začítzpočátku s vyššímdávkováním (cca 5-6 denně). V p ípadě
akutních stavťr je možnézv šit dávkování na 1 tabletu každé

2

hodiny, někdy

i

častěji (nap. krvácení, vysoká teplota

po 10*15 minutách). Je možnékombinovat více druhťr tkáňov ch
solí. U mal ch dětí doporučujeme pastitky rozdrtit a smíchat
s troškou vody.

,,obnova buňky a ú,mi cetáfiáiétárái ,,ffili'$frfiSífil
vyrovnání deficitu anorgqnick, ch solí."
(Dr,

Název tkáňové (Schiiss[erovy, buněčné)soli

je odvozen

od

konceptu dvanácti základních minerá[ních solí, které se nacházejí
v tkáních a buňkách tidského organismu. V 19. století tkáňové soli
definoval Dr. W.H. Schússler (tékai, homeopat). Díky dtouhé tradici
Izevyužílbohaté empirické znalosti a zkušenosti,
Tkáňové soli jsou základní minerální živiny, které se nacházejí
v tidském organismu.Jejich rovnováha a správn pohyb vtkáních
a buňkách jsou nevyhnutelné pro udrženízdraví. Nedostatečnli
p íjem nebo nezdravé návyky, strava a stres zp sobují jejich

nedostatek, dochází

k

Tkáňové soli nejsou léky v dnešnímslova smyslu, protože ríčinné
minerální látky jsou p irozen ,mi složkami tidského těla. Proto je
mohou bez obav užívati těhotné a kojící maminky nebo maté děti.

Obličejová diagnostika

Wilhelm H. Schússler)

narušeníminerální rovnováhy,

To se nakonec projeví zdravotními problémy.

Minerální anorganické tátky se vst ebávají jen velmi těžko.
Empiricky bylo zjištěno, že nejtépe 5e do organismu vst ebají p i
použitíhomeopatické potence D3 až D1,2, Neměli bychom však
zaměňovat tkáňové so[i s homeopatií, protože zde neplatí zákon
podobnosti (téčbapodobného podobnlim), ate zákon deficitu
(dodáme tělu to, co mu podle p íznakťrchybí). P itom je velmi
dťrtežitá i kvantitativní stránka.

Tkáňové so[i jsou vyráběny s láskou a v souladu s p írodou. P i
v robě se využívajímoderní p írodní báze bez obsahu cukru,
tepku, taktózy a bez živočišnch derivát . Pomáhají p i p irozené
samoléčebné,čisticía regenerační schopnosti těla a poskytují
našim buňkám záktadní anorganické dob e vst ebate[né živiny
pro obnovení rovnováhy a zdraví.

jejich

Jak se tkáňové soli užívají?
Podobně jako homeopatické téky se pastilky tkáňornich sotí
rozpouštějí a vst ebávají p ímo v ustní dutině. P ed užitíma po
užitíse doporučuje p ibtižně deset minut nejíst a nepít. Obvyktá
dávka tkáňovlich sotí p i chronick ch stavech je 2x denně
]. tableta (0,5 g), Tkáňové soli lze užívatdlouhodobě podte
závažnosti a trvání deficitu, Pro rychlejší nástup učinku se mrjže

W§hť-ťi%u,}u""Wbvlť"WÁi\Tťthw,]Wňy}w6}u^W\4w,Jwuť:ffit\tr

První fyzické pííznaky nedostatku anorganick ch solí v organismu

se projeví na našich tvá ích dlouho p ed tím, než se projeví jako
onemocnění nebo zdravotní problém, Anallizou zbarvení
a struktury pokožky tvá e a následnlim doplněním p íslušnou
tkáňovou so[í je možnézkorigovat nerovnováhu na buněčnéurovni

d íve, než nastanou vážnějšízdravotní probtémy. Jakmite

se buněčnédeficity vyrovnají, začne se měnit i stav pokožky - začne

zdravě zá it, změní se barva

i

struktura pokožky, mizí znaky

p edčasnéhostárnutí.

