jodatum 5 CH, Cinnabaris 5 CH,
Hydrastis canadensis 9 CH, Kalium bichromicum 7 CH,
Kalium sulfuricum 15 CH, Natrium sulfuricum 9 CH,
Sinapis nigra 15 CH, Teucrium marum 7 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri chronickej rinitíde,
sinusitíde, bronchitíde a zadnom katare slizníc nosohltanu.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Arsenicum jodatum
Opakujúce sa nádchy s adenopatiami a hypertrofiou lymfatických uzlín.
Spastické periodické rinitídy s astmatickými prejavmi. Spastický kašel
s alergickou reakciou. Dráždivý vodnatý alebo medovitý výtok z nosa.
Sliznice bo¾avé a porušené.
Cinnabaris
Zápal prínosových dutín, bolestivý tlak v oblasti koreòa nosa. Hustý
ahavý sekrét zo zadnej èasti nosa stekajúci do nosohltana. Suchý
pocit zadnej èasti nosa a hrdla. Pri prehåtaní dráždivý kaše¾ s bielymi,
hojnými hrudkami hlienu. Uvula svetloèervená.
Hydrastis canadensis
Rinitída, sinusitída, chronická bronchitída. Hustý ahavý lepkavý
sekrét z nosa, žltej až žltozelenej farby, zatekanie hlienov do
nosohltana. Suchý kaše¾ s chrapotom a žlto-zeleným spútom.
Kalium bichrominum
Akútne alebo chronické rinitídy. Frontálne alebo maxilárne sinusitídy s
charakteristickým žltým až žltozeleným hustým, ahavým, lepkavým
sekrétom z nosa. Vytvára lepivé strupy v nose. Zatekanie sekrétov do
nosohltanu s dráždením na kaše¾.
Kalium sulfuricum
Zápaly slizníc v štádiu supurácie. Nádcha s nažltlým až žltozeleným
výtokom z nosa niekedy anosmia. Katarálna bronchitída s
vykašliavaním nažltlého spúta.
Natrium sulfuricum
Èastý výskyt bronchopneumopatii zhoršených vlhkom.
Mukopurulentná nádcha, hojné bronchiálne sekrécie s bolesou a
citlivosou hrudníka pri kašli. Astma pri vlhkom poèasí.
Sinapis nigra
Senná nádcha, koryza a faryngitída. Suché nosné dierky a hltan. Nosné
dierky striedavo upchaté. Hlien v epifaryngu sa zdá studený, nehojný
štip¾avý výtok, slzenie, kýchanie. Hrdlo zapálené, astmatické dýchanie,
záchvaty kaš¾a so štekavým výdychom, zlepšený ¾ahnutím.
Teucrium marum
Akútna a chronická faryngitída. Chronický nosný katar s atrofiou
slizníc. Nádcha s upchatými nosnými dierkami. Ve¾ké zapáchajúce
krusty v nose, nosné polypy. Mravenèenie v nosných dierkach, strata
èuchu. Nosné dierky upchaté hustým, žltým prípadne krvavým
hlienom. Kýchanie, boles a pálenie v nosohltane. Pálenie a rezanie v
krku a na hrudi.

AGNUS CASTUS - Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.
Zloženie:
Agnus castus 9 CH, Ginseng 5 CH, Kalium bromatum 5 CH,
Phosphoricum acidum 5 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri funkèných poruchách
pohlavných orgánov, pri neurasténii a depresívnych stavoch.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Agnus castus
Neurasténia, depresia, strata energie, sexuálna melanchólia. Poruchy
sexuálnej aktivity. Vykazuje úèinky na obe pohlavia.
Ginseng
Stavy paralytickej slabosti rôzneho druhu,vplyv na pohlavné orgány a
sekreèné ž¾azy.
Kalium bromatum
Mánicko-depresívne stavy, nadmerná sexuálna žiadostivos,ktorá
neskôr vyhasne, impotencia, kàèová diatéza. Akné, furunkulóza,
ekzémy.
Phosphoricum acidum
Všeobecná vyèerpanos, mentálna, nervová, telesná, znížená sexuálna
energia. Poruchy koncentrácie. Nespavos, denná spavos.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek. .
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g

Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne1-3x denne 5 - 8 kvapiek
Granuly: Zvyèajne 1- 3 x denne 5 - 8granúl
Tablety: Zvyèajne 1- 3 x denne 1 tabletu
Podávanie: Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetického žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety : 3, 4 g.
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ALFA ALFA - Homeokomplex

SABAL Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:
Alfa alfa 3 DH, Ambra grissea 6 DH, Avena sativa 3 DH,
Chamomilla vulgaris 6 DH, Chelidonium majus 4 DH,
Echinacea purpurea 6 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Zloženie:
Belladonna 15 CH, Echinacea purpurea 5 CH, Hepar sulfuris 9 CH,
Phosphoricum acidum 9 CH, Sabal serrulatum 15 CH,
Selenium 7 CH, Senecio aureus 5 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol)
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri rekonvalescencii,
vyèerpanosti, slabosti, nechutenstve, pri nervových tráviacich
ažkostiach, pri nespavosti.

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri ochoreniach moèovopohlavných orgánov u muža, selektívne pri ochoreniach
prostaty.

Charakteristika jednotlivých zložiek:
Alfa alfa
Malnutrícia, oslabený tráviaci trakt, neurasténia, nervozita, nespavos.
Zlepšuje chu k jedlu a zažívanie a tým zvyšuje celkovú duševnú a
telesnú energiu.
Ambra grissea
Nervozita, vzrušivos, podráždenos, prepracovanos, nespavos,
poruchy trávenia.
Avena sativa
Psycické a fyzické vyèerpanie, neuróza, nespavos.
Chamomilla vulgaris
Podráždenos, nepokoj, hnev, prehnané rekcie na vonkajšie podnety,
citlivos na boles, nespavos.
Chelidonium majus
Žlèníkové potiaže s bolesami pod pravým rebrovým oblúkom a pod
pravou lopatkou, nafukovanie, zápcha sa strieda s hnaèkou,
podráždenos, bez energie.
Echinacea purpurea
Podpora obranných síl organizmu.

Charakteristika jednotlivých zložiek:
Belladonna
Zvýšené prekrvenie slizníc, pulzujúca boles, kàèovité bolesti v oblasti
moèového mechúra zmiernené
záklonom. Semeníky tuhé,
retrahované, zapálené. Výtok prostatickej tekutiny, noèné potenie
genitálu.
Echinacea purpurea
Podpora obranných síl organizmu pri zápalových stavoch moèových
ciest. Èasté, nehojné moèenie, nedobrovo¾ný únik moèu.
Homeopatické antiseptikum.
Hepar sulfuris
Selektívny úèinok na zápalové a supuratívne prejavy. Emotívne
hyperestézie. Precitlivelos na boles. Sklony ku opakovaným
hnisavým zápalom.
Phosphoricum acidum
Neurasténia, fyzická a psychická vyèerpanos následkom stresov,
sexuálnych excesov a stratou telesných tekutín. Nadmerné profúzne
potenie. Poruchy koncentrácie, nespavos.
Sabal serrulatum
Tonizujúci úèinok na mužské pohlavné orgány. Funkèné poruchy pri
hypertrofii prostaty. Zápal prostaty a zvýšená citlivos edematóznych
semeníkov a nadsemeníkov. Sažené moèenie, èasté noèné moèenie,
enuréza. Homeopatický ,, katéter“.
Selenium
Fyzické a psychické vyèerpanie po sexuálnych excesoch, po dlhej
intelektuálnej námahe, po vážnych ochoreniach. Astenizujúci úèinok
na mužské pohlavné orgány. Zápaly prostaty a nadsemeníkov. Polúcie
bez erekcie. Boles v krížoch po výrone semena. Sexuálna neurasténia,
prostatizmus.
Senecio aureus
Hypertrofia prostaty, dysúria, nutkanie na moèenie s ostrými
bolesami.

Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek. .
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g

Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia (mobilné telefóny a pod.) pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.
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RUTA Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Arnica montana 5 CH, 9 CH, 15 CH,
Ruta graveolens 5 CH, 9 CH, 15 CH,
Symphytum officinale 5 CH, 9 CH, 15 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu po úrazoch a poraneniach,
po lekárskych zákrokoch.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Arnica montana
Stavy a následky po úrazoch a poraneniach, po operáciách,
lekárskych zákrokoch. Poúrazový edém, hematóm,
pomliaždenie, krvácanie. Boles a slabos svalov po preažení.
Ruta graveolens
Pôsobí na periost chrupaviek. ažkosti po námahe, poranení šliach
flexorov , stuhnutos zápästí, bolesti bedier, dolnej èasti chrbta.
Výrony, podvrtnutia konèatín. Špecifický úèinok na oèi, tupé
poranenie, boles po nadmernej zrakovej námahe.
Symphytum officinale
Celkový vplyv na kåby, poranenia synovie, šliach, periostu a kostí.
Neuralgie kolena. Sažené alebo komplikované hojenie rán,
zlomenín kostí, c hrupaviek, okostice. Fantómové bolesti po
amputácii. Špecifický úèinok pri traumatách oèí.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

