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ПОПЪЛНЕТЕ Вашата

СЕМЕЙНА ХОМЕОПАТИЧНА АПТЕЧКА
с продуктите на Немския хомеопатичен съюз
за най-често срещаните проблеми

Аконит D6
yy В
 незапно покачване на висока температура (3940°С) със зачервена, суха кожа, без изпотяване, съпроводено със силно безпокойство и страх от смъртта.
Настинката е почти винаги след излагане на силен
студ или силен вятър. (+ШС №3 и №5 – по 1 табл. от
всяка сол през 30 мин. до настъпване на подобрение.
След това 2-3 дни се вземат по 3 табл. от всяка сол
дневно.)
yy Слънчев удар.
yy О
 стра невралгия на лицето след излагане на студ.
(+ШС №7 – 10 табл., разтворени в чаша гореща
вода, се изпиват бавно, на малки глътки.)

Дозировка на Аконит D6:
При остри симптоми се приема на 15-30 минути по
1 доза (5-10 глобули), 4-5 пъти дневно.
След подобрение – приемът се разрежда до 3 пъти по
1 доза.

Алиум цепа D6
yy Остра, хронична или алергична хрема със серийно кихане и обилен, дразнещ секрет от носа. Подобрение
от хладен въздух.

Дозировка на Алиум цепа D6:
При силно изразени симптоми –
на 2 часа по 1 доза (5-10 глобули).
След подобрение – 3 пъти дневно по 1 доза.
При хронични състояния – 2-3 пъти дневно по 1 доза.
Комбинация с Шуслерови соли:
 при бистър като сълза секрет – №3 и №8;
 при мътен, млечнобял секрет – №3, №4 и №8;
 при гъст, жълто-зелен секрет – №6 и №10;
 при алергичен ринит – №2, №3 и №8.
	При остри симптоми – по 1 табл. от всяка сол на
1 час за възрастни. При деца по 1 табл. на 2 часа.

Апис мелифика D6
yy Ужилвания от насекоми – пчели, оси, комари. (+ШС
№2, №3 и №8 – на всеки 15 мин. по 3 табл. от всяка
сол.
yy Изгаряне първа степен (розова пареща кожа).
yy Слънчево изгаряне с розова кожа. (+ШС №3 и №8 – по
1 табл. от всяка сол на всеки 15 мин. за възрастни и
на 30 мин. за деца. При подобрение – по 3-5 табл. от всяка сол дневно до
пълно възстановяване.)
yy Кожни алергии – уртикария, атопичен дерматит. (+ШС №2, №6 и №10 –
по 5 табл. от всяка сол дневно до настъпване на подобрение.)
yy Конюнктивит.
yy Остър оток на ставата след травма.

Дозировка на Апис мелифика D6:
При остри симптоми – на всеки 30 мин. по 1 доза (5-10 глобули).
При подобрение – разреждане на 2 ч. по 1 доза до пълно отзвучаване на
симптомите. При хронични симптоми – 2-3 пъти по 1 доза.

Арсеникум албум D12
yy Хранително отравяне; гастроентерит. (+ШС №3, №8 и
№10 – на 30 мин. по 1 табл. до подобрение).
yy Остър отит. (+ШС №3 и №4 в началото на инфекцията,
без секрет. Добавя се и №6 при поява на гъст, жълтеникав секрет. По 1 табл. от всяка сол на 15-30 мин. до
подобрение. След това по 5 табл. от всяка сол дневно.)
yy Остра невралгия с пареща болка, влошаване през нощта.
yy Пареща оскъдна хрема с влошаване нощем. (+ШС №3 и №4 – по 1 табл. от всяка
сол се редуват през 30 мин. След подобрение по 3-5 табл. от всяка сол дневно.)
yy Болният е отпаднал и силно притеснен за здравето си (хипохондрична нагласа).
yy По лекарско предписание – при астма, сенна хрема, хроничен колит, страхове.

Дозировка на Арсеникум албум D12:
При остри състояния – на 2 часа по 1 доза (5-10 глобули).
При подобрение – приемите се разреждат постепенно до 3 пъти по 1 доза.
При хронични състояния – 2-3 пъти по 1 доза.

