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Szöveti Sókkal

SzépSég éS egéSzSég 
50 felett 

csak Neked!



„ha ötven felett reggel úgy ébreDSz, hogy nem 
fáj SemmiD, akkor valóSzínű, becSaptak a SzületéSi 
iDőDet illetően” – a mondásnak sajnos sok igazságtartalma 
van. 50 felett népbetegségnek számít a porckopás, a csontritkulás, a 
különböző ízületi fájdalmak, a magas vérnyomás. A női szervezet hor-
monális egyensúlya megváltozik, aminek következtében hőhullámok, 
alvászavar, depresszió, súlygyarapodás alakulhat ki, a betegségekre 
való hajlamaink is felerősödnek. Rájövünk, hogy azok az idők már sajnos 
elmúltak, amikor még jól bírtuk az éjszakázást vagy a stresszt…  

Attól félünk, hogy a termékeny időszak elmúlásával nőiességünkről, 
vonzerőnkről, sőt lassan egészségünkről is le kell mondanunk. Pedig 
nem erről van szó. Mint ahogyan a legtöbb dolog, ez is „fejben dől el”: 
aki elfogadja, hogy a változás életünk természetes része, az nagyobb 
kellemetlenségek nélkül, szinte észrevétlenül eshet át ezen az élet-
szakaszon, sőt akár rengeteg jót is hozhat az életébe ez az időszak. 
A legtöbb nő ilyenkor ugyanis már túl van az egzisztenciateremtés 
gondjain, és lassan a családanyai kötelezettségein is, több szabadidő-
vel, több tapasztalattal és önbecsüléssel rendelkezik, és végre újra 
foglalkozhat önmagával. A változókori jellemző panaszok legtöbbje kis 

kapuzáráS helyett 
inkább ízesítsd Meg A változókoRt 
Az egészséges élet sóivAl!



odafigyeléssel elkerülhető vagy jelentősen csökkenthető. ebben segí-
tenek a schüssler-féle biokémiai sók, melyek az egészséges élet sói 50 
év felett is! A dr. schüssler-féle biokémiai rendszer 12 szöveti sóval, a 
„szervezet élettani funkcionális szereivel” gyógyít! ebben a füzetecské-
ben megtalálhatod, hogy melyik változókori problémát melyik ásványi 
sók állítják helyre.

Az élet 50 felett is csupa szépséget tartogathat, főleg ha megízesíted 
a schüssler-féle szöveti sókkal! A kapuzárási pánik helyett inkább nyílj ki 
az új életszakasz hozta izgalmas tapasztalatokra!



a SchüSSler-Sók haSználata renDkívül egySzerű – a 
sókat általában egyszerre, másfél liter buborékmentes vízben oldjuk 
fel, és fogyasszuk el a nap végégig. A tabletták íze vízben oldva teljesen 
semlegessé válik. A vízben oldódó schüssler-sók szedésével az ajánlott 
napi folyadékbevitel nagy részéről is gondoskodunk, ami különösen 
fontos 50 éves kor felett, hiszen az anyagcsere-folyamatok lelassulnak, 
és vele együtt szervezetünk regenerálódása is. 

a Sókat 3 hónapoS kúraként alkalmazD!

vízBen oldódó fiatalSág





a bőr rugalmaSSágának elveSztéSe 50 év felett egyre 
gyorSabbá válik, cSökken a kollagén éS az elaSztin 
termelőDéSe, a bőr vízmegkötő képeSSége. Az anyagcsere 
folyamatok lelassulnak, így a regenerálódás is, a bőr megereszkedik, megöreg-
szik, vízhiányossá válik. bőrünk speciális bőrápolást igényel: rendkívül fontos az 
arctisztítás, a hidratáló hatóanyagok alkalmazása, a rendszeres vízfogyasztás. 
A szarkalábak ellen nr. 1 calcium fluoratum D12 és nr. 11 Silicea D12 sókkal is 
küzdhetsz. oldj fel mindkettőből napi 3x1 tablettát másfél liter buborékmen-
tes vízben, és idd meg a nap végéig.  egy 
3 hónapos kúra után fiatalosabb, élettel 
telibb és rugalmasabb lesz az arcbőröd. Az 
ötödik X-től a bőr pigmentáltsága is meg-
változik, és úgynevezett öregségi foltok 
alakulhatnak ki a napfénynek leginkább 
kitett területeken, így például az arcbőrön, 
a dekoltázson, a nyakon, a kézfejeken. napi 
3x1 tabletta nr. 12 calcium sulfuricum 
D6 és nr. 6 kalium sulfuricum D6 só 
alkalmazásával nem kell lemondanod az 
egészséges, sugárzó és foltmentes bőrről.