ALLIUM CEPA - Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: kvapky, granuly, tablety.
Zloženie:
Allium cepa 5 CH, 15 CH, Belladonna 9 CH,
Gelsemium sempervirens 9 CH, Kalium bichromicum 5 CH,
Luffa operculata 15 CH, Pulsatilla pratensis 9 CH, Sabadilla 5 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri zápalových ochoreniach
horných dýchacích ciest: nos, prínosné dutiny, ústna sliznica,
Alergické alebo vírusové rinitídy, laryngofaryngitídy, sinusitídy,
konjuktivitídy.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Allium cepa - vodnatá nádcha, dráždiaca kožu okolo nosa, kýchanie,
nedráždivé slzenie, svetloplachos, zlepšenie na èerstvom vzduchu.
Štekavý kaše¾ pri nadýchnutí studeného vzduchu, šteklenie v hrtane,
pocit akoby bol hrtan roztrhnutý.
Belladonna - svrbenie v špièke nosa, nos èervený, opuchnutý. Nádcha,
hlienovitý výtok s krvou, hrdlo tmavoèervené, zväèšené mandle,
obtiažne prehåtanie Šteklivý krátky suchý kaše¾, zachrípnutos. Vysoká
horúèka so sálavým teplom hlavy a trupu a so studenými konèatinami.
Potenie bez smädu, pulzujúca boles hlavy.
Gelsemium sempervirens - kýchanie, pocit plnosti na korenie nosa,
vodnatý odierajúci výtok, s tupou bolesou hlavy, svrbenie a šteklenie na
mäkkom podnebí, zdurené mandle, sažené prehåtanie Boles
vystre¾ujúca z hrdla do uší, pocit hrudy v hrdle. Vysoká horúèka so
zimnicou a triaškou, striedavo s horúèosou a potením, s otupenosou,
spavosou, so schvátenosou, boles hlavy, bez smädu.
Kalium bichromicum - nosové polypy, tlak na koreni nosa, hustý
zelený výtok, tuhé elastické zátky v nose, Zápal prínosných dutín s
pocitom upchatého nosa, stekanie hlienu do nosohltana. Strata èuchu,
prudké kýchanie, hrtan èervený, uvula opuchnutá, pseudomembranózne
povlaky na mandliach a mäkkom podnebí. Pálenie, afty. Všetky exkréty
sú ahavé.
Luffa operculata - bolesti hlavy pri zápale horných dýchacích ciest,
alergická a vazomotorická nádcha. Zápal prínosných dutín, nádcha
vodnatá alebo suchá, s pocitom upchatého nosa.
Pulsatilla pratensis- nádcha so žltavým až žltozeleným nedráždivým
výtokom z nosa, zelené páchnuce strupy v nose. Veèer nos upchatý, ráno
hojný hlien, strata èuchu, suchý kaše¾ veèer a v noci, vlhký ráno, s
vykašliavaním žltavého až zelenavého spúta.
Sabadilla - nádcha so záchvatmi kýchania a s vodnatou sekréciou z
nosa. Zaèervenanie spojiviek a slzenie. Svrbenie mäkkého podnebia,
boles hrdla zlepšená teplými nápojmi, pocit hrudy v krku s nutkavým
prehåtaním. Zhoršenie chladom a studenými nápojmi.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly:Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických
zariadení ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.
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AMBROSIA - Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.
Zloženie:
Allium cepa 5 CH, Ambrosia artemisiae 30 CH,
Ammonium muriaticum 5 CH, Euphrasia officinalis 9 CH,
Naphtalinum 9 CH, Natrium muriaticum 9CH,
Sanguinaria canadensis 9 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri lieèbe nádchy a zápale
spojiviek s riedkym dráždivým sekrétom z nosa a oèí.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Allium cepa
Výdatný riedky, pálivý sekrét z nosa, kýchanie, zápal spojiviek so
silným nedráždivým slzením. Zlepšenie príznakov na èerstvom
vzduchu.
Ambrosia
Vodnatý výtok z nosa, kýchanie, krvácanie z nosa, pocit upchatého
nosa. Pálenie, svrbenie a slzenie oèí.
Ammonium muriaticum
Vodnatý, lepkavý, horúci výtok z nosa, ktorý odiera pery, kýchanie,
strata èuchu, pocit upchatého nosa, svrbenie v nose.
Euphrasia officinalis
Výtok z nosa spojený so silným dráždivým slzením, so zaèervenaním
spojiviek, s pocitom pálenia a rezania v oèiach.
Naphtalinum
Vazomotorická nádcha, dráždivý výtok z nosa a oèí, kýchanie.
Zlepšenie na èerstvom vzduchu.
Natrium muriaticum
Chronická nádcha s výraznou suchosou alebo katarálny stav
charakterizovaný výtokom z nosa, ktorý je riedky, odierajúci alebo ako
vajeèný bielok. Kýchanie, strata èuchu, pálenie oèí, slzenie.
Sanguinaria canadensis
Precitlivelos na vôòu kvetov a pe¾ové alergény, vodnatý výtok z nosa s
èastým kýchaním, pálenie v nose a hrdle, nosné polypy.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g
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RICINUS Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Agnus castus 4 DH, China officinalis 6 DH,
Ricinus communis 6 DH, Urtica urens 4 DH,
Zincum metallicum 6 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pre tvorbu materského mlieka.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Agnus castus
Strata tvorby materského mlieka konštituèného alebo psychogénneho
pôvodu, pri smútku.
China officinalis
Znížená tvorba materského mlieka v dôsledku straty tekutín.
Vyèerpanos, nervová dráždivos. Pocit hladu bez chuti k jedlu,
neznášanlivos mlieka, plynatos zhoršená po ovocí, dlhotrvajúca
nespavos.
Ricinus communis
Výrazný vplyv na gastrointestinálny trakt. Nechutenstvo s ve¾kým
smädom. Zvýšenie tvorby materského mlieka pri celkovej únave a
vyèerpanosti.
Urtica urens
Podpora vyluèovania sekrécie na úrovni slizníc pri zníženej tvorbe
materského mlieka. Pocit zdurenia pàs.
Zincum metallicum
Bolestivé prsníky, citlivé bradavky, príznaky spojené s nepokojom,
depresiou, chladom. Únava a citlivos chrbtice, nek¾ud nôh.
Varikózne žily na dolných konèatinách. Noèné potenie.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu .
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti,
nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly:3,4,5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.
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RHUS TOXICODENDRON –
Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Arnica montana 6 DH, Bryonia alba 6 DH, Dulcamara 6 DH,
Ferrum metallicum 6 DH, Hypericum perforatum 12 DH,
Rhus toxicodendron 12 DH, Ruta graveolens 6 DH,
Symphytum officinale 6 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri ochoreniach spojivového
tkaniva, pri bolesti a slabosti kåbov, opakovaných podvrtnutiach,
pri reumatizme.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Arnica montana - vyèerpanos, bolesti chrbta a konèatín, pocit
polámanosti, podvrtnutie, bolesti po nadmernej námahe.
Bryonia alba– bolestivá stuhlos šije. Pichanie a stuhlos krížovej
oblasti. Stuhnuté a bolestivé kolená. Horúce zdurenie priehlavkov.
Kåby èervené, horúce, opuchnuté s pichaním a trhaním, zhoršené
i najmenším pohybom.
Dulcamara – svalový a kåbový reumatizmus ako následky
prechladnutia. Paralýza, ochrnuté konèatiny, ¾adovo studené. Bolesti
holenných kostí. Reumatizmus sa strieda s hnaèkou. Reumatické
príznaky po akútnej kožnej vyrážke.
Ferrum metallicum - lumbalgia, reumatizmus ramien, bolesti
bedrových kåbov, bolesti predkolení, šliap, piet.
Hypericum perforatum – prenikavé bolesti v ramenách. Kàèe
v lýtkach. Bolesti v prstoch nôh a rúk. Neuritída s tàpnutím, pálivou
bolesou, necitlivosou.
Rhus toxicodendron – horúce, bolestivé zdurenie kåbov. Trýznivé
bolesti šliach, väzív a púzdier. Reumatické bolesti šije, bedier a
konèatín, zlepšené pohybom. Konèatiny stuhnuté, paralyzované.
Ischias, necitlivos a mravenèenie. Zhoršenie v noci a pri odpoèinku.
Ruta graveolens – chrbtica, konèatiny bedrové kåby, stehná slabé
akoby pomliaždené. Kontraktúry prstov. Stuhlos zápästia a rúk.
Ganglia, ischias. Š¾achy a kosti priehlavkov a èlenkov bolestivé
s pocitom skrátenia. Zhoršenie v ¾ahu a v noci.
Symphytum officinale – neuralgie kolien. Kolenné distorzie. Pichavé
bolesti kostí, šliach a poraneného periostu. Tupé pomliaždeniny
mäkkých tkanív a nervov.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti,
nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.

ANTIMONIUM CRUDUM Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.
Zloženie:
Antimonium crudum 7 CH, Carbo vegetabilis 9 CH, Nux vomica 15 CH,
Robinia pseudoacatia 5 CH,Valeriana officinalis 15 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri žalúdoèných ažkostiach:
nevo¾nos nafukovanie, grganie, pálenie záhy.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Antimonium crudum
Zlé trávenie po diétnom prehrešku, slabé zažívanie, nevo¾nos, pocit
hrudky v žalúdku, pocit ažkého žalúdka aj na laèno, odgrgávanie
naprázdno, s pachuou jedla, nevo¾nos po kyslom jedle, po mlieku,
poèas bolesti hlavy, zvracanie bez ú¾avy, po zvracaní jazyk s hrubým
bielym povlakom.
Carbo vegetabilis
Porucha trávenia s nafukovaním, s pocitom plnosti, èasté odgrgávanie,
pálenie záhy, po jedle pocit na omdletie, slabos, potreba sa ovieva,
zlepšenie èerstvým vzduchom, zlepšenie odgrgávaním.
Nux vomica
Túžba po pikantnom jedle a stimulanciách, vredová choroba u
workoholikov, gastritída pri nadmernom užití alkoholu, kàèe, nevo¾nos
a zvracanie, horšie po rozèúlení, tesným obleèením, lepšie teplom,
teplými nápojmi.
Robinia pseudoacatia
Silné pálenie a kyslos v celom zažívacom trakte, pálenie záhy, horšie v
noci a v posteli.
Valeriana officinalis
Hlad s nevo¾nosou, nevo¾nos s pocitom na odpadnutie, páchnuce
odgrgávanie, pálenie záhy s prehåtaním horkých štiav, neznášanlivos
mlieka.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g

Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických
zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g
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ARALIA - Homeokomplex

PYROGENIUM Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:
Aralia racemosa 7 CH, Euphrasia officinalis 9 CH,
Luffa operculata 15 CH, Sabadilla 9 CH, Tellurium 7 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Zloženie:
Echinacea purpurea 15 CH, Lachesis mutus 9 CH, Pyrogenium 30 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly : Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri nádche s riedkym nedráždivým
sekrétom z nosa, pri sennej nádche.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Aralia racemosa
Senná nádcha s riedkym nedráždivým sekrétom z nosa, ktorý má slanú
pálèivú chu, kýchanie. Zhoršenie prievanom.
Euphrasia officinalis
Riedky nedráždivý výtok z nosa spojený so silným dráždivým slzením,
so zaèervenaním spojiviek, s pocitom pálenia a rezania v oèiach.
Luffa operculata
Riedky vodnatý sekrét alebo upchaný nos, alergická a vazomotorická
nádcha.
Sabadilla
Silná vodnatá sekrécia z nosa, záchvaty kýchania, svrbenie a šteklenie v
nose, precitlivenos na vône, zaèervenanie oèí so slzením. Zlepšenie
teplom.
Tellurium
Vodnatý sekrét z nosa, slzenie, zachrípnutie. Zlepšenie na èerstvom
vzduchu.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek. .
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri horúèkových a septických
stavoch.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Echinacea purpurea
Septické stavy s horúèkou. Horúèka s nevo¾nosou, návaly chladu na
chrbte, mrazenie, triaška, následné horko, zvýšené potenie. Hnisanie a
tvorba abscesov v akejko¾vek lokalizácii s komplikovaným priebehom.
Lachesis mutus
Septické stavy akejko¾vek etiológie, hemoragické diatézy. Zimnica,
návaly horúceho potenia, ažký priebeh infekèných ochorení. Sklon ku
gangréne. Ulcera cruris, furunkul, flegmóny. Erysipel s tyfoidným
priebehom. Apendicitis, nefritis septica. Chronické infekèné ochorenia
s horúèkou, ktoré sú rezistentné na antibiotiká. Chronické hnisania :
sinusitídy, otitídy, fistuly.
Pyrogenium
Homeopatické bioterapeutikum. Septické stavy, vysoká horúèka, triaška,
nepokoj, zimomravos pri stúpajúcej teplote, horúèos s potením,
potenie neu¾avuje. Sklon ku srdeènej slabosti a kolapsu. Frekvencia
pulzu neúmerná telesnej teplote. Gangréna. Rýchle sa tvoriace dekubity.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.

Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.

Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.

Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.

Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.

Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g
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Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly:4, 5, 8 g ,
tablety: 3, 4g.
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PSORINUM Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie: Bacilinum 15 CH, Bufo rana 9 CH, Cicuta virosa 9 CH,
Luesinum 15 CH, Medorhinum 15 CH,
Natrium muriaticum 15 CH, Oleander 9 CH, Psorinum 15 CH,
Sulfur 9 CH, Thuja occidentalis 9 CH, Tuberculinum 15 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)
Indikácie: Podpora lieèivých síl organizmu pri chronických, najmä
kožných ochoreniach. Psoriáza, ekzémy . Cielené preladenie
lieèivých síl organizmu.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Bacilinum
Lišaj, pityriáza, ekzém, zväèšené a bolestivé krèné lymfatické uzliny.
Bufo rana
Pustuly, pemphigus, furunkulóza, panaricium, každé poranenie hnisá.
Cicuta virosa
Ekzém bez svrbenia s mokvaním tvoriacim tuhé žlté chrasty,
chronické impetigo.
Luesinum
Èervenohnedé vyrážky s nepríjemným zápachom. Opakujúce sa
abscesy, vredy, ichtyóza, ekzémy, psoriáza. Syfylitický terén.
Medorhinum
Žltkastá pokožka, vytrvalé svrbenie horšie v noci. Jasnoèervený raš
okolo koneèníka. Hnedé škvrny, benígne tumory a výrastky. Suché,
lámavé vlasy, seborea. Sykotický terén.
Natrium muriaticum
Mastná pokožka v oblasti vlasov, alopécia. Suché až chrastovité
vyrážky, najmä na hranici vlasov, v záhyboch kože, za ušami. Svrbiaca a
pálivá koprivka. Bradavice na dlaniach, ekzém, herpes simplex,
furunkulóza.
Oleander
Seborea, psoriáza, herpes. Ekzém vo vlasatej èasti hlavy, mokvavé a
krvavé vyrážky lokalizované hlavne na èele a za ušami.
Psorinum
Suchá koža, kožné erupcie s periodicitou a zimným vzplanutím.
Neznesite¾né svrbenie, zhoršené teplom. Mykózy, onychomykózy,
ekzém za ušami, krustovité vyrážky po celom tele. Koprivka po každej
námahe. Pomaly sa hojace vredy, p¾uzgiernaté vyrážky.Vlasy hrubé,
bez lesku, nadmerná sekrécia mazu v oblasti vlasov a záhybov kože.
Zväèšené lymfatické uzliny. Páchnuce potenie, zimomrivos. Psorický
terén.
Sulfur
Chronický suchý ekzém v záhyboch kože so svrbením najmä v noci a s
precitlivenosou na vodu a teplo. Zaèervenanie okolo telesných otvorov.
Koža suchá, šupinatá, nezdravá, každé poranenie hnisá. Uhry, pustuly,
praskliny.
Thuja occidentalis
Sklon k proliferatívnym procesom: bradavice, papilómy, fibrómy,
kondylómy, névy, polypy, retenèné cysty z upchatia vývodov žliaz.
Koprivka, sladkasté potenie, herpetické vyrážky, pigmentové škvrny,
deformované nechty.
Tuberculinum
Mokvavé alebo suché ekzémy, intenzívne svrbenie zhoršené teplom.
Akné, psoriáza. Tuberkulinický terén.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetického žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

ARNICA - Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.
Zloženie:
Achillea millefolium 6 DH, Arnica montana 6 DH, 12 DH,
Bellis perennis 6 DH, Calendula officinalis 6 DH,
Chamomilla vulgaris 6 DH, 12 DH, Echinacea purpurea 6 DH,
Hamamelis virginiana 6 DH, Hypericum perforatum 12 DH,
Symphytum officinale 6 DH, 12 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri poraneniach, po úrazoch, po
lekárskych zákrokoch.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Achillea millefolium
Krvácanie leskloèervenou krvou, bez pocitu úzkosti, bez bolesti, pacient
svoj stav dobre znáša.
Arnica montana
Hlavný liek pri poškodení úrazom, akýmko¾vek poranením a ich
následkami. Po lekárskych zákrokoch, po operáciách, pri poúrazovom
opuchu, krvnom výrone, pomliaždení, krvácaní. Bolesti po poranení,
boles svalov, svalová slabos po preažení. Podvrtnutie kåbu,
zlomeniny kostí, úraz hlavy, pocit ubitosti postihnutej oblasti alebo
celého tela. Zhoršenie pohybom.
Bellis perennis
Podobne ako Arnica, stavy po poranení, pomliaždení, krvácaní pri
opuchu. Po poranení prsníka, poraneniach alebo po operáciách v malej
panve a poraneniach kostrèe.
Calendula officinalis
Poškodenie mäkkých tkanív, tržno-pomliaždené rany, poškodenie
svalov panvového dna.
Chamomilla vulgaris
Podráždenos, nepokoj, hnev, prehnané reakcie na vonkajšie podnety,
citlivos na boles, nespavos.
Echinacea purpurea
Pocit únavy, tupé bolesti konèatín, celková ochabnutos.
Hamamelis virginiana
Krvácanie tmavou riedkou krvou, popáleniny s prudkou bolesou v rane
a s bodkovitým krvácaním po strhnutí p¾uzgierov, rozbo¾avenos tela.
Hypericum perforatum
Poškodenie bohato inervovaných oblastí, bolesti vystre¾ujúce pozdåž
nervov.
Symphytum officinale
Poranenie kostí, chrupaviek, okostice, zlomeniny, zle zrastajúce kosti,
zápal okostice, hematómy, fantómové bolesti.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek. .
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10, 25 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g
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ARUM TRIPHYLLUM - Homeokomplex

PLANTAGO Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:
Aconitum napellus 15 CH, Argentum nitricum 9 CH,
Arum triphyllum 9 CH, Causticum 9 CH, Drosera rotundifolia 15 CH,
Hepar sulfuris 15 CH, Kalium bichromicum 9 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Zloženie:
Caladium seguinum 6 DH, Plantago major 4 DH, Tabacum 12 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát).