Беладона D6
yy Остро настъпила висока температура с променливи
стойности (39-40°С), със зачервена, изпотена кожа.
(Внимание: Аконит D6 – при постоянна температура,
зачервен, но без изпотяване). (+ШС №3, №5 и №8 – по 1
табл. от всяка сол се редуват през 30 мин. до спадането
й. След това 2-3 дни – по 3 табл. от всяка сол.)
yy Възпаление на кожата и лигавиците със силно зачервяване, болка и топлина.
yy Зачервено гърло и сухота в гърлото. (+ШС №3, №4 – по 1 табл. от всяка сол се
редуват през 30 мин. до подобрение. 				
След това 2-3 дни – по 3 табл. от всяка сол.)
yy Слънчев удар с аленочервена кожа. (Внимание: Апис
мелифика D6 – при слънчево изгаряне с розова кожа).
yy Изгаряне първа степен с яркочервена кожа.
yy Топли вълни със зачервяване на лицето (менопауза).
(+ШС №3, №4 и №7 – по 5 табл. от всяка сол дневно.)

Дозировка на Беладона D6:
При остри състояния – на 30-60 мин. по 1 доза (5-10 глобули).
При подобрение – 3-4 пъти по 1 доза.

Бриония D6
yy Постепенно покачваща се температура при настинки и грип (около 38.5°С). Отпаднал, раздразнителен болен с челно главоболие. (+ШС №3 – по 1 табл.
на всеки 15-30 мин. до настъпване на подобрение.)
yy Ставни болки, които се провокират от всяко движение.
yy По лекарско предписание – суха болезнена кашлица
при трахеит, бронхит, пневмония; ставни болки
при артрит или травма с излив (Внимание: често
се редуват с Апис D6).

Дозировка на Бриония D6:
При остри симптоми – на 2 часа по 1 доза (5-10 глобули).
При подобрение – 3-4 пъти по 1 доза.
При хронични състояния – 2-3 пъти по 1 доза.

Гелсемиум D6
yy Грип или настинка с тилно главоболие. Болният е
сънлив, отпуснат, бавен. (+ШС №3 и №7 – по 1 табл.
от всяка сол през 30-60 мин. до настъпване на подобрение.)
yy Мъчително безпокойство или страх от нещо предстоящо (преди изпит, сценична треска), безсъние
от притеснение. (+ШС №7, 10 табл. се разтварят в
чаша гореща вода, пие се бавно вечер, преди лягане.)
yy Главоболие в тила.
yy По лекарско предписание – високо кръвно от безпокойство и стрес.

Дозировка на Гелсемиум D6:
При безпокойство и стрес –
3 пъти по 1 доза (5-10 глобули).
При висока температура или главоболие –
на всеки 2 часа по 1 доза.

Игнация D6
yy Емоционална свръхчувствителност със спастични и променящи се симптоми: топка в гърлото и в
стомаха, спазми, безсъние, нервна кашлица, колики,
главоболие. (+ШС №7 – 10 табл., разтворени в чаша
гореща вода, пие се на малки глътки вечер, преди лягане.)
yy Емоционални симптоми, провокирани от смърт или
раздяла с близки хора.

Дозировка на Игнация D6:
2-3 пъти дневно по 1 доза (5-10 глобули).
При липса на отчетливо подобрение и само след консултация с лекар хомеопат да се премине на D1000 – 1-2
пъти седмично по 1 доза.

Калиум бихромикум D12
yy Възпаление на лигавиците с гъсти, лепкави, жълтозелени секрети. (+ШС №6, №10 – по 1 табл. от всяка
сол през 30 мин. до настъпване на подобрение, след
което интервалите се удължават до отшумяване
на оплакванията.)
yy По лекарско предписание – допълващо лечение при
гноен синузит, гноен бронхит, гнойна ангина, стомашна язва с рефлукс.

Дозировка на Калиум бихромикум D12:
3 пъти по 1 доза (5-10 глобули).

