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OBNOVA BUNKY A TÝM AJ CELÉHO TELA, JE VÝSLEDKOM 
VYROVNANIA DEFICITU ANORAGNICKÝCH SOLÍ.
(Dr. Wilhem H. SchüS S ler) 

Tkanivové-bunkové soli je systém podpornej terapie pri rôznych ochoreniach, založený na princípe 
dopĺňania jednotlivých bunkových solí v riedeniach D6 do nášho organizmu, na základe ich 
deficitu. Deficit v tele sa dá pozorovať ako fyzický príznak, (napr. únava, malátnosť, strata 
koncentrácie, častý výskyt respiračných ochorení, konkrétny zdravotný problém ) alebo zmenou 
zafarbenia, textúry pokožky a následne choroby. Koncepciu tkanivových - Bunkových solí 
zadefinoval v roku 1874 Dr. Schüssler a od vtedy sa úspešne používajú po celom svete. Sú vhodné 
ako cielená terapia pre deti, dospelých, zvieratá, alebo ako podporná terapia pre ľudí a zvieratá s 
konkrétnym ochorením.

Kalium phosphoricum D6 – energia, výživa pre mozog a nervy. Pomáha pri bolesti hlavy 
z prepracovania, pri únave, v skúškovom období, napätí, apatii, depresii, nespavosti, podráždenosti, 
hyperaktivite, pri stareckej demencii, pri smútkoch a depresii. Dodáva energiu po prekonaní 
ťažkých životných situácií a po chorobách, pri teplote nad 39 stupňov, v kombinácii s Ferrum 
phosphoricum D6. Pri parodontitíde, nekróze, septických stavoch.

Ferrum phosphoricum D6 – posilňuje imunitu, dopĺňa železo do bunky. Pomáha pri zápaloch 
akútnych aj chronických, pri prechladnutí, bolesti v hrdle, kašli, nádche, angíne, viróze, pri 
zápaloch kože, reumatizme, pri nadmernom krvácaní – po zranení, operácii alebo pri menštruácii, 
pri opuchoch a bolesti. Spolu s kalium muriaticum D6 je základný prostriedok na zvládnutie 
„škôlkarských soplíkov“. Nedostatok v tele sa prejaví únavou, spavosťou, nízkym tlakom, 
červenými horúcimi lícami.

Kalium muriaticum D6 – krvný kondicionér, upravuje viskozitu krvi, pri bolestivých kŕčových 
žilách. Dôležitý minerál pre sliznice a krv. Pomáha pri zápaloch, opuchoch horných a dolných ciest 
dýchacích, spojených s tvorbou bieleho hlienu v nose alebo v prieduškách – kašeľ, pri bolesti hrdla, 
pri opakovaných zápaloch uší. Reguluje hustotu krvi po operáciách, zranení, pri bolestivých 
kŕčových žilách, znižuje pravdepodobnosť tvorby keloidných jaziev po traume, urýchľuje hojenie 
po operáciách. Eliminuje nežiadúce účinky očkovania.

Natrium muriaticum D6 – distribútor vody. Pomáha pri sennej alergii spojenej s tečúcimi sekrétmi
z nosa a očí, pri strate čuchu a chuti, pri suchom oku, suchom dráždivom kašli, laryngitíde, návalmi 
tepla a potivosti v klimaktériu, pri pálení záhy, pri bolesti kĺbov, chrbtice z opotrebovania, alebo 
výskyte suchého zápalu, pri problémoch s platničkami. Je základným minerálom pre regeneráciu 
a podporu činnosti obličiek. Upravuje diurézu, podporne pri opakovaných zápaloch močových ciest.
Upravuje krvný tlak. Je súčasťou bojovej trojkombinácie spolu s Kalium phosphoricum a Ferrum 
phosphoricum – regenerácia – v prvom trimestri gravidity – po chorobách – pri únavovom 
syndróme. Výborne hydratuje pleť, zmierňuje svrbenie pokožky tela, hlavy (suché šupiny).



Magnesium phosphoricum D6 – nervové tonikum, analgetikum. Pomáha pri akútnych, 
spastických - kŕčových bolestiach. Pri kolikách, menštruačných kŕčoch, migréne, pri kŕčoch 
v končatinách, pri tetánii v kombinácii s Calcium Phosphoricum, syndróme nepokojných nôh (spolu
s calcium phosphoricum), pri bolesti chrbta, seknutí (spolu s natrium muriaticum), pri neuralgiách, 
akútnych aj chronických, pri nespavosti, strese a prepracovanosti (spolu s kalium phosphoricum), 
pri plynatosti, prejedaní sa zo stresu, pri extrémnej chuti na horkú čokoládu. Zmierňuje srdcové 
arytmie, zvyšuje svalový výkon pred športom. Znižuje popoludňajší – stresový vysoký krvný tlak.

