į nervus, stresą ir nemigą
Dažniausiai užduodami klausimai

1 knyga

sveikos gyvensenos
a k a d e m i j a

Homeopatija šeimai

Homeopatinis požiūris

Kodėl parašėme šią knygą Jums?
Nuo pat mažens mums skiepijamas ne visai teisingas požiūris į ligą ir jos gydymą.
Jei skauda ranką – išgeriame vaistų nuo skausmo, jei pakilo temperatūra – pavartojame vaistų nuo temperatūros. Tačiau tai yra ne kas kita, kaip simptomų slopinimas.
O ligos priežastis yra kita, tad ir temperatūra pakilo dėl tam tikros priežasties, o ir
ranką skauda taip pat dėl konkrečios priežasties. Temperatūra – tai ligos simptomas,
skausmas – taip pat ligos simptomas. Šiuolaikinė homeopatija kelia klausimus – kodėl prasidėjo liga? kokia yra atsiradusio simptomo priežastis? – ir veikia būtent tą
priežastį, t. y. gydo ligą iš esmės. Simptomas rodo, kad organizmas jau pradėjo gydytis, todėl homeopatiniais preparatais simptomas yra valdomas ir taip skatinama
organizmo savireguliacija. Šiuolaikinio homeopatinio gydymo esmė – gydyti ligonį,
o ne ligą.
Šiandien, kai žmonės visame pasaulyje serga vis sudėtingesnėmis ligomis, kai kas
antras vaikas gimsta jau būdamas alergiškas, daugėja onkologinių ligų ir sergančiųjų cukriniu diabetu, būtina kalbėti apie tai, kodėl reikia skleisti šį naują požiūrį į
mediciną, nes šiuolaikinė homeopatija – tai gydymo sistema, turinti kitokį požiūrį
į ligą nei įprastinis gydymas. Homeopatija ieško ligos priežasties, veikia tą priežastį ir taip padeda pasveikti.

Miego sutrikimų ir
nervingumo lengvinimas

Tad šiandien galime drąsiai teigti, kad šiuolaikinė homeopatija – tai gydymo
metodas, dažniausiai neturintis šalutinio poveikio ir orientuotas į priežasties
šalinimą, paskatindamas organizmo bioreguliacinius procesus. Plačiau skaitykite
www.siuolaikinehomeopatija.lt.

Neurexan® tabletės • Homeopatinis vaistinis preparatas

1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Avena sativa D2 0,6 mg, Coffea arabica D12 0,6 mg, Passiflora incarnata
D2 0,6 mg, Zincum isovalerianicum D4 0,6 mg. Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos. Miego sutrikimų ir nervingumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: po 1 tabletę 3 kartus
per dieną. Ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. iki 12 kartų per dieną, po to gydymą tęsti įprastine doze. Prieš nuryjant tabletę reikia ištirpinti burnoje. Ją vartoti likus ne mažiau kaip 30 min. iki valgio.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Neurexan sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Vartojimas vaikams. Neurexan negalima vartoti jaunesniems kaip 12 metų
vaikams, nes duomenų nėra. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia
sąveika. Nežinoma. Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali atsirasti alerginių
reakcijų (pasireiškia mažiau negu 1 iš 10 000 vartotojų). Vaistinio preparato kiekis
pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių. Nereceptinis vaistinis preparatas.
Rinkodaros teisės turėtojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija)
Įgaliotasis atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt Teksto peržiūros data. 2013-02-13
Prašomeįdėmiai
įdėmiaiperskaityti
perskaitytipakuotės
pakuotės
lapelį
ir vaistą
vartoti,
nurodyta.
Jei simptomai
nepraeina
Prašome
lapelį
ir vaistą
vartoti,
kaipkaip
nurodyta.
Netinkamai
vartojamas
vaistas
ar atsirado
poveikis,
tolesnio nepraeina
vaisto vartojimo
būtina
pasitarti
su gydytoju
ar vaistininku.
gali
pakenktišalutinis
Jūsų sveikatai.
Jeidėl
simptomai
ar atsirado
šalutinis
poveikis,
dėl tolesnio
vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

www.heel.lt
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Nervai ir stresas