Калциум карбоникум D10
yy При деца
	Трудна дентиция, съпроводена често със слабост,
висока температура и диария
	Запек при малки деца – хипотоничен, липса на позиви за ходене до тоалетна; изпражнения: много,
с кисела миризма
yy При възрастни
 уролитиаза (бъбречно-каменна болест)
 затлъстяване
 подагра

Дозировка на Калциум карбоникум D10:
по 1 доза (5-10 глобули) 3-4 пъти на ден.

Ликоподиум D6
yy Ацетонемично повръщане (обилно повръщане с дъх
на ацетон)
yy Мигрена от храносмилателен произход
yy Подуване на корема, изпускане на много газове
yy Запек при малки деца – изпражненията в началото са
твърди, след това редки/ течни
yy Хронична уртикария
yy Смущения в обмяната – хиперурикемия (подагра),
умерени хиперлипидемии (високи нива на
холестерол и триглицериди)

Дозировка на Ликоподиум D6:
по 1 доза (10 глобули) D 6, 30 на 2-3 пъти дневно.

Меркуриус солубилис D12
yy Възпаление на лигавиците с редки жълто-зелени секрети (Внимание: Калиум бихромикум D12 при лепкави
и гъсти секрети). (+ШС №3, №4 и №6 – по 1 табл. от
всяка сол през 30 мин. до настъпване на подобрение,
след което интервалите се удължават до отшумяване на оплакванията.)
yy Фарингит и ангина с тенденция към нагнояване.
yy Възпаление на венците (стоматит, периодонтит). (+ШС №3, №4 и №5 –
по 5 табл. от всяка сол дневно до настъпване на подобрение. )
yy Афти. (При мехурчета с воднисто съдържание +ШС №4 и №8 – по 1 табл.
от всяка сол се редуват през 1 час до настъпване на подобрение.)
yy Слузно-гнойни остри и хронични хреми. (+ШС №4 и №6 – по 1 табл. от
всяка сол през 30 мин. до настъпване на подобрение, след което интервалите се удължават до отшумяване на оплакванията.)
yy По лекарско предписание – при улцерозен колит.

Дозировка на Меркуриус солубилис D12:
При остри симптоми – на 2 часа по 1 доза (5-10 глобули) за 1 ден.
При подобрение – приемите се разреждат до 3 пъти по 1 доза.

Нукс вомика D6
yy Оплаквания от преяждане и препиване, лекарство за
махмурлук. (+ШС №10 – по 1 табл. на всеки час до настъпване на подобрение).
yy Запек с напразни позиви. (+ШС №10 – 5 табл. сутрин,
№8 – 5 т. на обяд, и №7 – 5 т. вечер, за 1-2 седмици.)
yy Хемороиди.
yy Киселини. (+ШС №9, 5 табл. сутрин за 3-4 седмици.)
yy Повишена нервност при опити да се спре тютюнопушене, алкохол, кафе, лекарства. (+ШС №5 и №7 – по
5 табл. от всяка сол дневно, до настъпване на подобрение, за 6-8 седм.)
yy Безсъние, припряност, раздразнителност при прекалено много работа. (+ШС №5 – 3 табл. сутрин, и
№7 – 5 табл., разтворени в чаша гореща вода, вечер
преди лягане).

Дозировка на Нукс вомика D6:
2 пъти по 1 доза (5-10 глобули).
При остри състояния – до 4 пъти дневно по 1 доза.

Пулсатила D6
yy Остри възпаления на дихателната система в стадий
на оздравяване с бяло-жълти секрети (хрема, кашлица). (+ШС №4 и №6 – по 5 табл. от всяка сол до окончателно преминаване на оплакванията.)
yy Отити.
yy Ечемик при децата. (+ШС №3, №11 и №12 – по 3
табл. дневно от всяка сол до отшумяване на оплакванията.)
yy Тежест в краката, разширени вени. (+ШС №1, №4,
№8 и №11 – по 5 табл. от всяка сол дневно, до настъпване на подобрение.)

Дозировка на Пулсатила D6:
3 пъти по 1 доза (5-10 глобули).