Druhy tkáňovyich solí
záktadní tkáňové soli
KALI PHos (KALIUM PHosPHoRlcUM)
NERW ENERGlE A

í oeNovn

Je základní solí pro životníenergii, podporuje funkci nervového
systému (mozek, nervy). Pomáhá p i rínavě a vyčerpání- psychické
i fyzické. Podporuje koncentraci a paměť. Vhodná pro studenty
ve zkouškovém období ženy na mate ské dovolené, koriguje
hyperaktivitu u dětí. Vetmi vhodná pro seniory, kterym navrací
psychickou pohodu a vitalitu. Vhodná p i nervozitě, podrážděnosti,
poruchách paměti, depresi, nespavosti, hyperaktivní mysti. Posiluje

odolnost nervovlich buněk vťrčitoxin m..Je vhodná p i onemocnění
nervové soustavy (nap. Atzheimer. choroba, sta ecká demence,
infekce CNS,...). Tonikum pro rychté a intenzivní stavy, nap. těžk17
porod, horečka nad 39 oC, septické stavy nebo p i dtouhodob ch
avážn, ch chorobách. Součást,,energetického mixu" Ka[i phos - Nat
mur - Ferr phos, Navrací vitalitu a životní sí[u.

Nedostatek se projevuje apatií nebo podrážděností šedav m
nádechem kťrže na obtičeji, krvácením zdásní, zápachem z ust.
Extrémní nedostatek se projeví hnitobnlim zápachem těla
a odumíráním tkání.

Detoxikace jate1 lymfatického systému a st ev. Podporuje činnost
tlustého 5t eva a tvorbu ž[uči,Používá se p i onemocnění jater
(nap. hepatitida, mononukleóza,žIučové kameny,...), p i poškození
jater toxiny, antikoncepcí a alkoholem. Zbavuje tělo nadbytečné
vody (otoky celého těla, náhté p iblivání na váze, ascites) spolu
s toxiny metabolismu. Podporuje sekreci inzulinu v pankreas.

Pomáhá p i astmatu, alergiích, virov ch onemocněních,
chronickém kašli, edematózním zánětu, bércovl7ch v edech,
migréně. Spolu s Nat phos p i dně a artritidě. Užívá se p i
potravinové intoleranci, Crohnově chorobě, ulcerózní kotitidě,
chronickl7ch pr jmech. Léčbasvědiv ch ekzémťr. Napomáhá p i

hubnutí a proti celulitidě. Nedostatek zprlsobuje otok celého tě[a,
zadržování vody, žlučovitou chuť na jazyku, později zelenožlutli
nádech pokožky, červen17 nos, žlutéočníbětmo, váčky pod očima,
ekzém a svědění kr]že.
Upozornění: u dehydrovanl7ch tidí (vysok krevnítlak, špatn17 pitn
režim) je nutné užívatspolu s Nat mur, dodržovat pitn režim.
KA[_I MtJR {KAL!tjb4 MtJffi tÁ"r,!(Ue4}

D težit minerál pro sliznice, zejména sliznice
pomáhá p

i ORL

dl7chacích cest,

zánětech, otitidách, angínách, otocích sliznic,

opakovan ch infekcích a měkk ch otocích lymfatick ch uzlin. Je
vhodná pro druhé stadium zánětu (první viz. Ferr phos), kdy
dochází k tvorbě bítéhohustého h[enu. Utehčuje vykašlávání,
zmírňuje zahlenění posituje všechny sliznice v těle. Reguluje
hustotu krve, pomáhá p i poruchách srážlivosti krve, snižuje riziko
embolie po operacích a traumatech. Napomáhá vyloučit chemické
jedy z těta, je vhodnou prevencí nežádoucích rjčink očkování.
Reguluje tvorbu elastinu, kolagenu a fibrinu - vhodná nap. p i
cystické fibróze, fibrózních myomech, p i kožních vl7rťrstcích
(bradavice, moluska), p i srristech a je prevencí vzniku keloidních

jizev (nap. p

i

popáteninách), Podpora p

i epilepsii.

Fungování

žláz (mtéčná žláza, vylučovánítrávicích žláz,...).

Nedostatek se projevuje jako bílékruhy kolem očí,mtéčně
zbarvenou pokožkou, pavučinkovl7mi cévkami, kožnímiv rťrstky.
Na jazyku je bítli fibrinov povlak. Acne rosacea. Mitie. Někdy bít17
povlak na rtech.