Jaunas Leipcigo universitetą baigęs gydytojas Samuelis Hanemanas (1755–1843)
pradėjęs praktikinę karjerą greitai nusivylė, nes negalėjo padėti žmonėms. Tačiau jis
rado informacijos, kad iš chinos medžio žievės pagamintas preparatas gali būti vartojamas maliarijai gydyti. Informacija jam sukėlė abejonių, ir jis, būdamas sveikas,
pradėjo eksperimentą su savimi, t. y. vartojo China officinalis. Kiekviena nauja dozė
sukeldavo būklę, labai primenančią maliarijos priepuolį. Šis atradimas, kad preparatas sukelia simptomus, kuriuos jis turi gydyti, S. Hanemaną labai nustebino ir davė
impulsą pradėti mokslinius tyrimus.

Vienos streso priežasties nėra – jų daugybė, ir visiškai išvengti įtampą keliančių situacijų neįmanoma. Stresą ir nervinę įtampą gali sukelti skriauda, netektis, informacijos
perteklius, fizinis ar dvasinis skausmas, darbas ar grėsmė jo netekti, griežti darbdavio reikalavimai, nuolatinis skubėjimas, netgi žinios, kurias girdime per televizorių,
ir t. t. Stresą, beje, gali sukelti ir teigiami įvykiai, tokie kaip vestuvės, paaukštinimas
pareigose, egzaminas, pan. Tačiau trumpalaikis stresas nėra pavojingas sveikatai, jis
stimuliuoja visas organizmo apsaugines sistemas, padaro žmogų atsparesnį. Pavojingas – nuolatinis, besitęsiantis stresas.

Pirmąjį mokslinį straipsnį S. Hanemanas atspausdino 1796 m., gydymo metodą
pavadino homeopatija. Homeopatija (homios – „panašus“, pathos – „liga, kančia“
(panašus į ligą)) – tai gydymo būdas, kai vartojamos labai mažos dozės vaistų, kurių
daug didesnės dozės sveiko žmogaus organizme sukelia reiškinius, panašius į gydomos ligos simptomus.

Kita šių dienų rykštė – dideli darbo krūviai, darbas savaitgaliais, viršvalandžiai, poilsio trūkumas. Visa tai neišvengiamai sukelia nuovargį. Jei atsibundate jau pavargę,
neturite jėgų eiti į darbą, o ir namie nieko daryti nesinori, jei erzina kolegų veidai,
jaučiate silpnumą, mieguistumą, tai gali būti nuovargio požymiai. Daugelis mano,
kad, įtemptai dirbę mėnesį, pusmetį, metus ar net kelerius, jie vėliau, kai išspręs
visas problemas, išeis atostogų ir su kaupu atsipūs bei atsigaus. Įtemptas darbas,
poilsio trūkumas gali būti didžiulė rykštė organizmui. Juk nuovargis kaupiasi, tačiau
pailsėti ateičiai ar sukaupti poilsio „atsargų“ neįmanoma. Todėl labai svarbus yra
darbo ir poilsio režimas.

Bet homeopatija ne gimė, o atgimė, nes S. Hanemanas nebuvo pirmasis ligoms
gydyti pasiūlęs panašumo principą. Dar Hipokratas (460–370 m. pr. Kr.) sakė, kad
„negalavimą sukėlę dalykai gali ir jį išgydyti“. O ir mūsų seneliai bei tėvai sakydavo:
„Nuo ko susirgai, tuo ir gydykis.“
Homeopatijoje vaistai parenkami pagal panašumo į ligos simptomus principą. Pvz.,
svogūnas sukelia akių perštėjimą, nosies varvėjimą, o tokie simptomai gali pasireikšti peršalimo ar virusinių ligų pradžioje. Tokiu atveju gydytojas homeopatas
paskirtų homeopatinį monopreparatą, kuris paruoštas iš svogūno (lot. Allium cepa).
Homeopatijoje ligos simptomas yra požymis, pagal kurį ligoniui skiriamas homeopatinis preparatas, suaktyvinantis organizmo „vidinį gydytoją“. Pavyzdžiui, karščiavimas yra natūrali organizmo išraiška, kuria ginamasi nuo ligos sukėlėjų (virusų,
bakterijų, toksinų). Tad, slopindami karščiavimą, slopiname ir organizmo „vidinį gydytoją“. Šiuolaikinės homeopatijos požiūriu, dirbtinis skatinimas kuo greičiau nuslopinti temperatūrą (ypač kai ji yra iki 38 laipsnių) padaro meškos paslaugą organizmui ir imuninei sistemai ir gali padėti atsigauti ligai.