Рус токсикодендрон D6
yy Херпес, херпес зостер, варицела. (+ШС №3, №8 и №10
– по 5 табл. от всяка сол дневно до настъпване на
подобрение.)
yy Пресипнал глас след преумора (при преподаватели,
треньори). (+Арника D6).
yy Рехабилитация след навяхване и счупване на кости.
(+ШС №1, №2 и №11 – по 5 табл. от всяка сол дневно
за 4-6 седмици.)
yy Ставна скованост и болки, които се влошават от
обездвижване и се подобряват от постепенно раздвижване на ставата.
yy Настинки и грип с мускулно-ставни болки и двигателно неспокойство на болния.
yy Екзема с малки мехурчета с бистра течност.

Дозировка на Рус токсикодендрон D6:
При остри симптоми – на 2 часа по 1 доза (5-10 глобули).
След подобрение – 3 пъти по 1 доза.

Туя D6
yy След ваксинация за профилактика на страничните
ефекти (по 1 доза дневно за 10 дни от деня на ваксината). (+ШС №3 – дава се 1 ден преди ваксинирането; ШС №2 и №4 – 2 пъти по 2 табл. от всяка сол за
2-3 дни след ваксинация.)
yy Брадавици.
yy Целулит, задържане на течности. (+ШС №1, №4, №8,
№11 и №12 – по 5 табл. от всяка сол дневно за 1-2
месеца.)
yy По лекарско предписание – полипи, хронични пикочни и гинекологични инфекции, кондиломи, хипертрофия на простатата.
yy За изчистване на страничните ефекти от
дълготрайно лечение с медикаменти и ваксини.

Дозировка на Туя D6:
2 пъти дневно по 1 доза (5-10 глобули).

Фитолака D6
yy Остра и рецидивираща ангина с тъмновиолетови
сливици и небни дъги. (При ангина много често се
комбинира с Меркуриус солубилис D12). (+ШС №3, №4
и №9 – по 3 табл. от всяка сол за дълъг период от
време, 6-8 седмици.)
yy Хомеопатичен имуностимулатор. (+ШС №3, №6 и
№7 – по 3 табл. дневно от всяка сол за 1-2 месеца.)
yy По лекарско предписание – фиброкистозна мастопатия.

Дозировка на Фитолака D6:
При остри състояния – на 2 часа по 1 доза (5-10 глобули).
След подобрение – 4 пъти по 1 доза.

Хамомила D6
yy Много болезнено никнене на зъби у кърмачета, които са силно раздразнителни, постоянно плачат и
искат да бъдат носени на ръце. (+ШС №7 – 2 табл.
дневно, разтворени в чаша топла вода, течността
се дава с малка пластмасова лъжичка през 30-60 мин.)
yy Болки в зъбите (нощем), съпроводени със силна раздразнителност. (+Беладона D6).
yy Раздразнителни, гневни деца. (+ШС №5 и №7 – по
3 табл. дневно (съответно сутрин и вечер) за 6-8
седмици.)

Дозировка на Хамомила D6:
3 пъти по 1 доза (5-10 глобули).

Хепар сулфурис D10
yy Остри гнойни процеси. (+ШС №3, №4, №6 и №12 – по
1 табл. от всяка сол се редуват през 1 час до настъпване на подобрение.)
yy Остър ларингит. (+Спонгия D6).
yy По лекарско предписание – допълващо лечение при
гноен синузит, гноен бронхит, циреи, акне, ечемик,
абсцес и други гнойни процеси.
 	Хепар сулфурис D10 е подходящ само при
отворени гнойни процеси с възможност
за дрениране. Във всички случаи, в които
искаме да спрем гнойния процес, трябва
да се използва по-високо разреждане – D30.