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri zápale hrtana so zachrípnutím
a stratou hlasu.

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri odvykaní od fajèenia a pri
nepriaznivých úèinkoch tabaku na organizmus.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Caladium seguinum

Charakteristika jednotlivých zložiek:
Aconitum napellus
Zápal hrtana, hrdlo suché, èervené, páli, pichá. Ochorenie sa vyvíja
prudko, náhle. Ochorenie zo suchého studeného vetra.
Argentum nitricum
Zápal v hrdle s bolesami ako od triesky. Zachrípnutie, najmä po
prepínaní hlasu, strata hlasu.
Arum triphyllum
Zachrípnutie, najmä po prepínaní hlasu, chronické zachrípnutie,
preskakujúci hlas, hlien a podráždenie v hrtane, boles v hrdle so
škriabaním a pálením
Causticum
Zachrípnutie a strata hlasu, kaše¾ s bolesou a škriabaním v hrudníku, s
pocitom živej rany pozdåž dýchacej trubice. Zlepšenie príznakov pitím
studenej vody.
Drosera rotundifolia
Kàèovitý, suchý, dráždivý kaše¾, záchvaty kaš¾a idú krátko po sebe,
pocit dráždenia hlboko v hrdle a na mäkkom podnebí, hlboký,
zachrípnutý hlas.
Hepar sulfuris
Bolesti hrdla šíriace sa do ucha, pocit zapichnutej triesky v hrdle, mandle
zväèšené. Dráždivý kaše¾ s hustým, lepkavým hlienom, suchý kaše¾ v
noci, vlhký ráno. Zachrípnutie. Zhoršenie chladom, studenými nápojmi,
odkrytím sa, dotykom, tlakom. Zlepšenie teplom, prikrytím sa.
Kalium bichromicum
Hrdlo èervené, uvula opuchnutá, povlaky na mandliach. Kaše¾, lepkavý
ahavý hlien, ažko sa vykašliava. Zachrípnutie. Nádcha s bo¾avými
prínosnými dutinami, s hustým ahavým sekrétom, zatekanie do
nosohltana.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.

Ovplyvòuje chu na tabak. Srdce fajèiarov, astmatické problémy s
ažko odlúèite¾nými hlienmi. Pocit chvenia, pruritus. Svrbiaci raš sa
strieda s astmou. Sladké potenie priahuje hmyz.
Plantago major
Periodické bolesti hornej èelusti doprevádzané prúdom såz, bolesami
uší, zubov. Depresia, nespavos pri chronickom nikotinizme. Problémy s
vyluèovaním, nedobrovo¾ný únik moèu. Urtikária. Vyvoláva odpor ku
tabaku.
Tabacum
Tabakové intoxikácie a ich dôsledky: cievne spazmy, migrény, studené
potenie, nevo¾nos, parestézie, bolesti žalúdka a èriev, prudká
peristaltika. Arteriálna hypertenzia, arteritída, angina pectoris.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom eletromagnetického
žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety:3, 4, 8, 10 g.

Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g
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PHOSPHORICUM ACIDUM Homeokomplex

ARUNDO - Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:
Arnica montana 30 CH, China officinalis 30 CH, Lecithinum 9 CH,
Phosphoricum acidum 30 CH,
Ubichinonum 5 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum(sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát).

Zloženie:
Apis mellifica 5 CH, Arundo 9 CH, Dulcamara 5 CH,
Luffa operculata 5 CH, Sticta pulmonaria 5 CH, Wyethia 5 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri únavovom syndróme.

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri lieèbe nádchy s príznakmi
suchosti a opuchu slizníc a s kýchaním.

Charakteristika jednotlivých zložiek:
Arnica montana
Tonikum po preažení ktoréhoko¾vek orgánu. Ovplyvòuje arteriálny
a venózny systém, periférne poruchy prekrvenia, ochablé vlásoènice
pri zhoršenom obehu a sklone ku tkanivovej degenerácii.
Celkové svalové tonikum.
China officinalis
Stavy ochablosti a slabosti zvláš po stratách telesných tekutín.
Rekonvalescencia po akútnych, chronických, infekèných, horúènatých
stavoch s výraznou periodicitou.
Lecithinum
Dôležitý vo vitálnych procesoch s pozitívnym vplyvom na výživu,
hlavne na krv. Zvyšuje poèet èervených krviniek a koncentráciu
hemoglobínu. Rekonvalescencia stavov anémie, neurasténie a
nespavosti.
Phosphoricum acidum
Výrazná, všeobecná vyèerpanos vyvolávajúca nervové vyèerpanie.
Mentálna vyèerpanos s následnou telesnou slabosou po akútnych
ochoreniach, excesoch, zármutku alebo strate telesných tekutín.
Ubichinonum
Koenzým Q 10, nevyhnutná súèas vnútrobunkového systému v tele a
stimulátor bioenergetických procesov. Jeho deficit, proces starnutia a
vplyv chorobných stavov následne doprevádzajú poruchy krvného
obehu srdca a p¾úc, zmeny tlaku krvi, nadmernú hmotnos a celkove
zníženú úroveò imunitného systému. Stimulátor bioenergetických
procesov vo vnútri buniek.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne1-3x denne 5 - 8 kvapiek
Granuly: Zvyèajne 1- 3 x denne 5 – 8 granúl
Tablety: Zvyèajne 1- 3 x denne 1 tabletu

Charakteristika jednotlivých zložiek:
Apis mellifica
Alergická nádcha so zápalovým opuchom slizníc, zaèervenanie oèí,
opuch, pálenie a svrbenie spojiviek. Zhoršenie teplom, zlepšenie
studenými obkladmi.
Arundo
Senná nádcha, svrbenie v nosných dierkach a na podnebí, kýchanie,
strata èuchu, boles v oblasti koreòa nosa, kýchanie. Slinenie pri
nádche.
Dulcamara
Senná nádcha, vazomotorická nádcha, najmä koncom leta a na jeseò,
upchatý nos pri chladnom vlhkom poèasí.
Luffa operculata
Alergická a vazomotorická nádcha s vodnatým výtokom z nosa alebo so
suchými sliznicami a s pocitom upchatého nosa. Pocit tlaku na koreni
nosa.
Sticta pulmonaria
Nádcha, senná nádcha, zápal prínosných dutín. Suchos nosnej sliznice
s pocitom upchania nosa, pocit tlaku na koreni nosa, neustála potreba
smrka.
Wyethia
Senná nádcha, svrbenie v nose, v hrdle a na podnebí, suchos v
nosohltane, èastá potreba preèisova hrdlo od hlienov.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.

Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.

Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.

Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.

Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.

Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.

Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g

Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety : 3, 4 g.
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AVENA SATIVA - Homeokomplex

PASSIFLORA Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy:perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:
Alfa alfa 4 DH, Avena sativa 4 DH, Ceanothus americanus 6 DH,
Ferrum phosphoricum 6 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Zloženie:
Aconitum napellus 6 DH, Agaricus muscarius 6 DH,
Ammonium carbonicum 6 DH, Atropinum sulfuricum 6 DH,
Chamomilla vulgaris 12 DH, Colocynthis 4 DH,
Cuprum metallicum 6 DH, Gelsemium sempervirens 6 DH,
Magnesium phosphoricum 6 DH, Passiflora incarnata 4 DH, Veratrum
album 6 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri rekonvalescencii,
vyèerpanosti, slabosti, nechutenstve, pri nervových tráviacich
ažkostiach, pri chudokrvnosti.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Alfa alfa
Malnutrícia, oslabený tráviaci trakt, neurasténia, nervozita, nespavos.
Zlepšuje metabolické procesy zažívacieho systému. Zvyšuje celkovú
psychickú a fyzickú energiu.
Avena sativa
Tonizujúci a posi¾òujúci prostriedok pri asténii, anorexii a pri
rekonvalescencii po prekonaných infekèných ochoreniach. Úèinok sa
prejavuje na centrálnom nervovom systéme, kde boli pozorované znaky
fyzickej únavy, excitácie spojené s nespavosou a agitovanosou.
Klinické znaky: neschopnos udrža pozornos, cefalea hlavne
okcipitálna, úbytok svalovej sily.
Ceanothus americanus
Špecifický úèinok na metabolické a funkèné procesy peèene, sleziny a
krvotvorby. Úbytok síl, výzor anemický. Pocit tiaže v oblasti ¾avého
hypochondria spojeného so splenomegaliou. Neuralgie v oblasti
lumbosakrálnej a v oblasti ¾advín.
Ferrum phosphoricum
Slabá imunitná odpoveï na infekèné a zápalové stavy. Opakované
otitídy, laryngitídy, tracheitídy, bronchitídy. Akútne alebo chronické
zápalové stavy doprevádzané málo zvýšenou teplotou. Astenické deti a
dospievajúci s bledou pleou, sklony ku lokálnym návalom krvi a ku
krvácaniu ( epistaxie ). Striedanie bledosti a èervene v tvári. Vlhká koža
bez výdatného potenia. Suchý, spastický kaše¾ s pichavými bolesami
hrudníka s prípadným nedobrovo¾ným únikom moèu.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:Nie sú známe.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g
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Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri pocitoch vnútorného nepokoja,
napätia, podráždenosti, pri nespavosti.Utišujúci úèinok na nervový
systém.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Aconitum napellus: Fyzický a psychický nepokoj, náhle a prudké obavy,
strach a úzkos ako funkèné poruchy bez poškodenia tkáne. Neuralgie,
závra, nespavos, úzkostné sny. Nespavos vyššieho veku.
Agaricus muscarius: Rôzne formy podráždenia a rozrušenia CNS.
Zášklby, chvenie, triaška, svrbenie ustávajú v spánku. Rôzne podoby
neuralgií a kàèov s prieène polohovanými príznakmi .Bolesti s pocitom
chladu a necitlivosti.Búšivé palpitácie po tabaku. Záchvaty zívania,
strhávanie pri zaspávaní.
Ammonium carbonicum: Indikácie pre tento liek nachádzame u
pomerne statných, stále unavených a znièených osôb s choleriformnými
ažkosami.Sedavý spôsob života, všeobecne spomalené reakcie, pocit
tiaže vo všetkých orgánoch.
Atropinum sulfuricum: Pôsobí ako Belladonna, úèinok je však
silnejší.Poruchy akomodácie. Žlèníkové a ¾advinové koliky.Neuroticky
podmienená astma. Enuresis nocturna.
Chamomilla vulgaris: Precitlivelos, podráždenos ako prejavy
mentálnej a emocionálnej úrovne. Následky nadužívania kávy a narkotík.
Bolesti neznesite¾né spojené s necitlivelosou. Spánok úzkostný, spavos
so stenaním.
Colocynthis: Extrémna podráždenos vyvolaná urážkou a pocitom
poníženia. Silné neuralgie so zimnicou, vystre¾ujúce bolesti, spazmus
dutých orgánov.
Cuprum metallicum: Záchvatovité afekcie, kàèe, zášlby, nevo¾nos.
Periodicita príznakov. Bolesti sa stupòujú pohybom a dotykom.
Palpitácie, strach a boles v prekordiu.
Gelsemium sempervirens: Nespavos z vyèerpania z neovládate¾ného
myslenia, z tabaku. Nemôže zaspa, zívanie. Úplná ochabnutos, apatia,
celková depresia. Profesionálne neurózy.
Magnesium phosphoricum: Významné antipsorikum. Kàèe vo svaloch
s radiaènými bolesami. Vhodný predovšetkým u unavených,
zoslabnutých, vyèerpaných osôb. Indispozície pre duševnú námahu.
Passiflora incarnata: Celkove utišujúci úèinok na nervový
systém.Úèinné antispazmodikum. Nespavos, nasto¾uje normálny
spánok bez porúch mozgových funkcií. Všeobecné atonické stavy,
neuralgie. Detské neurózy a kàèe.
Veratrum album
Melanchólie, stupor a mánie. Bludy hroziaceho nešastia. Bezcie¾ne
odchádzanie z domova. Záchvaty bolestí s delíriom a obrazom kolapsu.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických
zariadení ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly:4,5, 8 g,
tablety:3, 4 g.
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OKOUBAKA Homeokomplex

BENZOICUM ACIDUM - Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:
Ledum palustre 9 CH, Okoubaka 5 CH
Vehikulum:perorálne kvapky: Ethanolum 30%m/m (etanol),
granuly:Saccharum (sacharóza) tablety: Lactosum monohydricum
(monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát).