Nuolatinis stresas, nuovargis ir nervinė įtampa gali sukelti daugybę negalavimų –
depresiją, nerimą, miego sutrikimus, galvos skausmus, širdies ir kraujagyslių ligas,
virškinimo sistemos ir kitus sutrikimus.

Homeopatinis požiūris į nervus, stresą ir nemigą

Homeopatija šeimai. 1 knyga

Homeopatijos istorija

Nuslopinus simptomą, bet nepašalinus priežasties, simptomas atsinaujina, ir
liga pereina į kitą, sunkesnę fazę.
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Negydomos ligos progresuoja ir pereina į sunkias, lėtines ligas

I stadija
Nerimas
Padidėjas nervų jautrumas
Pervargimas

Homeopatija šeimai. 1 knyga

Intensyvus minčių srautas

Lėtinės, sunkiai
pagydomos ligas
Nervinis navikas
Parkinsonas
Ganglijų neuroma
Alzheimeris
Sunkiųjų metalų sankaupos Išsėtinė sklerozė
Poliomielitas
Amiloido sankaupa
Glioma, meningioma

II stadija

III stadija

Depresinė nuotaika
Nemiga
Nervinė tachikardija
Nerviniai sutrikimai su
motorikos sujaudinimu
Karščio pylimas
Hipervagotonija

Padidėjęs adrenalino ir
Neuroma
Adisono liga
noradrenalino išsiskyrimas
Padidėjusi neuroloNeuritas
Neuroma
Epilepsija
ginė sekrecija
Homeopatiniai vaistai, padedantys lengvinti simptomus
Neurexan tabletės
Papildoma terapija
Nervoheel N tabletės
Neurexan tabletės (Miego
sutrikimų ir nervinguNeurexan tabletės
Ignatia-Homaccord geriaNervoheel N tabletės
mo lengvinimas.)
Nervoheel N tabletės
mieji lašai (Nervinių sutrikimų, kurie pasireiškia depre- Ignatia hom. geriamieji lašai Ignatia hom. geriamieji lašai
Nervoheel N tabletės
(Nuovargio sukeltų nervinių siška nuotaika, lengvinimas.) Ypsiloheel N tabletės
Ypsiloheel N tabletės
negalavimų lengvinimas.) Ypsiloheel N tabletės
Galium-Heel N geriamieji
Detox-Kit homeopalašai
(Nervinių sutrikimų, pvz.,
tinių vaistų rinkinys
Detox-Kit homeopatinių vaisjuntamo širdies plakimo,
(geriamieji lašai)
tų rinkinys (geriamieji lašai)
gumulo gerklėje, miego su- • Nux vomica-Homaccord
• Nux vomica-Homaccord
trikimo, skrandžio ir žarnyno • Lymphomyosot
• Lymphomyosot
negalavimų, lengvinimas.) • Berberis-Homaccord
• Berberis-Homaccord
2 lentelė. Kaip veikia Neurexan sudedamosios dalys*
Zincum isovalerianicum/
zincum valerianicum
• Nerviniai sutrikimai su
Užmigimo sunkumai
Intensyvus minčių srautas motoriniu sujaudinimu
(neramių kojų sindromas)
Nerimas
• Nervingumas
Egzaminų stresas,
• Per didelis dirglumas
sukeliantis nemigą,
• Sudirgimas, lydimas
sutrikdantis atmintį
sutrikdyto miego
Neurotoniniai skausmai
• Neuralgija

Passiflora incarnata

Avena sativa

Coffea arabica

•
•
•
•

Miego sutrikimai po
susijaudinimo ir protinės
įtampos, pervargimo,
besivaduojant nuo
narkotikų ir alkoholinių
gėrimų priklausomybės