ВАЖНО:

Дозировка на Хепар сулфурис D10:
При остри състояния (ларингит) – 3-4 пъти по 1 доза
(5-10 глобули).
Повече от 50 години Немският хомеопатичен съюз (DHU) е един от водещите
световни производители в областта на природните лекарства, каквито са хомеопатичните медикаменти и Шуслеровите соли.
yy Корените на уникалния опит в хомеопатията на DHU са заложени от д-р Вилмар Швабе, който преди повече от 150 г. открива първата хомеопатична аптека в света. Неговата книга
Pharmacopoea Homoeopathica Polyglottica, написана през далечната 1872 г., се явява крайъгълен
камък в развитието на хомеопатията: тя е първата общоприложима и призната книга за
стандартизация на хомеопатичните лекарства.
yy Философията на DHU интегрира вековния опит от употребата на натурални съставки и
хомеопатични медикаменти с последните научни и клинични достижения на съвременната
медицина. Немският хомеопатичен съюз създаде стандарт за безопасна, щадяща и ефективна грижа за здравето. Високото качество и богатата продуктова гама допринасят за
големия успех на продуктите на DHU както в Германия, така и в над 40 страни по света.
yy Хомеопатичните монопрепарати на DHU се произвеждат в D разреждания и са достъпни
и практични за употреба от широк кръг пациенти, тъй като бързо повлияват основните
симптоми и първопричината на заболяването. За самолечение са подходящи предимно ниските разреждания (D6, D10, D12), а също и средните разреждания (D30). Те дават възможност за първа и незабавна реакция за решаване на даден проблем. Можете да ги добавите в
своята домашна аптечка за случаи като: настинки, грип и грипоподобни вирусни инфекции,
възпаления на сливиците, алергии, травми, за възстановяване след боледуване и др.
yy При първи прояви на симптоми на остро заболяване можете да се доверите на съвета и на
фармацевт, но при по-продължителни оплаквания, и/или хронични страдания, е необходима
консултация с лекар хомеопат.

БЪРЗ СПРАВОЧНИК
Симптоми

Монопрепарати и Шуслерови соли на DHU

Ангина (остра / рецидивираща, с тъмновиолетови сливици)

Фитолака D6;
Меркуриус солубилис
D12

ШС №3, №4 и №9

Афти

Меркуриус солубилис
D12

ШС №4 и №8 (воднисти
мехурчета) + №6
(жълтеникав налеп)

Безсъние, раздразнителност
(при претоварване с работа)

Нукс вомика D6

ШС №5 и №7

Болезнено никнене на млечни зъби

Хамомила D6

ШС №7

Висока температура, внезапно покачване на
39-40°С, със зачервена, суха кожа

Аконит D6

ШС №3, №5

Висока температура, променлива, 39-40°С
(остро начало, зачервена, изпотена кожа)

Беладона D6

ШС №3, №5 и №8

Висока температура, 38.5°С
(постепенно покачваща се)

Бриония D6

ШС №3

Възпаление на венците
(стоматит, периодонтит)

Меркуриус солубилис
D12

ШС №3, №4 и №5

Възпаление на лигавиците
(с редки жълто-зелени секрети)

Меркуриус солубилис
D12

ШС №3, №4 и №6

Възпаление на лигавиците
(с гъсти, жълто-зелени секрети)

Калиум бихромикум
D12

ШС №6 и №10

Възстановяване след травми, след вадене на зъб

Хиперикум D6;
Арника D6

ШС №3 и №7

Гадене (при бременност)

Ипекакуана D6

ШС №3 и №9

Гадене и повръщане
(остър гастроентерит; при пътуване)

Ипекакуана D6

ШС №3, №9 и №10

Грип / настинка (с главоболие в тила)

Гелсемиум D6

ШС №3 и №7

Диария от антибиотично лечение

Окубака D6

ШС №3, №5 и №8

Диария (при пътуване)

Окубака D6;
Арсеникум албум D12

ШС №3, №4, №5 и №8

Емоционална свръхчувствителност
(„топка” в гърлото и в стомаха, спазми и др.)