tagadj le egy tízeSt!  
vedd fel a harcot a ráncok ellen nr. 1 calcium fluoratum D12 
és nr. 11 Silicea* D12 alkalmazásával! le a barna foltokkal nr. 6 
kalium sulfuricum D6 és nr. 12 calcium sulfuricum D6 sókkal!

Silicea

calcium Sulfuricum

kalium Sulfuricum

calcium fluoratum



calcium Sulfuricum

Nr. 11
Nr. 12

*siliceát ne alkalmazzuk, ha 
szervezetünkben idegen 

anyag található (csavarok, 
lemezek, pacemker,  

fogamzásgátló spirál stb.).

kalium Sulfuricum

calcium fluoratum

Nr. 6
Nr. 1



Számtalan 50 év feletti ember küzD érrenDSzeri prob-
lémákkal. A visszér nemcsak esztétikai probléma, de egészségügyi 
is, ezért nem szabad elhanyagolni. egészséges, rostdús táplálkozással, 
sok folyadék fogyasztásával, a lábakat nem megterhelő rendszeres 
mozgással, e és C vitaminban gazdag ételekkel, bogyós gyümölcsök 
fogyasztásával sokat tehetünk érfalaink megerősítéséért. A visszér 
megelőzésére, illetve enyhítésére alkalmazzunk 3 hónapos kúrát: nr. 1 
calcium fluoratum D12 és nr. 11 Silicea* D12 sóból napi 3x1 tablettát 
buborékmentes vízben oldva. gyulladásos visszérpanaszok esetén nr. 
3 ferrum phosphoricum D12-vel érdemes a terápiát kiegészítenünk, 
ugyancsak napi 3x1 tabletta  
formájában. 

viSzlát viSSzér!  
nr. 1 calcium fluoratum D12 és nr. 11 Silicea* D12 együttes 
szedésével tehetsz a kékesen kanyargó, kidagadó erek ellen. 
gyulladásos, fájdalmas visszérpanaszok esetén nr. 3 ferrum 
phosphoricum D12-vel érdemes a terápiát kiegészítened.

*siliceát ne alkalmazzuk, ha szervezetünkben idegen 
anyag található (csavarok, lemezek, pacemker, 
fogamzásgátló spirál stb.).

Silicea

calcium fluoratum

ferrum phoSphoricum



calcium fluoratum

Nr. 11
Nr. 1

ferrum phoSphoricum Nr. 3



30 éveS korig általában több cSontot építünk, mint 
amennyit elveSzítünk, azonban az életkor előreha-
laDtával a cSontSzövet lebomláSának folyamata 
gyorSabbá válik, mint az építéSé, fokozottan veSzí-
tünk cSontunk tömegéből, SűrűSégéből. A menopauzá-
nak köszönhetően 50 év felett megnő a csontritkulás kialakulásának 
kockázata, nőként pedig amúgy is fokozott kockázatnak vagyunk kitéve 
úgy, hogy gyakran nem is tudunk róla, hiszen a csontállomány ritku-
lása nem jár figyelmeztető tünetekkel. de mit tehetünk a folyamat 
megelőzéséért, lassításáért, kezeléséért? A súlyzós edzés, a gyaloglás, 
kocogás, tánc kiváló mozgásforma erre a célra.  Ügyeljünk a megfelelő 
kalcium- és d-vitamin-pótlására, csökkentsük az alkoholfogyasztást, 
és ne dohányozzunk! lehetőleg kerüljük az olyan helyzeteket, amikor 
megnő az esések kockázata. Az óvintézkedések mellett schüssler-sókkal 
is támogathatjuk csontjaink egészségét: alkalmazzunk kúraszerűen  
nr. 1 calcium fluoratum D6 és 
nr. 2 calcium phosphoricum D6 
sókat, mindkettőből 3-3 tablettát 
buborékmentes vízben oldva, nap 
végéig elkortyolgatva. 

