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csak Neked!



Már nagyon vártuk a nyarat, hiszen ez a legélettelibb, 
legragyogóbb évszak. Azonban a nyár korántsem mindenki számára 
ennyire felszabadult időszak, mivel a szépséghibák is jobban a napvilágra 
kerülnek: többé nem takargathatjuk testünket hosszú pulóverekkel, és arc-
bőrünket sem tudjuk vastag alapozóval lefedni. A meglévőek mellé ráadásul 
újabb problémák is kialakulhatnak – a magas hőmérséklet és páratartalom 
miatt megjelenhetnek a kellemetlen pattanások, a káros napsugárzás követ-
keztében kialakulhatnak apróbb ráncok, bőrünk veszíthet rugalmasságából, 
hajunk pedig fényéből. A hosszabb utazások és a kánikula miatt ilyenkor 
még azok is hajlamosabbak a lábfej és boka vizesedésére, akik az év többi 
időszakában nem küzdenek lábdagadással. A megannyi szépségprobléma 
mellett fogaink egészsége is sérülhet, hiszen a cukros üdítők és hideg italok 
mind roncsolják a fogzománcot. 
A bőrápolás fontossága, egészségünk megőrzése talán sosem annyira fon-
tos, mint ilyenkor, mégis sokszor felejtjük el, hogy az igazi változás belülről 
kezdődik. A dr schüssler-féle biokémiai rendszer 12 féle biokémiai sóval, 
a „szervezet élettani funkcionális szereivel” gyógyít.* legyen szó száraz, töre-
dezett hajról vagy narancsbőrről, az elkövetkezőkben megtudhatod, melyik 
problémát melyik ásványi sók állítják helyre. legyél ragyogó, akárcsak a nap!

ragyogj, mint a nap! 
szépségedet belülről építsd 

*Dr. Wilhelm Heinrich schüssler: new treatment of Disease, 1995, B. Jain publishers; William Boerice and A. Dewey: 
the twelwe tissue remedies of schüssler, 1992, B. Jain publishers; Vass zsolt: Dr. schüssler-féle biokémiai életsóterápia, 
2004, Út az egészséghez





a schüssler-sók használata rendkívül egyszerű – a 
sókat általában egyszerre, másfél liter buborékmentes ásványvízben 
vagy csapvízben oldjuk fel, és fogyasszuk el a nap végéig. A tabletták 
íze vízben oldva teljesen semlegessé válik.  
A vízben oldódó schüssler-sók szedésével így még a nyári ajánlott 
folyadékbevitel 50%-áról is gondoskodunk!

a sókat 3 hónaPos kÚraként alkalMazd!

a vízben olDóDó SzépSég 



Hagyományosan a tavaszt tekintjük a méregtelenítő kúrák szezonjának, 
pedig a nyár is tökéletes időszak szervezetünk méregtelenítésére, hi-
szen ilyenkor, a nagy melegnek köszönhetően amúgy is többet iszunk. 
A bőséges vízfogyasztás pedig minden méregtelenítő kúra alapja kell, 
hogy legyen.
szervezetünk nagytakarításához használjunk Nr. 6. kalium sulfuricu-
mot, amely fokozza a méregtelenítési és kiválasztási folyamatokat, 
elsősorban a bőrt és a nyálkahártyát, valamint a májat célozza meg. 
szemünk duzzadása, lábunk dagadása azt jelzi, hogy a vesét is támo-
gatni kell a méregtelenítésben, ezért kapcsoljuk be a kúránkba a Nr. 10. 
natrium sulfuricumot is. A sejtek közötti térből pedig a Nr. 8. natrium 
chloratum segít majd kipucolni a lerakódott salakanyagokat, így a 
narancsbőrnek is búcsút inthetünk.
Használd mindhárom ásványi sót akár három hónapon keresztül: na-
ponta mindháromból 3x1 tablettát oldj fel másfél liter buborékmentes 
vízben. Nemcsak széppé, de egészségessé is tesz!

méregtelenítéS nyáron iS! 
Háromféle ásváNyi sóvAl 
A sikerért! 



itt a nyár, bőrünk egyre több káros, külső tényező-
nek van kitéve – a napsugarak, a légkondicionálás, a strandolás 
mind megviselik a bőrt, ilyenkor ráadásul többet éjszakázunk és 
kevesebbet alszunk. A fény és az életmód okozta korai bőröregedés a 
fiatalabb korosztályt is érintheti, bőrünk színében, szerkezetében jelen-
tős változások léphetnek fel, akár mélyebb ráncok is megjelenhetnek. 
A schüssler-féle biokémiai sók közül a calcium fluoratum és a silicea 
felel a kötőszövetek és a bőr rugalmasságáért, ezek hiánya tehető fele-
lőssé az arc korai öregedéséért és a szem körül kialakuló szarkalábakért 
is. ezeket megelőzendő, illetve enyhítendő, tarts 3 hónapos kúrát: oldj 
fel napi 3x1 tabletta calcium fluoratum d12 és napi 3x1 tabletta silicea 
d12 sót másfél liter buborékmentes vízben, és idd meg a nap végéig. A 
kúra után fiatalosabb, élettel telibb és rugalmasabb lesz az arcbőröd.

mi a Szép bőr titka?  
fiatalosabb, rugalmasabb, kevésbé ráncos arcbőr 
nr. 1. calcium fluoratum és nr. 11. silicea  
alkalmazásával! 