Zloženie:
Arnica montana 7 CH, Benzoicum acidum 5 CH, Bryonia alba 7 CH,
Causticum 9 CH, Chamomilla vulgaris 15 CH, Pyrogenium 9 CH,
Rhus toxicodendron 9 CH, Symphytum officinale 5 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri prevencii proti poštípaniu
hmyzom, hlavne kliešami, kedy liek svojou odpudivou
schopnosou chráni organizmus proti napadnutiu hmyzom. V
prípadoch po bodných poraneniach a pohryznutiach zvieratami
lieèebnou dávkou bráni možnému rozvoju ochorenia a jeho
následkov po intoxikácii.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Ledum palustre: Preventívne pôsobí proti preniknutiu infekcie do
organizmu ako nešpecifické antidotum. Lieèebne pri poraneniach
spôsobených bodnými ranami, ostrým hrotom, bodnutím hmyzom,
trieskou, vrátane pohryznutia zvieratami.
Okoubaka: Insekticídne intoxikácie, alimentárne intoxikácie, reziduá
po predchádzajúcich èrevných infekciách, pri a po toxoplazmóze, pri a
po detských chorobách, po tropických chorobách. Profylakticky pri
cestách do trópov..
Dávkovanie:
Perorálne kvapky:
Preventívne 1x denne 5 kvapiek, lieèebne 3x denne 5 kvapiek
Granuly: Preventívne 1 x denne 5 granúl, lieèebne 3x denne 5 granúl.
Tablety: Preventívne 1 x denne 1 tabletu , lieèebne 3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety : 3, 4 g.

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri chronickej artritíde, pri
artritických deformáciách kåbov, pri artritických bolestiach, pri
stuhnutosti a zníženej pohyblivosti kåbov.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Arnica montana
Poúrazové postihnutie svalov, kåbov, spojivového tkaniva. Svalové
tonikum, výrazný vplyv na krv a žilový systém.
Benzoicum acidum
Významný vplyv na metabolizmus. Subakútny a chronický kåbový a
svalový reumatizmus, fokálne infikované polyartritídy, srdcové a
oblièkové ažkosti pri fokálnych infekciách, dnavé postihnutie kåbov,
astma, zhoršenie na èerstvom vzduchu, odkrytím.
Bryonia alba
Bolestivé a stuhnuté kolená, opuchnuté teplé, bolestivé kåby, zhoršenie
pohybom.
Causticum
Chronické reumatické bolesti v konèatinách, pálenie v kåboch,
praskanie v kolenách, stuhnutos predkolenia, zlepšenie teplom.
Deformácie kåbov so stratou sily a kontrakciami väzív.
Chamomilla vulgaris
Zvýšená precitlivenos na bolesti, podráždenos, nespavos, neuralgie
hlavy, svalový reumatizmus.
Pyrogenium
Dynamické homeopatické antiseptikum. Horúèkovité a septické stavy,
tupá boles vo všetkých konèatinách, zlepšenie pohybom.
Rhus toxicodendron
Postihnutie väzivového tkaniva, kåbov, šliach, š¾achových obalov,
reumatizmus v chladom a vlhkom prostredí, bolesti zlepšené teplom,
trvajúcim pohybom.
Symphytum officinale
Kåbové ažkosti, poškodenie šliach, periostu, neuralgia kolena.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g
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BERBERIS - Homeokomplex

NUX VOMICA Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:
Berberis vulgaris 5 CH, 9 CH, 30 CH, 200 CH
Colocynthis 5 CH, 9 CH, 30 CH, 200 CH
Veratrum album 5 CH, 9 CH, 30 CH, 200 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Zloženie:
Bryonia alba 4 DH, 7 DH, 21 DH, 30 DH, 200 DH, 1000 DH;
Colocynthis 4 DH, 7 DH, 30 DH, 200 DH;
Lycopodium clavatum 4 DH, 7 DH, 30 DH, 200 DH, 1000 DH;
Nux vomica 4 DH, 7 DH, 21DH, 30 DH, 200 DH, 1000 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri zápaloch a podráždeniach v
oblasti urogenitálneho systému a žlèových ciest.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Berberis vulgaris
Oblièkové alebo žlèníkové koliky, z prítomnosti kameòov alebo
zápalového pôvodu, bolesti sú ostré, náhle, pichavé, vyžarujúce do
okolia.
Colocynthis
Kàèovité bolesti pri žlèníkovej alebo oblièkovej kolike, kàèe v èrevách,
kàèovité bolesti v oblasti vajeèníkov a maternice. Bolesti sú zlepšené
tlakom a teplom.
Veratrum album
Gastroenteritída s hnaèkou a zvracaním, bolestivá menštruácia so
zvracaním a hnaèkou, vyèerpanos, pocit chladu celého tela, studené
potenie, chu na ve¾ké množstvo studených tekutín, na kyslé ovocie.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek. .
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g
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Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri ochoreniach tráviaceho systému
rôznej etiológie. Žalúdoèné potiaže, ochorenie peèene, èrevné koliky,
hnaèky, zápchy. Neurózy z fyzického a psychického preaženia.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Bryonia alba
Najlepšie odpovedá osobám s dnavou a reumatickou diatézou, ktoré
majú sklon ku tzv.žlèníkovým záchvatom. Sklon ku prudkosti,
nervovému podráždeniu. Bolesti ostré, pichavé, horšie v noci a
pohybom.Žalúdoèné a èrevné katary, zápcha, nevo¾nos a mdloba.
Neobvyklý hlad pri strate chuti k jedlu. Tlak v žalúdku po jedle s pocitom
kameòa.
Colocynthis
Väèšina príznakov sa týka brucha a hlavy. Neuralgie, ako následky
rozèúlenia, hnevu, extrémnej podráždenosti.Kolikové bolesti v podrebrí,
ktoré nútia stoèi sa do klbka.
Lycopodium clavatum
Lymfatická konštitúcia so sklonom k zažívacím ažkostiam. Chronický
žalúdoèný katar, poruchy metabolizmu parenchymatóznych orgánov,
¾advín. Mimoriadne citlivý, rozladený drobnosami, melancholik.
Zápcha, hemoroidy, varixy, cirhóza peèene, žltaèka, nafukovanie.
Nux vomica
Liek pre mnohé stavy, ktoré vyplývajú z moderného spôsobu života.
Typický pacient workoholik s prevažne sedavým spôsobom života.
Využíva v nadmiere stimulancia, kávu, víno.Hnevlivá vznetlivos
navodí žalúdoèno-èrevné ochorenia, kàèovité bolesti žalúdka.
Zvracanie, kongestívne bolesti hlavy, závra ako následky intoxikácie.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických
zariadení ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4,5, 8 g,
tablety: 3,4 g.
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MYRISTICA - Homeokomplex

BETULEX Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: kvapky, granuly, tablety.

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Lieková forma: perorálne kvapky.

Zloženie:
Apis mellifica 5 CH, Arnica montana 5 CH, Belladonna 9 CH,
Dulcamara 7 CH, Hepar sulfuris 15 CH, Mercurius bijodatus 9 CH,
Myristica sebifera 7 CH, Phytolacca americana 7 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Zloženie:
Actaea racemosa-cimicifuga 6 DH, Aesculus hippocastanum 4 DH,
Achillea millefolium 4 DH, Betula pendula 3 DH,
Carduus marianus 4 DH, Cerasus vulgaris 4 DH,
Crataegus oxyacantha 4 DH, Chelidonium majus 4 DH,
Chromium 12 DH, Frangula alnus 3 DH, Fucus vesiculosis 3 DH,
Lecithinum 4 DH, Rosmarinum officinalis 4 DH,
Stigmata maydis 3 DH, Sulfur 12 DH, Taraxacum officinale 4 DH,
Thea chinensis 3 DH, Tillia europaea 4 DH, Urtica urens 4 DH,
Viola tricolor 6 DH, Zingiber officinale 6 DH Ubichinonum 12 DH
Vehikulum: Ethanolum 30% m/m (etanol)

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri zápaloch hrdla s bolestivým
prehåtaním, pri angíne, sínusitíde a ich komlikáciách.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Apis mellifica - Opuchnuté èervené lesklé mandle, vreckovitý opuch
èapíka,bolestivé prehåtanie, vyžarovanie do uší, suchos v ústach bez
smädu. Zlepšenie studenými nápojmi, zhoršenie teplými nápojmi.
Arnica montana- Bolesti hrdla, kaše¾, strata hlasu. Zhoršenie
rozprávaním, námahou.
Belladonna - Zväèšené, bolestivé mandle, hnisavý zápal mandlí.
Sliznice tmavoèervené, sažené prehåtanie tuhej potravy, kaše¾, horúèka
s èervenou tvárou.
Dulcamara – Chronické katary dýchacích ciest z vlhkého chladného
poèasia. Následky potlaèeného potenia a sekrécií. Upchatý nos,
zahlienenie hrdla, neustále odkašliavanie. Bolesti s pocitom
prenikavého chladu.
Hepar sulfuris – Zápalové ochorenia so sklonmi ku hnisaniu. Akútne
laryngitídy s chrapotom, štekavým kaš¾om. Zvýšené potenie bez ú¾avy.
Pichavé, bolestivé prehåtanie, s vyžarovaním do uší, mandle opuchnuté
s èapmi, hlieny v dýchacích cestách. Zimomrivos, zhoršenie chladom,
odokrytím, zlepšenie teplom.
Mercurius bijodatus – Angíny, adnexitídy v akútnom a chronickom
štádiu so zdurenými lymfatickými uzlinami. Povlaky na mandliach,
tvorba nekrotických vredov, jazyk povleèený, akoby zväèšený,
s otlaèkami na okrajoch, ve¾a hustých slín, páchnuci dych, noèné potenie
žltým mastným potom.
Myristica sebifera - Pôsobí intenzívne protizápalovo. Ako
homeopatické antiseptikum podporuje vyhnisanie abscesu a skracuje
jeho trvanie. Jazyk belavý a rozpráskaný.
Phytolacca americana - Mandle, podnebné oblúky a hrdlo
tmavoèervené, bolestivé prehåtanie s vyžarovaním do uší, intenzívne
pálenie a suchos v hrdle, tvrdý bolestivý opuch lymfatických uzlín.
Boles zlepšená studenými nápojmi, zhoršená teplými nápojmi.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti,
nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetického žiarenia (napr. mobilné telefóny a pod), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.
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Indikácie:
Cielená podpora lieèivých síl organizmu priebežným pôsobením na:
Reguláciu metabolických procesov
Stimuláciu funkcie štítnej ž¾azy a parenchymatóznych
orgánov
Stimuláciu vyluèovania odpadových produktov z organizmu
Zrýchlenie procesu spa¾ovania
Odbúravanie tukov z telesných zásob
Zníženie ukladania tukov do tukových buniek
Cielené smerovanie tuku do svalových buniek
Blokádu premeny nadbytoèných sacharidov na tuky –
lipogenéza
Redukciu sklonu k prejedaniu
Celkovú detoxikáciu organizmu na modelovanie a
zoštíh¾ovanie postavy
Oblas použitia: Pri nadváhe spôsobenej nesprávnym stravovaním a
životosprávou.
Dávkovanie:
3x denne 5 - 8 kvapiek.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe. Neužíva v tehotenstve a poèas
dojèenia.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo, á 50,0 ml.
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BRYONIA - Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: kvapky, granuly, tablety.
Zloženie: Aconitum napellus 5 CH, Antimonium tartaricum 15 CH,
Belladonna 5 CH, Bryonia alba 15 CH, Drosera rotundifolia 5 CH,
Ipecacuanha 5 CH, Pulsatilla pratensis 5 CH, Rumex crispus 5 CH,
Sticta pulmonaria 5CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
Tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)
Indikácie: Podpora lieèivých síl organizmu pri zápalových
ochoreniach dolných dýchacích ciest, laryngitíde, tracheitíde,
bronchitíde.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Aconitum napellus- náhle, rýchlo vzniknutý stav, prvá fáza horúèky z
prechladnutia, èasto následkom suchého studeného vetra. Vysoká
horúèka bez potenia, smäd, zimomravos. Suchý chrípkový kaše¾,
nepokoj, zrýchlený tvrdý pulz, zhoršenie veèer a v noci. Zhoršenie
pohybom, dotykom, tlakom a zimou.
Antimonium tartaricum - množstvo hlienu v priedušnici a v
prieduškách, sažené vykašliavanie. Lapá po dychu po kašli, dýchanie
sažené, zrýchlené, rachotivé, zlepšenie pri vzpriamenom sedení.
Zachrípnutos, hrubo povleèený jazyk, celková slabos, studený pot,
zvracanie pri kašli, pri horúèke.
Belladonna - rýchlo stúpajúca teplota, vysoká horúèka, s prekrvením
kože a slizníc. Pulzujúce bolesti hlavy. Sálavá horúèos kože, èervená
tvár, pulzujúce karotídy. Horúce potenie, suchos slizníc, bez smädu.
Hrdlo a mandle èervené, sažené prehåtanie najmä tekutín, kàèovité sahy
v hrdle, škriabanie v krku. Zápal stredného ucha, periodicita ažkostístriedavo prichádzajú a odchádzajú .Pri vysokej horúèke sa môže
vyskytnú aj prejav halucinácie.
Bryonia alba– suchý, dráždivý, bolestivý kaše¾, pichanie pri prehåtaní,
hustý hlien v priedušnici, ažko sa vykašliava. Zlepšenie k¾udom, na
èerstvom vzduchu, zhoršenie akýmko¾vek pohybom. Bolestivý kaše¾,
musí sa drža za hrudník, zhoršený v teple, horúèka so zimnicou, vonkajší
pocit chladu a vnútornej horúèosti.
Drosera rotundifolia - zapálený bolestivý hrtan s dráždením ako od
prachu, hlboký chrap¾avý hlas. Boles na hrudi pri kašli. Sažené alebo
zrýchlené dýchanie, suchý hlboký štekavý kaše¾, najmä v noci, akonáhle
si ¾ahne do horizontálnej polohy. Pri záchvate kaš¾a popadá dych, až
zmodrie v tvári, s napínaním na zvracanie.
Ipecacuanha - kaše¾ dusivý, záchvatovitý, suchý, dráždivý, rachotivý,
sípavý, neustávajúci s napínaním na zvracanie. Zvracanie s nevo¾nosou,
s bledou alebo namodralou tvárou. Hrudník je plný hlienu, ktorý sa nedá
vykaš¾a. Kaše¾ s krvácaním z nosa, strata hlasu, jazyk èistý bez
povlakov.
Pulsatilla pratensis - nádcha s hustým nedráždivým žltavým až
žltozeleným sekrétom, na èerstvom vzduchu riedkym. Veèer a v teplej
miestnosti upchatý nos, kýchanie v nevyvetranej miestnosti, strata chuti a
èuchu pri prechladnutí. Vlhký kaše¾ s vykašliavaním hustého žltavého až
žltozeleného hlienu. Záchvatovitý, sústavný kaše¾ veèer, suchý v noci, s
nevo¾nosou a napínaním na zvracanie, zhoršený námahou, v teplej
nevyvetranej miestnosti, ležaním, veèer, v noci.
Rumex crispus - kaše¾ vyvolaný svrbením alebo šteklením v jugulárnej
jamke, svrbenie postupuje dole do priedušnice. Kaše¾ vyvolaný
rozprávaním, pohybom, studeným vzduchom. Ú¾ava keï sa celý, aj
hlavu, prikryje perinou. Hojná hlienovitá sekrécia z nosa a priedušnice,
boles pod ¾avou lopatkou.
Sticta pulmonaria - nádcha s pocitom plnosti pri koreni nosa, suchos
nosných slizníc, potreba smrka, ale niè nevysmrká, kýchanie, zatekanie
do nosohltanu. Suchý štekavý kaše¾ v noci, horší nadýchnutím, vlhký
kaše¾ ráno, zhoršenie v noci a na studenom vzduchu.
Dávkovanie: Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g
tablety: 3, 4 g.
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MEZEREUM Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Arsenicum album 5 CH, 7 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH, 200 CH, 1000 CH,
Mezereum 5 CH, 7 CH, 30 CH, 200 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri akútnych, chronických,
recidivujúcich kožných ochoreniach akými sú herpes simplex,
herpes zoster, ochorenia typu pemphigu a pemphigoidu, ekzémy,
psoriáza, pruritus.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Arsenicum album
Kožné ochorenia rôznej etiológie, koprivka, psoriáza, ekzém. Suché
šupinaté papulomatózne vyrážky. Koža svrbí, páli.
Mezereum
Ekzémy, p¾uzgiernaté prejavy, s jasnoèerveným okolím. Vyrážky
exulcerujú a tvoria hrubé strupy, pod ktorými sa tvorí hnis, pálivé
svrbenie. Pásový opar s pálivou bolesou.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefónya pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4,5, 8 g,
tablety: 3,4 g.
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MAGNESIA Homeokomplex