„törékeny” nő vagy?  
nr. 1 calcium fluoratum D6 és nr. 2 calcium phosphoricum 
D6 sókkal korunk „néma járványa”, a csontritkulás ellen!

calcium phoSphoricum 

calcium fluoratum



calcium fluoratum

Nr. 2
Nr. 1



már a felkeléS iS kínSzenveDéS? Az ok az ízületek mozgás-
korlátozottsága, amivel egy idő után sajnos mindenkinek szembe kell 
néznie. A folyamat azonban lelassítható és megállítható az állapot 
súlyosságának megfelelően, amennyiben olyan testmozgást válasz-
tunk, amely minden ízületet egyformán terhel, mint például az úszás, 
kerékpározás, gyógytorna. emellett fontos a tehermentesítés, vagyis a 
fogyás, a rendszeres fürdőzés, kialakult gyulladás esetén pedig a külön-
féle borogatások, pakolások, jegelés. Hogy a múló évek ne okozzanak 
fájdalmat, és újra ruganyos lehess, használd ki a schüssler-sókban rejlő 
„rozsdamentesítő” tulajdonságot: szedj egyik nap 3x1 tabletta nr. 11 
Silicea* D12 és 3x1 tabletta nr. 1 calcium fluoratum D12 sókat, másik 
nap 3x1 tabletta nr. 2 calcium 
phosphoricum D6 sót buborék-
mentes vízben feloldva, legalább 
3 hónapig. 

Be vagy rozSdáSodva?   
szedj váltott alkalmazásban nr. 1 calcium fluoratum D12,  
nr. 11 Silicea* D12 és nr. 2 calcium phosphoricum D6 sókat az 
ízületi porckopás ellen!

Silicea

calcium fluoratum

calcium phoSphoricum *siliceát ne alkalmazzuk, ha szervezetünkben 
idegen anyag található (csavarok, lemezek, 
pacemker, fogamzásgátló spirál stb.).



Silicea

calcium fluoratum

Nr. 11
Nr. 1

Nr. 2



50 felett egyre többet panaSzkoDunk alváSzavarok-
ról, álmatlanSágról, kialvatlanSágról. Az évek múlásával 
ugyanis teljesen átalakul, korábbra tolódik az úgynevezett cirkadián 
ritmusunk, vagyis a napi biológiai óránk, ezért korábban leszünk álmo-
sak, és hamarabb kelünk reggelente. Az agyhullámok változása miatt 
ráadásul 50 felett egyre többször ébredünk fel az éjszaka során, de a 
menopauzával járó kellemetlen hőhullámok, az izzadt forgolódás sem 
mondható túl pihentetőnek. Próbáljunk meg életmódunkkal alkalmaz-
kodni megváltozott ritmusunkhoz, feküdjünk korábban, kapcsoljuk le 
az elektromos kütyüket, és csendesedjünk el. Ha alvási problémáink 
nappali nyugtalansággal párosulnak, oldjunk fel 3 tabletta nr. 2 calcium 
phosphoricum D6-ot, és kortyolgassuk el napközben. nehezített elal-
vásnál, gyakori éjszakai ébredésnél 3 tabletta, vízben oldott nr. 5 kalium 
phosphoricum D6 lehet a segítségünkre. A sók 3 hónapos kúraként 
alkalmazandók! A terápiát 
érdemes kiegészíteni 
stresszkezelő technikákkal, 
jógával, relaxációval, és 
mozogjunk minél többet a 
szabad levegőn!

ne SzámolgaSd a Bárányokat! 
nr. 2 calcium phosphoricum D6 és nr. 5 kalium phosphori-
cum D6 alkalmazásával a nyugodt alvásért!