{A|-c pLt,óm {ťALfieffif;& pl-tJ Rlffi}

s tvorbou zelenožlutéholepkavého hlenu či vlitoku.
Pomáhá p i poruchách trávení podporuje metabolismus tukťr ve
st evě a játrech, podporuje činnost pankreatu. Odstraňuje
svalovou horečku. Nedostatek kyslíku uvnit buněk se projevuje
touhou po čerstvémvzduchu, p ípadně jako klaustrofobie či astma.
spojenl7ch

V těte regutuje tvorbu keratinu, udržuje pružnost všech součástí
těla. Podporuje elasticitu, pružnost a pohyblivost - ktoubťr, štach,
k že a cév. Pomáhá p i k ečornich ži[ách, hemeroidech, drsné kťrži,

skvrny, pihy, nebo o[upující se a zánět[ivá

pohybtivosti ktoubťr, kontraktu e/natažení vazťr a šlach, tenisovém
lokti, kostních v r stcích, pad[é nožníktenbě. Podporuje trávení

Upozornění: P i dtouhodobém užívánísedoporučuje kombinace

popraskané sklovině. Vhodná pro období těhotenství (prevence

k

PHos (NATRIUM PHosPHoRlcUM)

Udržuje rovnováhu pH, pomáhá p i p ekyselení organismu
z d vod nevhodné stravy či stresu, Upravuje trávení - zvlišená

Nedostatek se projevuje hněd mi kruhy kolem očí,modrofialovl7mi
rty, prasklinami na kťržia hrubou krjží.

MA6&l09
Ř LÁXA

E VALŮAN

RVŮ

Tato sťrl je d težitá pro relaxaci sval

,

nervťr, pomáhá p

i

nervovém vypětí, nespavosti, neuróze. Pomóhá p i k ečíchhtadké
svaloviny a p i kolikovit ch bolestech (bez zánětu, úleva teplem,

prudké, p erušované migrujícíbotesti), p i botestivé plynatosti,
,,seknutí" zad, spastickém kašti, ticích, syndromu nepokojn ch
nohou, pocitu strachu a nejistoty, p ejídáníse p i stresu, p i všech
kotikách (tedvinovlich, žtučníkovch), p i menstruačníchbolestech,
p i migréně, neuralgiích. Harmonizuje činnost žIáz. Y,borné
tonikum srdce, posilňuje svalov v kon p i sportu, posiluje slabé
srdce a pomáhá p i hypertenzi, Je vhodná poslední 2 měsíce p ed
porodem jako p íprava na efektivní kontrakce. P i akutní spastické
bolesti lze rozpustit 5-10 tablet naráz v horké vodě a popíjet po
mat ch doušcích.
Nedostatek se projevuje červenl7mi tvá emi (nejsou na dotek
horké), nervov m nepokojem a a47šenou chutí na ho kou čokoládu,
Červenéfteky na krku z trémy.
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hry a a kné, vlasy jsou
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phos

s!LlcEA
PEVNosT,

a funkčnost pojivové tkáně. Podporuje obranyschopnost

sliznic.
pomáhá zastavit

tvorbu hnisu, p i mokvajících špatně se hojících ranách, p i
opakovaném herpesu, hnisavém akné, bércovlich v edech.
Parodontóza, krvácení dásní, afty. Krusty ve vlasové části hlavy
u kojencri (crusta lactea). Podporuje slabou imunitu. Posilňuje

sliznice p i opakovanlich zánětech močoqich cest. Pomáhá p
funkčnísterilitě.

a

zar stání nehtťr. Čistípo očkování.Je vl7bornl7m prost edkem p i
je križe jemná a cittivá, Je součástí

atopickém ekzému, kdy

nervov ch obat

, má

ochrannou funkci

- použitíp

i

podrážděnosti, p ecitlivělosti, neurovegetativních onemocněních,
Pomáhá p i silném zapáchajícím pocení. Udržuje zdravou kťrži,
vlasy, nehty, vyhlazuje vrásky,

Nedostatek se projevuje vyso im leskem na če[e a špičcenosu,
později htubok mi vráskami. Rozt epené a slabé vlasy a nehty.