Игнация D6

ШС №7

Ечемик

Пулсатила D6

ШС №3, №11 и №12

Запек (с напразни позиви)

Нукс вомика D6

ШС №10

Зачервено гърло (сухота)

Беладона D6

ШС №3 и №4

Имунитет (стимулиране)

Фитолака D6

ШС №3, №6 и №7

Кашлица (с позиви с гадене и/или повръщане)

Ипекакуана D6

ШС №7; №3 и №8

Киселини

Нукс вомика D6

ШС №9

Кожни алергии (уртикария, атопичен дерматит)

Апис мелифика D30

ШС №2, №6 и №10

БЪРЗ СПРАВОЧНИК
Симптоми

Монопрепарати и Шуслерови соли на DHU

Махмурлук, преяждане

Нукс вомика D6

ШС №10

Мускулна треска и умора
(след тренировка, при спортисти)

Арника D6

ШС №3 и №7

Мъчително безпокойство, страх

Гелсемиум D6

ШС №7

Навяхване, счупване на кости

Рус токсикодендрон
D6

ШС №1, №2 и №11

Нервност, гневливост (при опити да се спре
тютюнопушене, алкохол, кафе, лекарства)

Нукс вомика D6

ШС №5 и №7

Остри възпаления на дихателната система
(в стадий на оздравяване)

Пулсатила D6

ШС №4 и №6

Остри отворени гнойни процеси с възможност
за дрениране

Хепар сулфурис D10

ШС №3, №4, №6 и №12

Остър отит

Арсеникум албум D12

ШС №3, №4 и №6

При ваксинация

Туя D6

ШС №3; ШС №2 и №4

Раздразнителни, гневни деца

Хамомила D6

ШС №5 и №7

Слънчево изгаряне (с розова, пареща кожа)

Апис мелифика D6

ШС №3 и №8

Тежест в краката, разширени вени

Пулсатила D6

ШС №1, №4, №8 и №11

Топли вълни със зачервяване на лицето
(менопауза)

Беладона D6

ШС №3, №4 и №7

Травма, наранявания от всякакъв вид

Арника D6

ШС №3

Ужилвания от насекоми (пчели, оси, комари)

Апис мелифика D30

ШС №2, №3 и №8

Уморени очи (работа с компютър)

Рута D6

ШС №1, №8 и №11

Фарингит, ангина (с тенденция към нагнояване)

Меркуриус солубилис
D12

ШС №3, №4 и №6

Херпес, херпес зостер, варицела

Рус токсикодендрон
D6

ШС №3, №8 и №10

Хранително отравяне; гастроентерит

Арсеникум албум D12

ШС №3, №8 и №10
ШС №3 и №8
(бистър, воднист секрет)

ШС №3, №4 и №8
Хрема, остра (хронична или алергична)

Алиум цепа D12

(мътен, млечнобял секрет)

ШС №3, №6 и №8
(гъст, жълто-зелен секрет)

ШС №2, №3 и №8
(алергичен ринит)

Хрема, остра / хронична (слузно-гнойна)

Меркуриус солубилис
D12

ШС №4 и №6

Целулит, задържане на течности

Туя D6

ШС №1, №4, №8, №11 и
№12

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ
за прием на монопрепарати
в D разреждания
Хомеопатията е много инидивидуален
терапевтичен метод и дозирането се
определя предимно от силата на оплакванията и реактивността на организма.
DHU предлага в България монопрепарати в няколко
различни разреждания:
D6, D10, D12 – подходящи за първа реакция при проява
на първи, леки симптоми на дадено заболяване.
D30 – подходящи за първа реакция при проява на първи, леки симптоми на дадено заболяване, както и по
лекарско предписание.
D1000 – за приложение на D1000 се изисква индивидуално дозиране от лекар хомеопат.
ВАЖНО: При остри състояния, ако в рамките на 24
до 48 часа не настъпи подобрение, задължително потърсете лекарски съвет! Хроничните заболявания се
лекуват под лекарски контрол с прием на хомеопатичните лекарства за поне 3 месеца.

При проява на първи, леки симптоми хомеопатичните
лекарства се прилагат начесто, на всеки 15 минути
до 1-2часа. При настъпване на подобрение, приемът
на лекарството се разрежда постепенно до 3-4 пъти
дневно. При хронични състояния хомеопатичните лекарства се приемат от 1 до 3 пъти дневно до 1 път
седмично в зависимост от заболяването и конкретния медикамент.