CACTUS - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:
Cuprum aceticum 4 DH, Magnesium phosphoricum 6 DH, 12 DH,
Magnesium sulfuricum 4 DH, 12 DH,
Natrium sulfuricum 4 DH, 6 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Zloženie:
Cactus grandiflorus 6 DH, Crataegus 6 DH, Veratrum album 4 DH,
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri kàèovej diatéze, kàèovitej
dysmenorhoe, kolikách a bolestiach brucha spojených so zápchou
alebo hnaèkou.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Cuprum aceticum
Kàèe akejko¾vek etiológie, akútne, èi chronické, nastupujúce
záchvatovito. Neuropatie. Digestívny spasmus, škytavka, abdominálne
koliky. Bolestivé nutkanie na stolicu.
Magnesium phosphoricum
Náhle, bleskové neuralgie. Bolestivé tiky tváre. Blesková odontalgia
vyvolaná studenými nápojmi.Žlèníková, ¾advinová, èrevná kolika,
hnaèka alebo bolestivá dysentéria. Kàèovitá dysmenorhoe. Popôrodné
sahy maternice. Kàèovitá ischialgia. Spasmy horných konèatín u
manuálne pracujúcich po ažkých, namáhavých výkonoch.
Magnesium sulfuricum
Cholecystitída, hepatopatia, ikterus, gastritída, gastroenteritída. Stolice
ikterického charakteru. Striedavo obstipácie s hnaèkami. Stavy s
nauzeou. Kàèová diatéza.
Natrium sulfuricum
Gastroduodenitída, hepatopatia, cholecystopatia. Ikterus, hepatogénna
hnaèka, zvracanie žlèe. Diatéza kyseliny moèovej. Koliky s
meteorizmom, prudké vodnaté ranné hnaèky. Zimomrivos a citlivos
na chlad.

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri ischemickej chorobe srdca, pri
angíne pectoris, postinfekènom poškodení srdca, pri atreriálnej
hypertenzii.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Cactus grandiflorus
Endokarditída s prudkou, zrýchlenou èinnosou srdca. Slabos srdca v
dôsledku arterosklerózy, následky fajèenia. Pocity zvierania v hrudníku,
srdca, bráni dýchaniu.
Crataegus
Kardiotonikum, nepravidelnos srdcovej akcie, nespavos, kolísavý
tlak krvi, postinfekèné ochorenie srdca, arteriosklerotický syndróm
vyššieho veku.
Veratrum album
Sklon k vazomotorickej slabosti až kolapsu, srdcová slabos, palpitácie,
nitkovitý pulz, dušnos, so studeným potom, so studenou cyanotickou
pokožkou.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek. .
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.

Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g

Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetického žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety:3, 4 g.

58

27

CALCAREA - Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.
Zloženie:
Calcarea carbonica 15 CH, Calcarea fluorica 15 CH,
Calcarea phosphorica 15 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri fyzickom vývoji u detí, pri
poruchách mineralizácie kostí a zubov, spomalenom raste,
poruchách metabolizmu minerálnych látok. Osteoporóza.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Calcarea carbonica
Rachitída, osteoporóza, opakované zápaly v ORL oblasti, zväèšené
lymfatické uzliny, bronchiálna astma, ekzémy, výborný stimulátor
periostu.
Calcarea fluorica
Periostitída, slabos spojivového tkaniva, zväèšenie lymfatických uzlín,
lumbago, osteoporóza.
Calcarea phosphorica
Poruchy metabolizmu vápnika, osteoporóza, osteochondróza,
periostitídy.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek. .
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.

LEDUM Homeokomplex
HPL-Homeopatický dermálny roztok.
Zloženie:
Apis mellifica 3 DH, Calendula officinalis 3 DH, Lillium album 3 DH,
Ledum palustre 6 DH
Vehikulum: Ethanolum 43% m/m (etanol)
Indikácie:
K ošetreniu a dezinfekcii pokožky pri bodných poraneniach,
uštipnutí alebo pohryznutí hmyzom.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Apis mellifica
Akútne a subakútne zápaly kože, zápalové edémy, erysipel, urtica,
zaèínajúca flegmóna.Uštipnutie alebo pohryznutie hmyzom.
Calendula officinalis
Povrchové poranenia, so zápalom, zaèervenaním a hnisaním. Podporuje
jazvenie a zdravú granuláciu.
Lillium album
Podpora a urýchlenie hojenia poranenej pokožky.
Ledum palustre
Uštipnutie hmyzom, pohryzenie zvieraom, prevencia preniknutia
infekcie do organizmu, pôsobí ako antidotum. Opuch èervený alebo až
biely, krvné podliatiny v oblasti poranenia, bolestivos, svrbenie.
Použitie :
Postihnuté miesto ošetríme pokvapkaním, potieraním alebo obkladom
viackrát denne .
V prípade pomalého ústupu príznakov po dobu nieko¾kých dní 1 – 3 x
denne do zlepšenia príznakov.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.

Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.

Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.

Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:
Jednotlivo – dermálny roztok: 10, 25 ml

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g
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INFLUENSINUM - Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Anas barbariae 200 CH, Echinacea purpurea 5 CH,
Eupatorium perfoliatum 200 CH, Influensinum 30CH,
Vincetoxicum 30 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly : Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Zvýšenie obranyschopnosti organizmu voèi infekèným
ochoreniam zimného obdobia a poèas zvýšeného výskytu
chrípkových ochorení.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Anas barbariae – špecifický úèinok na prevenciu a lieèbu chrípkových
stavov a ochorení.
Echinacea purpurea – zvýšenie obranyschopnosti voèi bakteriálnej
infekcii, horúèka zápalového a septického pôvodu
Eupatorium perfoliatum – choroby imunitného systému, prejavy
ubitosti celého tela po akomko¾vek nachladnutí s nepatrným potením,
bolesti kostí a konèatín, bolesti hlavy, hojný výtok z nosa, èasté
kýchanie, suchý dráždivý kaše¾.
Influensinum – prevencia chrípky a chrípkových stavov v
poèiatoènom štádiu, lieèba nežiaducich úèinkov po podaní
protichrípkovej vakcíny.
Vincetoxicum – aktivácia nešpecifickej obrany organizmu
predovšetkým pri chrípke a horúènatých stavoch neznámej etiológie.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Preventívne 5 kvapiek 1x týždenne.
Pri akútnych stavoch 5 kvapiek 2-3x denne.
Granuly: Preventívne 5 granúl 1x týždenne.
Pri akútnych stavoch 5 granúl 2-3x denne.
Tablety: Preventívne 1 tabletu 1x týždenne.
Pri akútnych stavoch 1 tableta 2-3x denne.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3,4 g.

CALCAREA FLUORICA
Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Arnica montana 6 DH, Avena sativa 6 DH, Borax 6 DH,
Calcarea carbonica 6 DH, Calcarea phosphorica 6 DH,
Calcarea fluorica 6 DH, Calendula officinalis 3 DH,
Hypericum perforatum 6 DH, Chamomilla 12 DH,
Phytolacca americana 4 DH, Ruta graveolens 4 DH,
Symphytum officinale 4 DH,
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri paradentóze, stomatitíde, pri
zvýšenej kazivosti a bolesti zubov.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Arnica montana
Krvácanie, bolestivos, poranenia v ústnej dutine.
Avena sativa
Stavy vyèerpania, selektívny úèinok na nervový systém, lokálne
protizápalový úèinok.
Borax
Ulcerácie dutiny ústnej, charakteristické afty v ústach, na jazyku, na
vnútornej strane líc.Sliznica bolestivá na každý kontakt.
Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, Calcarea fluorica
Porucha metabolizmu a ukladania minerálnych látok, kazivos zubov,
osteoporóza.
Calendula officinalis
Krvácanie, zápaly ïasien, antiseptikum poškodených slizníc.
Hypericum perforatum
Bolesti vystre¾ujúce pozdåž nervov pri zápaloch, poraneniach,
poškodenie bohato inervovaných oblastí.
Chamomilla
Bolesti zubov, bolestivé prerezávanie chrupu, s podráždenosou, so
zaèervenaním tváre, zdurenie a zápal ïasien
Phytolacca americana
Bolesti zubov s nutkaním zuby pevne stlaèi, akútne a chronické zápaly
hrdla.
Ruta graveolens
Krvácanie z ïasien, následky poranení.
Symphytum officinale
Periostitída, poranenia, zápaly.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10, 25 ml,
granuly:4, 5, 8, g,
tablety:3, 4 g.
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CALCAREA JODATA Homeokomplex

CHINA Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:
Calcarea jodata 6 DH, Fucus vesiculosus 6 DH, Silicea 8 DH,
Spongia tosta 6 DH;
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol);
granuly: Saccharum (sacharóza);
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát).

Zloženie:
Arnica montana 30 CH, China officinalis 9 CH, 15 CH,
Staphysagria 9 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly : Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri ochoreniach štítnej ž¾azy a
slizníc horných dýchacích ciest.