Upozornění: Nesmí se užívatp

i

implantátech.

Vp

p ekyselení se doporučuje kombinace s Nat phos (poměr

ípadě
1: 2).

cALc PHos (CALCAREA PHosPHoRlcA)
METABOLlSMUS

REKONVALESCENCE

zdrar4ich zubťr. Podporuje

hojení zlomenin, téčíosteoporózu, rachitidu, rr]stové bolesti,
pomáhá rozpouštět katcifikáty. Ulevuje p i artritidě, kdy botesti

Biochemickli systémov čističcetého těta. Zajišťujeintegritu

-

Součást pojivovl7ch tkání kostí, kťrže, vlasťr, neht , kloubních
chrupavek, ptot nek, nervovlich obal . Poskytuje tkáním pevnost
a pružnost, kterou ztrácíme hlavně p ekyselením organismu.
Nedostatek zpťrsobuje k ehkost kapitár, tvorbu mod in, ztrátu
pružnosti ptot nek a kloubních chrupavek, lomivost vlas a nehtťr,
Čistía posituje pojivové tkáně p i infiltrovan ch a uzav enl7ch
ložiscíchhnisu, abscesech, hnisavé angíně a zánětech, kde je
nutná podpora vyhnisávání. Napomáhá vypuzení cizího tělesa

D težitá pro tvorbu pevnlich kostí a

cALc sULPl-| (CALCAREA sULPHuRlcA)

Prjsobí p i dlouhodob ch hnisavl7ch stavech

základním minerálem pro obnovu kťrže.Pomáhá p i chronicklich
zánětech k že, olupování k že, tvorbě šupin na kťrži* seborea,
ekzémy s tvorbou šupin, dlouhodobé akné, epiteliom, pigmentové
skvrny. Tato s t je d težitá pro vnit ní d chání buněk, oxidaci
a vnitrobuněčnou detoxikaci. Pomáhá p i chronick ch zánětech

Je

kyselost žaludku, pátení žáhy, v edová choroba žatudku, kyseté
zvracení, dyspepsie, kysele zapáchající sto[ice, zv šená plynatost.
Známkou p ekysetení je isklon k mykózám a st evním parazitťrm.
Podporuje činnost ledvin, pomáhá p i ledvinovlich a žlučníkovlich
kamenech. Odkysetení ztepšuje vylučování žlučea činnost jater,
napomáhá p i zvl7šenéhtadině cholesterolu a triglyceridri, p i
ateroskleróze. Záktadní prost edek na detoxikaci tymfy, po nemoci
nebo p i chronicky zvětšenlich uzlinách, stagnaci lymfy.
Odkyseteníje nutné u onkotogickl7ch onemocnění i jako prevence
remise. Napomáhá také vylučováníkyseliny močovéz těta - téčba
a prevence dny, artróza. Pomáhá p i hubnutí. P ekyselení provází
náhlá rjnava (je doprovázena pot ebou ,,životabudič " - stadké
jídto, káva,...), oslabená imunita a špatně se hojícírány. Pteť je
nečistá a mastná, póry se zanáše)í,tvo í se
mastné, dvojitá brada.

o Nat

že.

strií, elasticita dětohy) a pro sportovce (vazy, štachy). P sobíjako

tifting tvá e, vyhlazuje početnép edčasné vrásky.

sledku detoxikace

a Nat sulph,

s Nat su[ph.

NAT

d

organismu zhorší p[eť, je nutné téčbudoptnit

Nedostatek se projevuje jako poruchy pigmentu . pigmentové

tvorbě mozoItj, prasklin na kťrži,hypermobilitě/snížené
a st evní peristaltiku. Vytvá í zubní sklovinu, je vhodná jako
prevence zubního kazu, píi obnaženl7ch krčcích,p i stabé či

naplněné hnisem. Upozornění: Pokud se v

i

P i nedostatku je zabarvení tvá e ,,a[abastrově bílé",vyrážky jsou

kloubťr reagují na změnu počasí.Podporuje r st zoubkrj. Odpovídá
za metabolismus bílkovin - pomáhá p i nechtěném hubnutí,
nechutenství, v rekonvalescenci po nemoci, u dětí, které

neprospívají,Botesti hlavy z duševní námahy, hyperaktivita dětí,
Nosní potypy. Podporuje krvetvorbu v kostní d eni. Uvo[ňuje
zvl7šené svalové napěti ztuhtost, k eče kosterního svalstva.
Základní tkáňová sťrl v těhotenství a v období kojení.