Silicea

calcium fluoratum



calcium fluoratum

nr. 11.
nr. 1.



a narancsbőr vagy Más néven cellulit a legtöbb 
nő réMálMa, ráadásul testalkattól függetlenül 
szinte bárkit érinthet. Az év többi időszakában még csak-csak 
elvagyunk vele valahogy, ám nyáron nem rejtegethetjük tovább: ahogy 
a sortok előkerülnek, úgy sajnos a narancsbőrünk is napvilágra kerül. 
A narancsbőr azonban nemcsak nem szép, de nem is egészséges: a 
helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód hatására felhal-
mozódnak a salakanyagok, és a bőr narancshéj-rajzolatúvá válik. A 
probléma megszüntetéséhez a salakanyagok eltávolítására, a szervezet 
természetes élettani folyamatainak helyreállítására van szükség! A sej-
tek közötti térből a natrium chloratum d6 segít kipucolni az itt lerakó-
dott salakanyagokat, amelyek a narancsbőr kialakulásáért felelősek. Ha 
észleled a tüneteket, válaszd a natrium chloratumot: oldj fel naponta 
3x1 tablettát másfél liter buborékmentes vízben, és kortyolgasd el 
napközben. A méregtelenítést a víz is segíteni fogja!

viSzlát narancSbőr! 
A nr. 8. natrium chloratum alkalmazásával 
kezdődhet a strandszezon!  

natrium chloratum



nr. 8.



a klóros víz, az égető naPsugarak, a folyaMatos ka-
laP- vagy saPkaviselés különösen Megviselheti haj-
koronánkat, ezért nagyon fontos, hogy kellő táPlá-
lást kaPjon nyáron is. A sima hajmosás, balzsam általában nem 
elég, hiszen a nap kivonja a haj nedvességét, ennek következtében 
pedig kiszárad. A sós tengervíz pedig szintén nem hajbarát, hiszen 
roncsolja annak külső és belső rétegét, amitől megfakulhat. Hogy nyár 
végére is hidratált, kezelhető és fényes legyen a frizurád, alkalmazd 
a „szépség sóját”, a silicea d12 sót, amellyel megszüntetheted a haj 
túlzott szárazságát és a köröm töredezettségét. A 3 hónapos kúraként 
alkalmazott silicea d12 szedésével megvéded a hajad a kiszáradástól és 
a töredezéstől. Hogy egész nyáron úgy tűnjön, mintha épp a fodrásztól 
és a manikűröstől jöttél volna ki, nem kell mást tenned, mint napi 3x1 
tablettát másfél liter vízben feloldani, és nap végéig elkortyolgatni.

élettel teli haj? 
egészséges körmök? 
nr. 11. silicea kúrával elérhető! 

Silicea



Silicea nr. 11.



a hosszÚ ünnePségek, hétvégi kirándulások, átMula-
tott nyári éjszakák bizony nyoMot hagynak szeMe-
inken; reggel, ébredés után gyakran tapasztalhatjuk, hogy szemünk 
bedagadt, arcunk püffedt. A tartós hőségben ráadásul szervezetünk 
nagy igénybevételnek van kitéve, a forróságban fokozottan jellemző a 
lábdagadás kialakulása is, amely nemcsak nem szép látvány, de feszítő, 
kellemetlen érzéssel is jár. A kánikulában sosem lehet elég a vízből, 
de nem a szervezetünkben! A natrium sulfuricumot természetes 
vízhajtóként használhatjuk enyhe esetekben úgy, hogy naponta 3x1 
tabletta natrium sulfuricum d6-ot másfél liter buborékmentes vízben 
feloldunk, és napközben elkortyolgatjuk.

táSkáS Szemek? 
beDagaDt láb? 
nr. 10. natrium sulfuricum alkalmazásával jó újra 
a tükörbe nézni!

natrium Sulfuricum



nr. 10.