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri poúrazových stavoch, po
pôrode, po operaèných zákrokoch. Rekonvalescencia.

Charakteristika jednotlivých zložiek:
Calcarea iodata
Stavy chronických zápalov z prechladnutia, hypertrofia tonzíl,
lymfatických uzlín, katary hrtana, otitídy a juvenilné formy
parenchymatóznej a fibróznej strumy.
Fucus vesiculosus
Netoxická struma, exoftalmus, obezita, zvýšený bazálny metabolizmus,
lymfatické uzliny.
Silicea
Asténia, neurasténia, ve¾ká citlivos na chlad, bodavá boles v hrdle
pri prehåtaní, periodické stavy, abscesy, opuchy, chronické hnisania
každého druhu.
Spongia tosta
Kaše¾, ustavièné pokašliavanie, záchvaty dusenia, búšenie srdca s
dušnosou, úzkosou, nemôže leža v horizontálnej polohe. Struma,
hypertyreóza.

Charakteristika jednotlivých zložiek:
Arnica montana
Poškodenie tkaniva úrazom, po lekárskych zákrokoch, po operáciách.
Poúrazový opuch, krvný výron, pomliaždenie, krvácanie. Podvrtnutie
kåbu, zlomeniny kostí, úraz hlavy. Bolesti po poranení, pocit ubitosti
postihnutej oblasti alebo celého tela. Boles svalov, svalová slabos
po preažení.
China officinalis
Stavy a rekonvalescencia po infekèných ochoreniach, stratách
telesných tekutín, po krvácaní. Anemické a otogénne závraty, celková
slabos, vyèerpanie, spavos. Gastritída, spomalené trávenie,
žalúdoèné nafukovanie. Oslabujúce hnaèky, kongescia hlavy.
Staphysagria
Neurasténia, dráždivá slabos, hypochondria, hypotónia. Atónia
žalúdka, atonická obstipácia. Diatéza kyseliny moèovej. Urýchlenie
hojenia najmä rezných poranení.

Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.

Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne1 tabletu.

Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.

Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.

Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.

Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.

Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.

Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.

Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.

Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.
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GUAJACUM Homeokomplex

CALCAREA PHOSPHORICA
Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:
Actaea spicata 15 CH, Calcarea phosphorica 15 CH,
Guajacum 15 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Zloženie:
Calcarea fluorica 30 CH, Calcarea phosphorica 30 CH,
Ruta graveolens 30 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri reumatických ochoreniach.
Špecificky pri syndróme karpálneho tunela, bolestiach a
zápalovom procese zápästných a záprstových kåbov konèatín.

Indikácie: Podpora lieèivých síl organizmu pri ochoreniach šliach,
väzív, pri syndróme karpálneho tunela a reumatických
ochoreniach.

Charakteristika jednotlivých zložiek:
Actaea spicata
Selektívny úèinok na malé kåby zápästia,èlenkov, prstov rúk a nôh.
Zápaly s opuchom a deformáciou malých kåbov. Bolesti pichavé a
trhavé so stuhnutím postihnutých svalov a kåbov.
Calcarea phosphorica
Chronické zápaly kostí, kåbov a spojivového väziva. Bolesti kostí a
kåbov, stuhlos s pocitom chladu a necitlivosti zhoršené zmenou
poèasia.
Guajacum
Hlavný vplyv na väzivá, indikovaný pre artritídy, reumatizmus. Dnavé
bolesti svalov a kåbov konèatín v procese akútnych a chronických
zápalov. Kåbový reumatizmus, kontrakcia konèatín, stuhnutie,
nepohyblivos, zhoršenie teplom.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 2x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 2x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 2x denne 1 tabletu.
Pri diagnóze syndrómu karpálneho tunela podáva v kombinácii
s VIOLA ODORATA. Homeokomplex.
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti,
nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety: 3,4 g.
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Charakteristika jednotlivých zložiek:
Calcarea fluorica
Slabos spojivového väziva a elastických vlákien. Poškodenie kostí,
lumbago v súvislosti s kostnými výrastkami na chrbtici. Kåbne
nodozity, artritída.
Calcarea phosphorica
Reumatizmus, kostné výrastky, kåbové nodozity, zápal šliach,
syndróm karpálneho tunela.
Ruta graveolens
Reumatizmus, ochorenie spojivového tkaniva, následky poranenia,
burzitída a zápal šliach s výpotkom, chronické alebo opakované
poranenia šliach s tvorbou uzlíkov, najmä na zápästí, sklon k tvorbe
depozít v perioste, š¾achách, okolo kåbov, najmä v zápästiach,
bolestivá stuhnutos šliach a svalov. Zhoršenie chladným a vlhkým
poèasím, námahou a preažením.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia /napr. mobilné telefóny a pod./, pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo- perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g ,
tablety: 3, 4, g.
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CALCIUM-KALIUM-MAGNESIUM
Homeokomplex

GRAPHITES Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:
Calcarea carbonica 6 DH, Calcarea jodata 8 DH,
Kalium bromatum 4 DH, Kalium carbonicum 4 DH,
Magnesium sulfuricum 4 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Zloženie:
Graphites 12 DH, 30 DH, 200 DH,
Calcarea carbonica 12 DH, 30 DH, 200 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety:Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu ako substituèná terapia pri deficite
vápnika, draslíka a horèíka po stratách telesných tekutín hnaèkou,
zvýšeným potením alebo pri nedostatoènom metabolizme z potravy.

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri kožných ochoreniach rôznej
etiológie.Ekzémy, uhry, akné, jazvy a keloidy. Praskliny bradaviek,
kútikov úst, kože medzi prstami. Mokvavé vyrážky s lepkavou
exudáciou. Hrubá, suchá koža, najmenšie poranenie hnisá.

Charakteristika jednotlivých zložiek:
Calcarea carbonica
Zažívacie poruchy vzh¾adom k ve¾kej chuti k jedlu, zvracanie, hnaèky.
Všetky sekrécie i exkrécie majú kyslý až skvasený zápach.
Calcarea jodata
Poruchy štítnej ž¾azy, lymfatické uzliny, chronické katary horných
dýchacích ciest.
Kalium bromatum
Návaly potenia, singultus, ve¾ký smäd, hnaèky, stavy centrálneho
podráždenia.
Kalium carbonicum
Stavy vyèerpania, najmä po infekèných chorobách, katary horných
dýchacích ciest.
Magnesium sulfuricum
Chronické katary tráviaceho systému, kyslá dyspepsia, neurasténia,
hepatopatia, gastritída.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetického žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.

Charakteristika jednotlivých zložiek:
Graphites
Zhrubnutá suchá koža, ¾ahko hnisá a praská, produkuje lepivý sekrét.
Mokvajúce ekzémy v kútikoch úst. Ve¾ké krustovité vyrážky, pálenie v
starých jazvách, vèasné štádium keloidov a fibrómov. Patológia
nechtov, vypadávanie vlasov.
Calcium carbonicum
Atopické kožné vyrážky akejko¾vek etiológie.Suché alebo mokvajúce
ekzémy, vredy, sažené hojenie rán. Mlieène biele škvrny na pokožke,
psoriáza. Kojenecký ekzém vo vlasatej èasti, mlieèna krusta, erytém.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety: 3,4 g.

Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.
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GELSEMIUM Homeokomplex

CALCULI RENALES Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:
Actaea racemosa-cimicifuga 6 DH, 12 DH, 30 DH, 200 DH,
Gelsemium sempervirens 6 DH, 12 DH, 30 DH, 200 DH,
Rhus toxicodendron 6 DH, 12 DH, 30 DH, 200 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly:Saccharum(sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas ( magnéziumstearát)
Indikácie:
Náhle neuralgie, pichavé, vystre¾ujúce, kàèovité bolesti.
Horúènaté stavy pri chrípke. Migrenózne stavy so zvracaním,
vyèerpanos pri reumatizme, pri gastritíde.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Actaea racemosa
Široký úèinok na mozgomiešnu a svalovú sústavu. Vystre¾ujúce a
tepavé bolesti hlavy po duševnej práci. Nevo¾nos a zvracanie vyvolané
tlakom na chrbticu a krènú oblas. Pocit na omdlenie v
epigastriu.Migrény. Intenzívna, tupá, vytrvalá boles v oèných bulvách
a za nimi.
Gelsemium sempervirens
Špecifický úèinok na nervovú sústavu. Spastické bolesti hlavy
zaèínajúce od šije s vyžarovaním do svalov krku, ramien. Celkové stavy
slabosti, triašky, pocit rozbitosti tela. Nervové vyèerpanie, závra,
nespavos, kàèe. Záchvaty migrény s poruchami videnia a zvracaním.
Rhus toxicodendron
Výrazný vplyv na väzivové tkanivá so stuhlosou. Frontálne bolesti
hlavy, následky extrémnej vyèerpanosti. Následky z premoèenia,
zapotenia a zmien poèasia smerom ku vlhku a chladu. Torticolis,
lumbago, ischias.

Zloženie:
Calculi renales 18 DH, Lycopodium 12 DH, Sabal serulatum 12 DH;
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti,
nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.
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Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri zápaloch moèových ciest,
tvorbe oblièkových kameòov.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Calculi renales
Oblièkové kamene, oblièková kolika.
Lycopodium
Piesková usadenina v moèi, oblièkové kamene, zväèšená prostata,
zápal moèového mechúra, bolestivé nutkanie na moèenie, sažené
moèenie.
Sabal serulatum
Ochorenie moèovo-pohlavných orgánov, sažené moèenie, zväèšená
prostata, èasté moèenie, najmä v noci.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.
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CALENDULA Homeokomplex
HPL-Homeopatický dermálny roztok
Zloženie:
Arnica montana 4 DH, Bellis perennis 4 DH,
Calendula officinalis 4 DH,
Echinacea purpurea 4 DH, Hypericum perforatum 12 DH
Vehikulum: Ethanolum 43% m/m (etanol)
Indikácie:
K dezinfekcii pokožky, antiseptický prostriedok pri poraneniach.
Podpora hojenia rán , vredov ,ekzémov, zajazvenia a tlmenie
bolestivosti.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Arnica montana
Pri všetkých traumatických príhodách, pri hemorhagiach.
Bellis perennis
Po traumatických príhodách, pri ekchymózach.
Calendula officinalis
Antiseptický prostriedok pri povrchových poraneniach, popáleninách,
ekzémoch. Zvyšuje hojivos chronických nehojacich sa rán, vredov,
zápalov v okolí hnisavých rán. Podporuje zajazvenie.
Echinacea purpurea
Antibakteriálne terapeutikum pre septické stavy, zápaly po
poraneniach, erysipel, dlhotrvajúce vredy predkolenia.
Hypericum perforatum
Liek nervových zakonèení traumatizovaných èastí, utlmujúci
bolestivos.
Použitie:
Pri vonkajšom použití nanies na postihnuté miesta pokvapkaním,
potieraním alebo formou obkladu viackrát denne.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo - kvapky : 10, 25 ml,50 ml.

FUCUS Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Actaea racemosa-Cimicifuga 4DH, Calcarea jodata 4DH,
Dolichos pruriens 4DH, Fucus vesiculosus 3DH,
Natrium sulfuricum 3DH, Urtica urens 4DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri poruchách metabolizmu s
nadváhou, poruchy funkcie štítnej ž¾azy, poruchy vyluèovania
odpadových produktov metabolizmu.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Actaea racemosa - Cimicifuga
Žalúdoèná neuróza, pocit na omdletie v oblasti žalúdoènej jamky,
depresie, striedavé nálady až hysteroidné prejavy, emocionálne
prejedanie sa, obezita.
Calcarea jodata
Zväèšená štítna ž¾aza, juvenilná nadváha.
Dolichos pruriens
Podpora detoxikaènej funkcie peèene.
Fucus vesiculosus
Obezita, spomalené trávenie, zápcha.
Natrium sulfuricum
Porucha trávenia, metabolizmu funkèných procesov peèene, plynatos.
Urtica urens
Podpora detoxikaènej funkcie oblièiek.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia /napr. mobilné telefóny a pod./, pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo- perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g
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FOLLICULINUM Homeokomplex

CANTHARIS Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:
Agnus castus 7 CH, Apis mellifica 5 CH, Folliculinum 5 CH,
Luteinum 5 CH, Onosmodium 5 CH, Phosphoricum acidum 7 CH,
Sepia officinalis 7 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly : Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Zloženie:
Berberis vulgaris 5 CH, Cantharis 9 CH, Equisetum hiemale 9 CH,
Lycopodium 5 CH, Staphisagria 9 CH, Thlaspi bursa pastoris 7 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri gynekologických afekciách,
pri hormonálnej dysbalancii, pri poruchách plodnosti.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Agnus castus
Slabá menštruácia, znížená sexuálna aktivita s odpovedajúcou
depresiou a stratou energie.
Apis mellifica
Potlaèená menštruácia s centrálnymi príznakmi. Dysmenorea
s prudkými bolesami vo vajeèníkoch. Hojné krvácanie pri menštruácii
s tiažou v panvovej oblasti, s mdlobami, pichavou bolesou. Cysty na
vajeèníkoch.
Folliculinum
Predmenštruaèný syndróm, funkèné poruchy vajeèníkov, nerovnováha
medzi progesterónom a estrogénmi.
Luteinum
Homeopaticky riedený progesterón. Nerovnováha medzi
progesterónom a estrogénmi.
Onosmodium
Silné pichavé bolesti maternice, migrény, celková vyèerpanos,
frigidita, èasté, dlhotrvajúce menštruaèné krvácanie.
Phosphoricum acidum
Trieštivá boles hlavy. Mentálna a telesná vyèerpanos, predèasná a
silná menštruácia, žltý výtok po menštruácii.Celková fyzická a
psychická vyèerpanos.
Sepia officinalis
Predåžené alebo skrátené intervaly nepravidelnej menštruácie.
Ochabnutos panvových orgánov, pocit tiaže a poklesu maternice a stien
pošvy smerom nadol.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti,
nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety:3, 4 g.

Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri zápaloch moèových ciest,
cystitíde, uretritíde.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Berberis vulgaris
Zápal moèového mechúra, renálna kolika s bolesami v oblasti oblièiek
/prevažne v¾avo/ alebo moèového mechúra, ktoré vyžarujú na všetky
strany a sú zhoršené otrasmi; piesok v moèi, oblièkové kamene.
Cantharis
Zápal moèového mechúra s bolestivým pálivým alebo rezavým
nutkaním na moèenie, èasté nutkanie na moèenie, moè odchádza po
kvapkách, môže by prítomná krv v moèi.
Equisetum hiemale
Zápal moèového mechúra so silným nutkaním na moèenie pri prázdnom
mechúri, bez nutkania pri plnšom mechúri; èasté nutkanie na moèenie s
ve¾kým množstvom moèa. Mechúr je akoby poranený.
Lycopodium
Oblièkové kamene, renálna kolika /prevažne pravostranné ažkosti/,
piesok v moèi, hojné moèenie, ktoré u¾avuje bolestiam v krížoch, èasté
moèenie v noci, únik moèa, bolestivé nutkanie na moèenie.
Staphisagria
Opakované zápaly moèových ciest, opakovaný zápal moèového
mechúra u žien po pohlavnom styku, bolestivé moèenie po zákroku v
urogenitálnej oblati. Èasté a bolestivé nutkanie na moèenie, pocit,
akoby v moèovej trubici po vymoèení ostala ešte kvapka, pálenie v
moèovej trubici, keï nemoèí.
Thlaspi bursa pastoris
Chronický zápal moèového mechúra, oblièková kolika, oblièkové
kamene, bolestivé moèenie, fosfáty, piesok v moèi, èasté nutkanie na
moèenie, kàèovitá retencia moèa, moè vystrekuje v malých dávkach.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.
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CARDUUS Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Avena sativa 3 DH, Berberis vulgaris 4 DH, Carduus marianus 7 DH,
Chelidonium majus 4 DH, Echinacea purpurea 4 DH,
Lycopodium clavatum 7 DH, Phosphorus 6 DH, Taraxacum 4 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri lieèbe porúch funkcie peèene,
žlèníka, pankreasu a oblièiek rôznej etiológie. Priaznivo pôsobí pri
hepatitíde, cholecystitíde, cholangoititíde, pankreatitíde. Podporuje
detoxikaènú funkciu peèene, zmieròuje subjektívne ažkosti ako sú
bolesti pri tzv. žlèníkových záchvatoch, pri nafukovaní, pri hnaèke
alebo zápche.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Avena sativa
Stavy vyèerpania, celkové posilnenie organizmu, rekonvalescencia.
Berberis vulgaris
Ochorenie peèene a žlèníka, bolesti chrbtice z dráždenia žlèníkových
alebo oblièkových kameòov, subikterus, nebolestivá hnaèka bledej
farby alebo zápcha.
Carduus marianus
Ochorenia peèene a žlèníka s portálnou stázou, cirhóza peèene, ascites,
ikterus, hemoroidy, varixy, nevo¾nos, zvracanie zelenej kyslej šavy,
bolesti v oblasti peèene, žlèníkové koliky, striedanie zápchy a hnaèky,
opuchy, zvýšená krvácavos v dôsledku poškodenia peèene.
Chelidonium majus
Ochorenie peèene a žlèníka rôznej etiológie, prudká boles v pravom
podrebrí vystre¾ujúca smerom k pravej lopatke. Šedá stolica, žltaèka,
žlèové kamene.
Echinacea purpurea
Podpora funkcie imunitného systému.
Lycopodium clavatum
Poškodenie peèene rôznej etiológie. Žlèové kamene s kolikou, slabé
trávenie, nafukovanie, zápcha, celková slabos, portálna stáza s
opuchmi dolných konèatín, vredy predkolenia pri chorobách peèene,
oblièkové potiaže, najmä pravostranné. Bolestivé nutkanie na moèenie,
moè kalný s èervenou usadeninou.
Taraxacum – cholecystitída, poškodenie peèene rôznej etiológie.
Žltaèka, portálna stáza, nechutenstvo, celková slabos, hnedý zvrásnený
jazyk, mapovitý jazyk, tlmená boles v oblasti peèene, nafukovanie,
nevo¾nos, zápcha alebo hnaèka, podráždené oblièky.

FERRUM PHOSPHORICUM
Homeokomplex
HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.
Zloženie:
Belladonna 6 DH, Ferrum phosphoricum 12 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly : Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri poèiatoèných štádiách
zápalových procesov doprevádzaných inkontinenciou, dennou a
noènou enurézou.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Belladonna
Akútne infekcie moèových ciest. Moèenie s tenezmami, nehojné,
retencia. Èasté a hojné nutkanie, inkontinencia pri neustálom
ukapávaní.Citlivá oblas moèového mechúra.
Ferrum phosphoricum
Zápalové procesy v poèiatoèných štádiach s málo zvýšenou teplotou.
Inkontinencia, polyúria, denná a noèná enuréza v priamej súvislosti s
asténiou a sklonom ku epistaxiam. Zimomrivos, podráždenie hrdla
mechúra, moè vystrekuje pri každom zakaš¾aní.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety:3, 4 g.

Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety:3, 4 g.
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FERRUM Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Avena sativa 4 DH, China officinalis 7 DH,
Cobaltum metallicum 6 DH, Cuprum metallicum 6 DH,
Ferrum metallicum 7 DH, Manganum sulfuricum 4 DH,
Phosphoricum acidum 4 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri lieèbe anémie, pri zvýšenej
telesnej a duševnej slabosti s potením, pri neurasténii, nespavosti,
nechutenstve najmä po chrípkovom ochorení, nedostatku železa, v
rekonvalescencii ako krvotvorný prostriedok a roborans.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Avena sativa
Stavy vyèerpania, celkové posilnenie organizmu, rekonvalescencia.
China officinalis
Rekonvalescenia po ažkých infekèných chorobách, stratách krvi,
telesných tekutín. Bolesti hlavy pri anémii, anemické závraty, sklon ku
krvácaniu.
Cobaltum metallicum
Únava, agitovanos, bolesti v kostiach, horšie ráno, sekundárna
anémia, po akútnych alebo chronických krvácaniach.
Cuprum metallicum
Anémia, bledos, nedostatok alebo prebytok železa.
Ferrum metallicum
Anémia, chloróza, modré cievne znamienka, labilita ciev so striedaním
bledosti a èervene, celková slabos, zimomrivos so zaèervenalou
tvárou a smädom, dušnos, horúèkovité stavy.
Manganum sulfuricum
Anémia, chronické katary dýchacích ciest pri anémii.
Phosphoricum acidum
Neurasténia, stavy v rekonvalescencii, denná spavos, boles hlavy s
návalmi krvi, celková slabos konèatín a bolesti kostí najmä u rýchlo
rastúcich detí.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.

CAULOPHYLLUM Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Caulophyllum 9 CH, Gelsemium 15 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol)
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát).
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri príprave na pôrod, pri strachu
z pôrodu, pri rigidite krèka maternice poèas pôrodu, pri nepostupujúcom pôrode.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Caulophyllum
Sažený pôrod pri rigídnom krèku maternice, kàèovité bolesti, falošné
bolesti, nepostupujúci pôrod.
Gelsemium
Sažený pôrod pri rigídnom krèku maternice, falošné pôrodné bolesti
následkom strachu z pôrodu.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 5-8 kvapiek pri kontrakciách.
Granuly: Zvyèajne 5-8 granúl pri kontrakciách.
Tablety: Zvyèajne 1 tabletu pri kontrakciách.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety:3, 4 g.

Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátum prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.
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CAUSTICUM Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Arnica montana 9 CH, Bellis perennis 5 CH, Causticum 9 CH,
Rhus toxicodendron 5 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie: Podpora lieèivých síl organizmu pri kåbovom
reumatizme a syndróme karpálneho tunela.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Arnica montana
Svaly,spojivá, cievy, poškodenie úrazom, kontúzie, distorzie,
neuralgie.Kåby bolestivé, stuhnuté, pocit pomliaždenosti, strach z
dotyku. Dna a reumatizmus.
Bellis perennis
Cievy, svaly, bolesti po poranení, po preažení,reumatizmus, následky
rôznych traumát.
Causticum
Kontrakcia, indurácia šliach, stuhnutos, paralýza, artróza kåbov prstov,
zápästia, reumatizmus. Deformity kåbov.
Rhus toxicodendron
Reumatizmus, bolestivos a stuhnutos kåbov, burzitída, zápal šliach a
väzív.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia /napr. mobilné telefóny a pod./, pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo- perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g

EUPHORBIUM Homeokomplex
HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.
Zloženie:
Argentum nitricum 12 DH, Euphorbium officinale 6 DH,
Hepar sulfuris 12 DH, Luffa operculata 6 DH,
Mercurius bijodatus 8 DH, Muguens sinusale 8 DH,
Pulsatilla pratensis 12 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri chronickej nádche, pri
zápalových ochoreniach horných dýchacích ciest, prínosných a
stredoušných dutín.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Argentum nitricum
Nádcha s mrazením, slzením, bolesou hlavy, svrbenie nosa, strata
èuchu.
Euphorbium officinale
Riedky sekrét z nosa s kýchaním, pálením a kaš¾om, zápal prínosných a
stredoušných dutín so zhoršením sluchu.
Hepar sulfuris
Nádcha, spoèiatku vodnatý výtok sa mení na hustý, hnisavý, kýchanie a
upchatý nos na studenom vzduchu. Bolesti v krku pri prehåtaní
vystre¾ujúce do uší. Pískanie a búšenie v ušiach, páchnuci hnis vyteká
zo zvukovodu.
Luffa operculata
Alergická a vazomotorická nádcha, zápal prínosných dutín, nádcha
vodnatá alebo suchá, s pocitom upchatého nosa. Bolesti hlavy pri zápale
horných dýchacích ciest.
Mercurius bijodatus
Nádcha a zhoršenie sluchu, hlien v nosohltane, zdurená nosná sliznica,
upchatá Eustachova trubica, otvára sa lupnutím, zdurenie regionálnych
lymfatických uzlín.
Muguens sinusale
Chronické a recidivujúce zápaly prínosných dutín.
Pulsatilla pratensis
Žltý až žltozelený nedráždivý výtok z nosa, zelené páchnuce strupy v
nose. Veèer nos upchatý, ráno ve¾a hlienu, strata èuchu. Zápal stredného
ucha s nedoslýchavosou. Pocit upchatých uší, boles najmä v noci,
hustý nedráždivý výtok.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly
: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety
: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie: Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne
rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky: Nie sú známe.
Uchovávanie: Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetického žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej
teplote.
Doba použite¾nosti: 5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety:3, 4 g.
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EUPATORIUM Homeokomplex
HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.
Zloženie:
Anas barbariae 200 CH, Eupatorium perfoliatum 200 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly : Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri chrípkových ochoreniach,
rinitíde, otitíde, najmä na zaèiatku ochorenia.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Anas barbariae
Recidivujúce vírusové ochorenia, rinitídy, otitídy, najmä na zaèiatku
ochorenia.
Eupatorium perfoliatum
Chrípka, choroby z prechladnutia, s celkovou schvátenosou,
bolesou kostí, kåbov, svalov. Boles hlavy a oèí, nevo¾nos, horúèka
so zimnicou.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety:3, 4 g.

COCCULUS Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie:Borax 5 CH, Cocculus indicus 7 CH, Petroleum 9 CH,
Sepia 5 CH, Tabacum 15 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri nevo¾nosti, pri závratoch a
poèas cestovania.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Borax
Závraty, nevo¾nos, horká pachu v ústach, zhoršenie ( prudkým )
pohybom nadol.
Cocculus indicus
Nevo¾nos, závraty, zhoršenie chladným vzduchom, jedlom,
zápachom jedla, otrasmi, pohybom, zlepšenie zavretím oèí, spánkom.
Petroleum
Závraty, zmätenos, nevo¾nos, pocit prázdnoty v žalúdku, zhoršenie
èerstvým vzduchom, zlepšenie teplom.
Sepia
Nevo¾nos, pocit prázdnoty v žalúdku, zhoršenie zápachom jedla.
Tabacum
Závraty, nevo¾nos, bledos, studený pot, zhoršenie otvorením oèí,
zlepšenie na èerstvom vzduchu.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 5-8 kvapiek 1 hodinu pred cestou, pri
nevo¾nosti poèas cestovania pod¾a potreby raz za hodinu 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 5-8 granúl 1 hodinu pred cestou, pri nevo¾nosti
poèas cestovania pod¾a potreby raz za hodinu 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1 tabletu 1 hodinu pred cestou, pri nevo¾nosti poèas
cestovania pod¾a potreby raz za hodinu 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly:4, 5, 8 g ,
tablety:3, 4 g.