•
•
•
•

Nemiga
Nerimas
Neuralgijos
Nervinė tachikardija ir spazmai

•

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais
* HAB 2012
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Dažniausiai užduodami klausimai
apie nervų ligas ir stresą
Kalbamės su gydytoja homeopate Diana Laurynaitiene.
Kaip vyrai ir moterys reaguoja į stresą?
Vyrams dažnai stresą kelia didelė atsakomybė, nepakeliamas psichologinis ir fizinis
krūvis, susirūpinimas dėl darbo vietos, pensinis amžius. Reaguodami į stresą vyrai užsisklendžia savyje, griebiasi cigarečių ar alkoholio, kai kurie susinervinę daugiau valgo, gali neatsakingai vairuoti automobilį, dar kiti nepasitenkinimą išlieja „nuleisdami
garą“ pykčiu, įtampa, sukeldami stresines situacijas.
Moterys į stresą reaguoja emocionaliai, joms reikia pasiguosti, išsikalbėti. Moterims
stresinės situacijos gali kilti ir dėl to, kad jos privalo būti ne tik geros darbuotojos pasirinktoje veikloje, bet ir geros mamos, žmonos, dukros, taip pat tai, kad, siekdamos
karjeros, jos turi būti dvigubai geresnės už vyrus. Moterys išgyvena dėl išvaizdos
pokyčių, ne visos ramiai priima senėjimo nulemtus pokyčius, kai kurios klimakterinį
periodą suvokia kaip didžiulę tragediją, kaip likimo smūgį.
Stresą gali patirti bet kokią socialinę padėtį užimantys žmonės ir bet kuriuo metų
laiku. Nuo jo kenčia ir seni, ir jauni.
Ar yra homeopatinių preparatų, kurie galėtų padėti esant stresui, įtampai, nerimui ar kitiems nerviniams sutrikimams?
Taip, homeopatija puikiai padeda esant nerviniams sutrikimams. Atsižvelgiant į
simptomus, galima rinktis iš tokių preparatų, kaip Nervoheel N, Ignatia-Homaccord,
Ypsiloheel N, Neurexan. Kiekvienas preparatas turi savo pritaikymo galimybes. Nervoheel N tabletės lengvina nuovargio sukeltus nervinius negalavimus; Neurexan
tabletės – miego sutrikimus ir nervingumą. Ypsiloheel N tabletės padeda esant nerviniams sutrikimams, pvz., jaučiant širdies plakimą, gumulą gerklėje, miego sutrikimus, skrandžio ir žarnyno negalavimus. Ignatia-Homaccord geriamieji lašai lengvina
nervinius sutrikimus, kurie pasireiškia depresiška nuotaika.

Homeopatinis požiūris į nervus, stresą ir nemigą

1 lentelė. Nervų sistemos ligų vystymasis

Ką galima vartoti, kai žmogų vargina bloga nuotaika, liūdesys ar pesimizmas po
artimojo mirties?
Ignatia-Homaccord geriamieji lašai yra efektyvus homeopatinis preparatas po artimojo netekties, kai ilgą laiką žmogus negali susitaikyti su tokia situacija ir pasireiškia

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
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liūdesys, apatija, depresinė nuotaika. Šį preparatą iš karto galima vartoti netekus
artimojo, kad lengviau priimtume gyvenimo situacijas.

Kaip greitai veikia Neurexan?

Kada efektyviausia vartoti Neurexan tabletes?

Kad būtų greitas poveikis esant nerimui, Neurexan patariama vartoti po 1 tab. kas
0,5–1 val. 2–3 kartus, jei yra būtinybė, tai tęsti iki 12 kartų per dieną. Prieš nuryjant
tabletę reikia ištirpinti burnoje.

Ar galima Neurexan vartoti ilgesnį laiką, ar nekyla pavojus, kad prie jo priprasiu?

Dažnai vargina miego sutrikimai, ypač po sunkios darbo dienos ar patirto streso,
ką patartumėt vartoti saugaus, nesukeliančio pripratimo ir slopinimo?