az acne rendkívül gyakori, elsősorban tinédzser és 
fiatal felnőttkorban előforduló bőrbetegség. Azon-
ban a jó idő beköszöntével minden korosztályt érinthetnek az olyan 
kellemetlen jelenségek, mint a testünkön megjelenő pattanások. sokat 
tehetünk ellenük már azzal is, ha a melegben rendszeresen letisztítjuk, 
leradírozzuk a bőrünket, de igazán hatékonyan csak úgy tudjuk felvenni 
ellenük a harcot, ha „belülről” kezdjük az ellentámadást. A pattanások 
kezelésére naponta 3x1 tabletta silicea d12 és natrium phosphoricum 
d6 és ferrum phosphoricum d12 javasolt, másfél liter buborékmentes 
vízben feloldva, nap végéig elkortyolgatva.

elűzhetők-e a miteSSzerek, 
pattanáSok? 
A nr. 3. ferrum phosphoricum, nr. 11. silicea és  
nr. 9. natrium phosphoricum kúra segít! 

Silicea

ferrum phoSphoricum

natrium phoSphoricum



Silicea

ferrum phoSphoricum

nr. 11.
nr. 3.

nr. 9.natrium phoSphoricum



a nyár a lazítás ideje, ilyenkor jobb dolgunk is akad, 
Mint a fogainkkal foglalkozni. pedig fogunk nyáron 
fokozott veszélyeknek van kitéve – a hideg italok, fagylaltok, jégkásák, 
a jégkockákkal teli üdítők, a gyümölcsökben lévő savak meggyengít-
hetik a fogzománcot, a túl sok cukor fogyasztása fogszuvasodáshoz 
vezethet. Hogy ne kelljen a szeptembert a fogászaton kezdened, a 
schüssler-féle terápiás rendszer szöveti sói közül a calcium fluoratum 
és a calcium phosphoricum lesz a segítségedre, ha fogaid gyorsan 
romlanak, hiszen a bennük található ásványi sók elősegítik a kalcium 
felszívódását és beépülését a csontokba, fogakba. Alkalmazz 3 hóna-
pos kúrát azért, hogy mosolyod nyáron is lehengerlő legyen: napi 3x1 
tabletta, másfél liter vízben 
feloldott calcium fluora-
tum d6 és napi 3x1 tabletta 
calcium phosphoricum d6 
alkalmazásával megóvhatod 
fogaid épségét. 

gyönyörű moSoly, 
egéSzSégeS fogak?   
A nr. 2. calcium phosphoricum és a  
nr. 1. calcium fluoratum alkalmazásával  
mosolyod újra a régi!

calcium fluoratum

calcium phoSphoricum 



calcium fluoratum

nr. 2.
nr. 1.

calcium phoSphoricum 



a Pöttyök lehetnek divatosak, de neM az arcunkon. 
Az olyan pigmentációs eltérések a bőrön, mint a májfoltok vagy a 
szeplők, napfény hatására élénkebbé, sötétebbé válhatnak. bőröd 
védelme érdekében mindig használj UvA és Uvb szűrős fényvédőt, ám 
ha a foltok mégis kialakulnak vagy erősödnek, ne alapozóval takargasd 
a bőrhibákat, hanem hívd segítségül a sókat. A kalium sulfuricum 
fog segíteni szervezeted nagytakarításában, az arcodon lévő foltok 
eltüntetésében. Napi 3x1 tabletta, másfél liter vízben feloldott kalium 
sulfuricum d6 szedésével megállíthatod a folyamatot, optimális eset-
ben a barna foltok is eltűnhetnek! 

le a barna foltokkal   
a nr. 6. kalium sulfuricum segítségével!

kalium Sulfuricumnr. 6.



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.).



SchüSSler-féle terápiáS renDSzer
Dr. Wilhelm heinrich Schüssler, német orvos által kidolgozott 
biokémiai terápiás rendszer alapgondolata az, hogy a különböző 
ásványi sók – melyek szerepet töltenek be a sejt felépítésén kívül az 
enzimek működésében, az ideg és izomingerlékenység szabályozásá-
ban, az ingerület átvitelben, a szervezet só-vízháztartás és sav-bázis 
egyensúlyának fenntartásában és a vérképzésben is – hiánya különféle 
betegségek kialakulásához vezet, így azok pótlásával az egészség 
helyreállítható. A schüssler-féle terápiás rendszerben a szöveti sók 
alkalmazásakor nem egyszerűen a megszokott helyettesítő terápia 
elve érvényesül, hanem mindez olyan természetes úton megvalósuló 
ingerterápiát jelent, melynek során a megfelelő információ sejtekhez 
juttatásával a számukra életfontosságú anorganikus sók táplálékból 
felvett mennyisége ismét növekszik, így ez a folyamat állítja helyre a 
szervezet megbillent egyensúlyát. 

magyar klinikai homeopátiáS orvoSok alapítványa 
www.mkhoa.hu, info@mkhoa.hu