46

39

COLOCYNTHIS Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Actaea racemosa- Cimicifuga 5 CH, 15 CH,
Caulophyllum 7 CH, 15 CH, Colocynthis 30 CH,
Gelsemium 5 CH, 15 CH, Magnesium phosphoricum 30 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát).
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri bolestivej menštruácii,
kolikovitej bolesti podbruška, kàèovitej ažobe.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Actaea racemosa-Cimicifuga – boles krátko pred menštruáciou, silné
tmavé krvácanie, s bolesami chrbta, nervozitou, bolesti naprieè
panvou, bolesti vajeèníkov vystre¾ujúce hore a dole do stehien.
Caulophyllum
Kruté, kàèovité bolesti vystre¾ujúce všetkými smermi, bolesti ako
pichanie špendlíkom do krèka maternice, silná menštruácia.
Colocynthis – vàtavé bolesti vajeèníkov, kolikovité bolesti podbruška,
kàèovitá ažoba, zlepšenie schúlením do klbka alebo tlakom na brucho,
nepokoj, podráždenos.
Gelsemium –migrenózne bolesti postupujúce pozdåž chrbtice do
bedrových kåbov. Pocit akoby bola maternica stlaèená, paréza
periférnych nervov, oneskorená menštruácia, slabé krvácanie.
Magnesium phosphoricum – kàèovitá dysmenorea, kàèovité
koliky,vystre¾ujúce nervové bolesti sprevádzané svalovými kàèmi
chrbta a stehien, silné chuchvalcovité krvácanie.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.

EQUISETUM Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Aesculus hippocastanum 6 DH, Belladonna 12 DH, Equisetum 12 DH,
Ferrum phosphoricum 12 DH, Kalium phosphoricum 12 DH,
Sepia 6 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri nedobrovo¾nom úniku moèa.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Aesculus hippocastanum
Venózna stáza v malej panve a v portálnom rieèišti.
Belladonna
Citlivá oblas moèového mechúra, inkontinencia, neustále
odkvapkávanie moèa, èasté a hojné moèenie po prechladnutí .
Equisetum
Dráždivý mechúr, noèné pomoèovanie, zápaly moèových ciest, tvorba
kameòov v oblièkách, urátová diatéza.
Ferrum phosphoricum
Podráždenie hrdla mechúra, inkontinencia z prechladnutia.
Kalium phosphoricum
Inkontinencia, noèné pomoèovanie najmä po infekèných
chorobách.Neurasténia, celkové stavy vyèerpania.
Sepia
Pocit tiaže v podbrušku.Nedobrovo¾né pomoèovanie na zaèiatku
spánku.

Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.

Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.

Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.

Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, necha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.

Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia (mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.

Nežiadúce úèinky:
Nie sú známe.

Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly:4, 5, 8 g,
tablety:3, 4 g.
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Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom eletromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety:3, 4 g.
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CYCLAMEN Homeokomplex
HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.
Zloženie:
Calcarea carbonica 12 DH, Cyclamen 12 DH, Cypripedium 12 DH,
Erigeron canadensis 4 DH, Ignatia amara 4 DH, 6 DH, 12 DH,
Moschus 12 DH, Nitricum acidum 4 DH, Nux moschata 12 DH,
Origanum 6 DH, 12 DH, Senecio aureus 6 DH, Sepia officinalis 6 DH,
Thlaspi bursa pastoris 4 DH, Viburnum opulus 4 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas
(magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri funkèných poruchách
menštruaèného cyklu. Reguluje funkcie endokrinných žliaz.
Podporný prostriedok pri lieèbe sterility.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Calcarea carbonica: Konštituène podmienené sklony ku rôznym
metabolickým poruchám. Zvýšená unavite¾nos, amenorhoe,
dysmenorhoe.
Cyclamen: Anemická konštitúcia, menštruaèné poruchy, leukorhea.
Dysmenorhea doprevádzaná migrenóznymi bolesami hlavy, závraami a
zrakovými poruchami.
Cypripedium: Stavy neurotického predráždenia spojené s nespavosou.
Bolesti hlavy.
Erigeron canadensis: Krvácanie, metrorhagie, epistaxie nahradzujúce
menštruáciu. Menštruaèné cystalgie pri silnom menštruaènom krvácaní
spojenom s kàèami.
Ignatia amara: Hyperestézie zmyslových orgánov, hypersenzibilita na
boles, pachy. Sklony ku rôznym spazmom hlavne u orgánov hladkého
svalstva. Pocity celkovej slabosti ako na omdlievanie, spastické zívanie,
vzdychanie.
Moschus: Hypersenzitivita, spastické prejavy a sklony ku mdlobám.
Spastická dysmenorhea nervového pôvodu. Pocity prerušovaného
dýchania s kàèom v laryngu. Boles hrudníka doprevádzaná dušnosou,
chvením, neurotické, psychické ladenie.
Nitricum acidum: Chronický katar slizníc, depresívne sklony,
precitlivelos na hluk a otras. Nervová predráždenos, únava a vysilenie.
Sklon ku zvýšenému krvácaniu s intenzívnym noèným potením.
Nux moschata: Nepravidelné menštruaèné krvácanie, väèšinou silné,
tmavé chuchvalce s kàèmi. Neurasténia, neodolate¾ná ospalos, brucho ako
bubienok, sklon ku odpadávaniu.
Origanum: Spasmolytikum kontrakcií maternice.
Senecio aureus: Opozdená alebo potlaèená menštruácia s pocitom, že sa
skoro objaví, doprevádzaná krvácaním z nosa alebo hemoptýzou,
bolesami v krížoch a v ¾advinách. Hypomenorhea alebo amenorhea.
Sepia: Pocit tiaže v podbrušku, ahavé bolesti v krížovej oblasti a v kostrèi.
Venózna stáza. Pálivé, kàèovité bolesti maternice, sklony k prolapsu.
Väèšinou opozdená menštruácia s tmavou krvou. Celková slabos sa poèas
menštruácie zlepšuje.
Thlaspi bursa pastoris: Menorhagia, metrorhagia, hematúria.
Hemostyptikum. Menses predèasné, príliš silné, dlhotrvajúce,
vyèerpávajúce, atónia maternice.
Viburnum opulus: Opozdená menštruácia, krátka, málo výdatná. Tiaž v
pánevnej oblasti vyžaruje v konèatinách do zadnej èasti stehien a lýtok.
Prudké kàèovité bolesti viac alebo menej zastavujú krvácanie. Psychická
agitovanos.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4,5, 8 g,
tablety: 3,4 g.
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CONVALARIA Homeokomplex
HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Adonis vernalis 6 DH, Arnica montana 6 DH, Cactus grandiflorus 6 DH,
Convalaria majalis 6 DH, Crataegus 4 DH, Digitalis purpurea 6 DH,
Iberis amara 6 DH, Laurocerasus 6 DH, Spigelia anthelmia 6 DH,
Viscum album 6 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri lieèbe srdcovo-cievnych
ochorení. Kardiotonikum v kombinácii s homeokomplexom
Crataegus.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Adonis vernalis: Kardiotonikum a diuretikum pri zníženej vitalite.
Srdce ochablé a pomalé, pulz slabý, nepravidelný. Osvedèený pri
kardiálnych opuchoch. Upravuje pulz a zvyšuje kontraktilitu
myokardu.
Arnica montana: Poruchy krvného tlaku, tonizaèný vplyv na cievy a
srdce.
Cactus grandiflorus: Pocity napätia v oblasti srdca. Bolesti hlavy s
pocitom zvierania, tiaž na temene prechodne zlepšená silným tlakom.
Priaznivo vplýva na koronárny cievny systém, srdce.
Convalaria majalis: Priaznivo vplýva na srdce, periférny cievny
systém. Insuficiencia s edémom, arytmia a pokles tlaku, ažkosti s
nedostatkom vzduchu, fajèiarske srdce. Denné pocity vyèerpanosti,
noèná nespavos a nepokoj.
Crataegus: Priaznivo vplýva na koronárne a cerebrálne cievy.
Arteriosklerotický syndróm vyššieho veku.Normalizujúci vplyv na
hypotenziu a hypertenziu. Zlepšuje prekrvenie srdca.
Digitalis purpurea: Priaznivo vplýva na srdcový sval, prevodový
systém, mozog, prevažne pri poruchách rytmu, nepravidelnom pulze,
pri migrenóznych stavoch.
Iberis amara: Priaznivo pôsobí pri slabosti srdcového svalu, srdcovej
arytmii s vidite¾nou pulzáciou, vynechávanie úderov srdca, ¾ahko
nepravidelný pulz, palpitácie aj po malom pohybe.
Laurocerasus: Priaznivo pôsobí pri pocitoch spastickej kontrakcie
krku, pocite dusenia s charakteristickým dráždivým kaš¾om. Chronická
srdcová nedostatoènos s cyanózou. Pôsobí hlavne na CNS, dychové
centrum a srdce.
Spigelia anthelmia: Priaznivo pôsobí na srdce (najmä perikard a
endokard), pri reumatických ochoreniach. Bolesti sú bodavého
charakteru na hrote srdca, spôsobujú vzrušenie a úzkos, palpitácie.
Viscum album: Priaznivo pôsobí na arteriosklerotickú a esenciálnu
hypertenziu, na CNS, vegetatívny nervový systém, astmatické stavy,
extrasystoly, kàèový kaše¾ s bronchiálnymi vlhkými chrapkami.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.
Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety:3, 4 g.
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CORRALIUM Homeokomplex
HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety
Zloženie:
Bryonia alba 9 CH , Coccus cacti 9 CH, Corralium rubrum 9 CH,
Drosera rotundifolia 15 CH, Lobelia inflata 15 CH, Rumex crispus 9
CH, Sambucus nigra 9 CH, Spongia tosta 9 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát).
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri zápaloch dolných dýchacích
ciest so suchým dráždivým kaš¾om.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Bryonia alba: Suchý, bolestivý dráždivý kaše¾, prudké pichanie pri
dýchaní a hovorení.
Coccus cacti: Záchvatový kaše¾ vyvolaný škriabaním v laryngu s
expektoráciou ahavých viskóznych hlienov.
Corralium rubrum: Spastický kaše¾. Èierny kaše¾. Východiskový
bod záchvatov prudkého a explozívneho charakteru sa zdá by v zadnej
èasti nosa alebo krku.
Drosera rotundifolia: Suchý,drásavý, spastický a štekavý kaše¾ v
noèných záchvatoch. Kaše¾ vyvoláva hrudné a brušné bolesti zlepšené
tlakom ruky. Pri nádychu pískanie.
Lobelia: Typické astmatické stavy, dyspnoe, suchý dráždivý kaše¾,
cyanóza s úzkosou, nauzeou, studeným potom.
Rumex crispus: Hlienovitý, nepretržitý, šteklivý, dráždivý kaše¾ v
záchvatoch. Pichavé bolesti na p¾úcach pri dýchaní a kašli, vodnatá
nádcha s kýchaním.
Sambucus nigra: Katary horných dýchacích ciest, dusivý kaše¾,
chrapot, husté zahlienenie v laryngu.Viskózne zahlienenie trachey.
Suchá koryza s kompletnou obštrukciou nosu, kojenec nemôže sa,
dýcha iba ústami.
Spongia tosta: Suchos sliznice nosu a laryngu s pocitom pálenia a
živej obnaženej sliznice. Chrapot s hrubým hlasom, kaše¾ suchý,
krupózny, sípavý. Pocit ve¾kej úzkosti akoby bol larynx upchatý.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyèajne 1-3x denne 1 tabletu.

CRATAEGUS Homeokomplex
HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Lieková forma: perorálne kvapky
Zloženie:
Crataegus 2 DH, Kalium carbonicum 4 DH, Spigelia 6 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol)
Indikácie:
Podpora lieèivých síl organizmu pri lieèbe postinfekèného
poškodenia srdca, pri kolísavom krvnom tlaku. Kardiotonikum v
kombinácii s homeokomplexom Convalaria.
Charakteristika jednotlivých zložiek:
Crataegus
Kardiotonikum, nepravidelnos srdcovej akcie, nespavos, kolísavý tlak
krvi, postinfekèné poškodenie srdca.
Kalium carbonicum
Vagotónia, dušnos po najmenšej námahe, palpitácie, stenokardie, s
pocitom pálenia v oblasti srdca,
slabos myokardu vyššieho veku.
Spigelia
Reumatické poškodenie srdca, stenokardie, s pichavými vystre¾ujúcimi
bolesami, palpitácie.
Dávkovanie:
Perorálne kvapky: Zvyèajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Podávanie:
Do úst bez zvyškov potravy, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátum prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml.

Podávanie:
Do úst bez zbytkov potravy, ponecha samovo¾ne rozpusti, nezapíja.
Nežiaduce úèinky:
Nie sú známe.
Uchovávanie:
Chráni pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia ( mobilné telefóny a pod. ), pri izbovej teplote.
Doba použite¾nosti:
5 rokov od dátumu prípravy.
Balenie:
Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4,5, 8 g,
tablety:3, 4, g.
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