calcium phoSphoricum 

kalium phoSphoricum



calcium phoSphoricum 

kalium phoSphoricum

Nr. 2
Nr. 5



a menopauza egyik nagy előnye, hogy többé nem kell 
átélnünk a menStruációval járó, fájó görcSöket. 
Azonban a természet gyakran csúnya tréfát űz velünk: a menstruációs 
görcsök helyett másfajta kellemetlenségek, epe-, vese-, gyomor-, 
vázizom, például lábikra görcsök kopogtatnak az ajtónkon. de nem 
kell beengednünk őket! görcsös fejfájásra, gyomorgörcsre, görcsös 
hasmenésre, görcsökkel járó hányásra és egyéb görcsökre kombinálva 
szedjünk napi 3x1 tabletta nr. 7 magnesium phosphoricum D6 és nr. 5 
kalium phosphoricum D6 sókat buborékmentes vízben oldva, amíg a 
tünetek el nem múlnak. Ha különösen kínzó, hirtelen görcsök jelentkez-
nek, használjuk a „forró hetes” formulát: 10 db nr. 7 magnesium phos-
phoricum D6 sót egy bögre forró vízben oldva kortyolgassuk el még 
melegen! Mindemellett fogadjuk el, hogy anyagcserénk már nem a régi, 
csökkentsük ételeink adag-
ját, kerüljük a zsírdús ételek 
fogyasztását a gyomor- és 
bélrendszeri panaszok  
megelőzésére. végül pedig 
engedjük el magunkat!  

nem kell görcSölni az évek 
múláSa miatt!  
nr. 7 magnesium phosphoricum D6 és nr. 5 kalium phospho-
ricum D6 sókkal simán veheted az élet kihívásait!

magneSium phoSphoricum

kalium phoSphoricum



magneSium phoSphoricum

kalium phoSphoricum

Nr. 7
Nr. 5



dr. Wilhelm Heinrich schüssler, német orvos az 1800-as évek második 
felében dolgozta ki biokémiai terápiás rendszerét, amelynek alap-
gondolata az, hogy a különböző, szervezetünk működésében fontos 
szerepet játszó ásványi sók hiánya különféle betegségek kialakulásához 
vezet, így azok pótlásával egészségünk helyreállítható. 
A schüssler-sók hasonlóan működnek, mint ahogy egy koreográfus 
irányítja a táncosokat, finomhangolja a produkciót, összhangba hozza 
a zenét a táncosok mozgásával, egységesessé teszi a színpadképet 
és a látványvilágot. A schüssler-sók tehát a megfelelő felszívódási és 
beépülési folyamatokat irányítják az ideális sejtműködés mellett, in-
gerterápiaként irányt mutatnak a szervezetünknek a kóros folyamatok 
rendezésében, így maga a szervezet lesz majd az, aki tudni fogja, mit 
kell tennie a hiányállapot leküzdéséhez. 
dr. schüssler kutatásai alapján 12 ásványi sót állított terápiás rendsze-
rének középpontjába, amelyek 150 év elteltével is ugyanolyan időszerű 
segítséget nyújtanak a betegségek megelőzésében és a mellékhatások 
nélküli gyógyulásban.

egySzerű rendSzer,  
nagySzerű felfedezéS! 
A sCHÜssleR-Féle teRáPiás RendszeRRŐl



a SchüSSler-féle terápiáS rendSzer alapját 
képező 12 féle Szöveti Só a következő:

Nr. 1 Calcium fluoratum   kötőszövetek gumija

Nr. 2 Calcium phosphoricum csontok és fogak sója

Nr. 3 Ferrum phosphoricum  elsősegélyszer

Nr. 4 Kalium chloratum  nyálkahártyák, savós hártyák sója

Nr. 5 Kalium phosphoricum természetes antidepresszáns, az 
agy energiaforrása

Nr. 6 Kalium sulfuricum méregtelenítés sója

Nr. 7 Magnesium phosphoricum nagy görcsszer

Nr. 8 Natrium chloratum  só és vízháztartás sója

Nr. 9 Natrium phosphoricum elsavasodás megakadályozója

Nr. 10 Natrium sulfuricum természetes vízhajtó

Nr. 11 Silicea* prevenció és szépség sója

Nr. 12 Calcium sulfuricum elhúzódó gennyes folyamatok sója

* siliceát ne alkalmazzunk, ha szervezetünkben idegen anyag található (csavarok, 
lemezek, pacemaker, fogamzásgátló spirál, stb.).



magyar klinikai homeopátiáS orvoSok alapítványa 
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