Nedostatek

se projevuje voskovlim zabarvením tvá e a
v

uší,

tokem (jako vaječn bítek), studenlimi
končetinami, jehtičkov m pícháním až trnutím.

chronickl7m albuminov m

pr jmy u dětí, Crohnova choroba,...). Je antioxidantem, pomáhá p i
chronick ch zánětech a degenerativních onemocněních, zejména

BloKoMPLEX

NAT MuR (NATRIUM MURlATlcUM)

NAcE

Zabezpečuje hydrataci buněk. Pomáhá p i všech projevech
dehydratace: vysok krevní t[ak, vysychání kloubťr a plot nek,
glaukom, suché oči, suchá kťrže, vodna i sekret z nosu, tekoucí
slzy, ztráta čichu a chuti, sucho v tjstech, suché zdu ené sliznice,
chronické probtémy vedtejších dutin nosních, such kašel bez
zánětu, slané nebo vodnaté hojné pocení, pocení v klimakteriu,
neschopnost potit se. Podporuje činnost ledvin a pomáhá p i
zadržování vody v těle nebo naopak p i potyurii. Pomáhá p i

akutním vodnatém zvracení, vodnatém prťrjmu, oběhovém
sethání, p i upatu. Pomáhá odbourávat biotogické jedy a histamin.

prostaty - zánět a zvětšení,na oku pomáhá p i makutární degeneraci,

Vyvážená směs všech dvanácti složek krve a tkání. Doporučuje se
v p ípadech komplexního vyčerpání u lidí s vícečetnymi

zdravotními problémy (zejména u staršíchtidí), nebo

El

K§MPLHX

na

F

Vyvážená směs minerál stejná jako u p ípravku Biokomp[ex, bez
obsahu k emíku (siticea); lze užívati u osob s implantáty.

Doptňkové tkáňové so[i

alergií, senné rl7my a p i p ecitlivětosti na hmyzí jedy. Je d težitou
sotí pro ochranu sliznic (suché sliznice jsou náchytnější k infekci

a otéka.i|. Pocit pálení žáhy. Na psychické rovině pomáhá p i
ptačtivosti nebo neschopnosti 5e vyplakat, p i smutku, depresi.

Jód pomáhá p i poruchách štítnéžláz\/:otok, struma, autoimunitní
zánět, hypofunkce ale i hyperfunkce, cysty (nejčastějšídustedek
stresu, nedostatku jódu v potravě, kojen|. Jód je d ležit pro

zdraví prsou, vaječníka prostaty. Chrání štítnoužIázu pii ozá ení.

Zastavuje krvácení, chrání tkáň po traumatech, operacích,

popáleninách. Pomáhá p i anémii z nedostatku železa, nap. i p i
si[né menstruaci, v těhotenství apod. pomáhá p i rinavovém
syndromu, chronické rjnavě a nízkémtlaku krve. Pomáhá p i
zvracení (i těhotenská nauzea).

Akutní nedostatek železa poznáme podle červen ch tvá í a uší,
které jsou na dotek tep[é. Chronickli nedostatek se projeví
černofialovym až magentov m zabarvením kruhrj pod očima,
které začínajíu vnit ního koutku oka.

je d težit antioxidant pro detoxikaci a ochranu jater p i
chronick ch zánětech, poruchách tátkové v měny, intoxikaci těžk mi
Seten

kovy, prevence a podprirná léčbarakoviny, podpora imunity p i
virovych onemocněních, chorobách štítnéžtázy, ochrana p i diabetes
l, a ll. typu.Selen je dťrtežit17 antioxidant pro detoxikaci a ochranu jater
p i chronick ch zánětech, poruchách látkové v měny, intoxikaci
těžk mi kovy, prevence a podp rná léčbarakoviny, podpora imunity
p i virovlich onemocněních, chorobách štítnéžtázy, ochrana p i
l, a ll,

typu.