Calcium phosphoricum D6 – Je základný minerál pre ukladanie vápnika do kostí, v období rastu 
na zmiernenie rastových bolestí u detí, alebo pri rednutí kostí, osteoporóze a osteopénii, pri 
zlomeninách. Pomáha metabolizovať bielkoviny – pri zlom trávení bielkovín, pri bielkovinovej 
tučnote, alebo pri nechutenstve, kachexii. Znižuje kazivosť zubov (spolu s calcium fuloricum 
a natrium phosphoricum). Pomáha v rekonvalescencii, pri stavoch vyčerpania spojených 
s tachykardiou. Spolu s magnesium phosphoricum pomáha pri kŕčoch v končatinách a pri tetánii.

Calcium fluoricum D6 – Pomáha pri nedostatočnej elasticite tkanív, ciev, pokožky prejavujúcej sa 
zhrubnutou kožou na lakťoch a pätách, prasklinami na pokožke a slizniciach, kostnými výrastkami, 
taktiež zmierňuje hemoroidy, kŕčové žily, natiahnuté šľachy, pri hypermobilite. V období 
tehotenstva spolu s calcium phosphoricum podporuje zubnú sklovinu a znižuje kazovosť zubov. 
Zmierňuje tvorbu prvých vrások.

Natrium phosphoricum D6 – regulátor pH buniek. Pomáha pri prekyslení z nevhodnej stravy, 
športu alebo zo stresu. Zmierňuje pálenie záhy, nafukovanie, prejedanie sa, upravuje trávenie, 
znižuje neodolateľnú chuť na sladké, podporuje tukový metabolizmus, znižuje hladinu cukru, 
cholesterolu a triglyceridov v krvi (spolu s úpravou stravy), pri kvasinkových infekciách. Pomáha 
pri žlčníkových a obličkových kameňoch, pri reumatizme, dne, pri únave z prekyslenia. Rozhýbava 
lymfatický systém a tým pomáha pri opakovaných zápaloch v tele, zväčšených nosných mandliach 
u detí. Upravuje akné (spolu so siliceou).

Silicea D6 – Je systémový čistič tela od odpadových látok, cudzích telies, hnisu. Tým pomáha pri 
akné, zápalových procesoch spojených s tvorbou hnisu, aterskleróze, pri hnisavej angíne, 
kalcifikátoch v kĺboch. Chráni nervy, upravuje zapáchajúce potenie nervového pôvodu, posilňuje 
svaly a väzivá, zlepšuje pevnosť pokožky, pomáha pri atopickom ekzéme, vypadávaní vlasov, pri 
predčasných vráskach, lámavosti nechtov. Kombinuje sa spolu s Natrium phosphoricum v pomere 
1:2.

Natrium sulphuricum D6 – Detoxikácia, očista pečene, lymfatického systému, čriev. Pomáha pri 
problémoch so zadržiavaním vody v tele. Pomáha pri svrbení, ekzéme, chronickom zahlienení, 
cystách, plynatosti, dne, cukrovke, opakovaných migrénach spustených po jedle, žlčníkových 
kameňoch, autoimunitných ochoreniach. Je vhodný pri vírusových ochoreniach spolu s Kalium 
muriaticum a Ferrum phosphoricum. Pri metabolickom syndróme a redukcii váhy je vhodná 
kombinácia s Natrium phosphoricum.



Kalium sulphuricum D6 – Je potrebný pre prestup kyslíka do bunky – podporuje celkovú 
detoxikáciu organizmu. Pomáha pri chronických ochoreniach v dôsledku zanesenia organizmu 
škodlivými látkami ako je lepkavá sekrécia z nosa a hrdla žlto-zelenej farby, seborhoe, psoriáze, 
pocite dusenia, klaustrofóbii, ekzémoch s olupujúcou sa kožou, dlhodobom akné. Pomáha pri 
poruchách trávenia, činnosti pankreasu, pri cukrovke I. typu. Dlhodobé užívanie minerálu musí byť 
vždy v kombinácii s Natrium sulphuricum pomere 1:2.

Calcium sulphuricum D6 – Posilňuje činnosť pečene, zvyšuje imunitu, pomáha pri chronickej 
tvorbe hnisu a extrémnom prekyslení, ktorého dôsledkom je opakovaná tvorba herpesov, 
nehojaceho sa akné, tvorba abscesov, pomalé hojenie rán, afty, kútiky, krvácajúce ďasná, mliečna 
chrasta u detí.

Dávkovanie  2x5 granúl vycmúľať. V prípade akútneho ochorenia 3-4x5 granúl. O vhodnosti iného 
dávkovania sa poraďte s lekárnikom. Malým deťom je možné dávku rozpustiť v malom množstve 
vody a dať vypiť.

Magnesium phosphoricum D6 je možné v akútnych stavoch použiť ako horúci nápoj. 25 granúl sa 
zaleje horúcou vodou. Teplý nápoj po dúškoch popíjame.

Vyrába:

Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava

T.č. 0917 520 249

Otvorené: Po. – Pi.: 8.00 – 19.00hod.


