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ARNICA KOTIAPTEEKKI

Vis Medicatrix Natura

Homeopatia
-Luonnollista terveydenhoitoa...
Onneksi olkoon!
Olet valinnut Arnica -kotiapteekin, jonka avulla jo tuhannet suomalaiset hoitavat hyvinvointiaan! Tämän
homeopaattiemme vuosien kokemuksella kehittämän paketin avulla opit nopeasti ja turvallisesti käyttämään
homeopatiaa -niin akuuteissa, kuin kroonisimmissakin vaivoissa:
•
•
•
•
•

yskä, nuha ja kuume
korva- ja hammassärky
päänsärky / migreeni
suolistovaivat yms...
unettomuus

Arnica -kotiapteekin sisältö:
• 6 helppokäyttöistä valmistetta:
• 1. Arnica Montana
• 2. Nux. Vomica
• 3. Mercurius Solubilis
• 4. Berberis Vulgaris
• 5. Aconitum Nap.
• 6. Lycopodium

Arnica homeopatiakeskus

Similia - Similibus - Curentur
Miten hyötyä homeopaattisesta kotiapteekista?
Standardisoidun farmacopean HAB:n (Homeopathische Arzeneimittel Buch) mukaan homeopatiasta on
apua useissa niin akuuteissa, kuin kroonisimmissakin vaivoissa. Kun opit lisää homeopatian
mahdollisuuksista, huomaat käyttäväsi näitä valmisteita useammin ja varmemmin perheesi hyödyksi.

Sisältö: / Farmacopean HAB:n mukainen ainemääritys
1. Arnica Montana
Myrkytön Arnikki kasvaa Alpeilla. Sitä nimitetään ”kaatumisruohoksi”, koska siitä tehty tee parantaa
loukkaantumisvammoja. Esim. palovammoissa annetaan ensin Arnicaa ja sitten Aconitumia.
• Onnettomuus- ja tapaturmavalmiste (shokkitilat)
• Verisuonisto, lihakset ja kudokset
• kylmät kädet/jalat

2. Nux Vomica
Nux Vomica helpottaa usein, kun ihminen syö, juo tai valvoo ja työskentelee liikaa -eli elää kiihkeää elämää!
• Yleis- ja ensiapuvalmiste (rentouttava), Unettomuus
• Vatsa, suolisto ja ruoansulatus (vastasyntyneen koliikki)
• Hermosto (esim. päänsärky, unettomuus, krapula)

3. Mercurius Solubilis
Yleisvalmiste pään alueelle, joissa ominaista ”paksu limaisuus”. Mikäli koet suussasi ”metallin” makua, on
valmiste erityisen sopiva.
• Korva-, nielu ja hammastulehdukset

4. Berberis Vulgaris
• Yleisvalmiste (munuaiset)
• Nivel- ja lihasoireet, limakalvot,
• Aineenvaihdunta, puhdistava

5. Aconitum Nap.
Yleisvalmiste flunssan hoitoon. Myös lasten keskittymishäiriöissä käyttökelpoinen!
• Kurkun ärsytys, yskä
• Kuumeilu

6. Lycopodium
•
•
•
•

Suolisto-oireet, ummetus, ripuli
Maksan puhdistus
Ruoansulatus
Puhdistava

Annostus:

Oireen ilmaannuttua, ota 6 pilleriä sulattaen hitaasti suussa ilman vettä. Ole myös juomatta ja syömättä
vähintään 20 min. ennen ja jälkeen annoksen. Voit turvallisesti toistaa annoksen 2 - 5 kertaa vuorokaudessa.
Kaikki Arnican homeopaattiset valmisteet noudattavat tarkoin standardisoidun farmacopean HAB:n
(Homeopathische Arzeneimittel Buch) pääperiaatteita. Homeopaattiset valmisteet ovat lääkevalmisteita,
joiden rekisteröintiä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus valvoo.
Tilaukset:
www.homeopaatti.com/tilaukset
Puh: 09-466 619
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