MANGAN
Dalšíantioxidant,

kter17

pomáhá p i diabetu, ateroskleróze, revmatoidní

artritidě, regeneraci chrupavek, nedo5tatku žeteza, nedostatečné
tvorbé energie, [ámavosti a k ehkosti kostí, svalové slabosti, epilepsii,

je d težit pro duševní zdraví (počátečníschizofrenie,

cUPRUM

je antioxidant a pomáhá p i chronickl7ch zánětech, artritidách,
posituje cévnístěnu, ochraňuje cévy p i ateroskleróze, vysokém
cholesterolu, zánětech a riziku trombózy. Chrání nervy p i k ečích

nervového privodu, roztroušené skIeróze, epitepsii, depresi

a Parkinsonově chorobě. Pomáhá vst ebávat železo p i anémii,
podporuje tvorbu hnědého barviva kťržea vlasťr, pomáhá p i

clrrupavek, nedostatku železa, nedostatečné tvorbě energie, lámavosti
a k ehkosti kostí, svalové slabosti, epilepsii, je d težit pro duševní

zdraví (počátečníschizofrenie, agresivita, halucinace, poruchy
koncentrace a motoriky).

cHRoMlUM
cHRÓM

zvlišeném histaminu a osteoporóze.
Chrom pomáhá p i diabetu ll. typu, dále p i stresu

stresu, vysok ch hodnotách triglyceridri, p

zlNcUM

i

a p ibírání na váze ze
žlučovch kamenech.

Regutuje cukr v krvi, a proto spolu s Nat phos funguje jako brzda v chuti

zlNEK

na sladké. Pomáhá rozpouštět zásoby podkožního tuku a jeho ukládání.

Deficit zinku je poměrně rozsáhtli zvláště ve vyššímvěku. Hlavní
obtasti jeho použitíjsou: oslabená imunita (chronické virové
bradavice, chronické infekce dlichacích cest, opakované herpesy
na rtech,...), kťrže, vtasy, nehty (vypadávání vlasu, špatnli rust nehtů,
kuže,

fteky na nehtech, s[abé [ámavé nehty, prob[ematická

nap, akné, ekzémy, psoriáza, zpomalené hojení a chronické záněty
kťrže), chronické záněty

agresivita,

halucinace, poruchy koncentrace a motoriky), Da[šíantioxidant, kter
omáhá p i diabetu, ateroskleróze, revmatoidní artritidě, regeneraci

Měd'

Podporuje imunitu (častéinfekce), pomáhá p i zánětu, teplotě
a krvácení. P ípravek na první stádium zánětu (bolest, zarudnutí,
zv šená teplota, p ekrvení, bez hlenu) - otitida, akutní zánět
moč. cest, gastritida, such17 botestivli kašet apod. Pomáhá p i
počínající
infekci (viróza, angína apod.), p i prvních p íznacíchlze
brát tabtetu i po 15 minutách. Pomáhá p edcházet infekcím (děti
z mate sklich škotek, senio i, lidé s oslabenou imunitou).

sELEN

MANGANUM

FERR PHos (FERRUM PHosPHoRlcUM)
PRVNí PoMoc, ANÉMlE

sELENlUM

diabetes

loDlUM

Odstraňuje r]navu (od rána, spánek nep inášíri[evu), malátnost
Nedostatek se projeví zvětšenlimi póry na tvá ích a spáncích (bez
mastnoty), otokem kolem očí(nejhorší ráno), želatinov m leskem
oko[o očív raznou naso[abiální nl,hou, zvl7šenou chutí na slané.
Někdy nechuť pít, nebo naopak velká žíznivost (i v noci).

egenerativních změnách na sítnici.

preventivní doptnění. Neužívatv p ípadě imptantátri kvťrti siticei,

Spotečněsdostatečnm pitn m režimem pomáhá p iprojevech

a pocit chladu.

šedémzákatu, šerosIeposti, zhoršené adaptaci oka ve tmě,

gastrointestinálního traktu (chronické

ANTloxlDANT
Směs minerátu, které mají antioxidačníučinek,Obsahuje kombinaci
mědi, manganu, zinku a selenu. Využití u jakéhokoliv dtouhodobého
onemocnění, chronick ch zánětťr a poruchách tátkové v měny.