Šį vaistinį preparatą galima vartoti ilgesnį laiką, prie jo nepriprantama. Jei savijauta
per 2 savaites nepagerėja, tikslinga kreiptis į gydytoją. Priešingai nei kai kurie raminamieji ar migdomieji vaistai, Neurexan ne tik nesukelia pripratimo, bet ir netrikdo
budrumo vairuojant, nesukelia dėmesio slopinimo, dėl atpalaiduojamojo ir pusiausvyrą atkuriančio poveikio koncentracija ir dėmesys pagerėja.

Neurexan veikia visas miego fazes – tiek užmigimą, produktyvų miegą, tiek suteikia
efektyvaus pailsėjimo jausmą pabudus. Pripratimo šis preparatas nesukelia, ir žmogus kitą dieną išlieka darbingas. Dėl savo atpalaiduojamojo ir pusiausvyrą atkuriančio poveikio Neurexan gerina koncentraciją, dėmesį ir darbingumą.
Kur įsigyti Neurexan ir kitų homeopatinių preparatų?

Mano dukra laiko egzaminus, ar ji gali vartoti Neurexan?

Neurexan galite įsigyti be recepto vaistinėse. Vaistinių sąrašą rasite
www.siuolaikinehomeopatija.lt.

Neurexan yra puikus vaistas nervingumui ir vidinei įtampai įveikti, kurie atsiranda
prieš egzaminus ir egzaminų metu. Dėl atpalaiduojamojo ir pusiausvyrą atkuriančio
poveikio gali pagerėti koncentracija, dėmesys, padidėti pajėgumas mokytis.
Klimakterinio periodo laikotarpiu dažnai atsiranda įtampa ir nervingumas. Ar
gali padėti Neurexan?
Neurexan labai veiksmingas klimakteriniu periodu, kai jautriai reaguojama į gyvenimo situacijas, kai yra nuotaikų svyravimų. Neurexan visų pirma yra vaistas nervingumui ir vidinei įtampai mažinti, taip pat veiksmingai reguliuoja miegą. Pagal vyraujančius simptomus gali tekti derinti Neurexan su Nervoheel N, Ignatia-Homaccord,
tai gali patarti gydytojas. Klimakteriniu periodu yra svarbi ir sveikos gyvensenos
programa.
Mano mama vartoja daug vaistų įvairioms ligoms gydyti. Ar ji gali papildomai
vartoti ir Neurexan tabletes?
Vyresnio amžiaus pacientai, kurie vartoja daug įvairių vaistų, turi visuomet pasitarti
su gydančiu gydytoju, kaip derinti preparatus. Homeopatinis vaistas Neurexan tinka
vartoti kartu su kitais vaistais. Sergantiesiems lėtinėmis ligomis, norint suaktyvinti
savigydos (savireguliacijos) procesus, detoksikuoti organizmą, sustiprinti imuninę ir nervų sistemas tikslinga pavartoti homeopatinių preparatų.
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Mano sūnui po streso, įtampos ar egzaminų atsiranda odos bėrimų. Sūnus yra
jautrus, uždaras. Ką tokiu atveju galėtume pavartoti iš homeopatinių preparatų?
Oda – vidinės žmogaus pusiausvyros veidrodis. Odos ligų gydymą tikslinga pradėti
nuo organizmo detoksikacijos procesų suaktyvinimo, tam tinka Detox-Kit homeopatinių vaistų rinkinys (Nux vomica-Homaccord, Lymphomyosot, Berberis-Homaccord). Odos ligos turi psichologines priežastis, todėl rekomenduojami ir nervų sistemą stiprinantys preparatai Nervoheel N, Ignatia-Homaccord, Ypsiloheel N, Neurexan.
Mano dukrai dažnai pasireiškia nerviniai virškinimo sutrikimai ir gumulo jausmas gerklėje, ypač kai reikia kalbėti prieš auditoriją ar ilgo bendravimo metu. Ką
galima pavartoti iš homeopatinių preparatų?

Homeopatinis požiūris į nervus, stresą ir nemigą

Homeopatija šeimai. 1 knyga

Neurexan visų pirma yra vaistas nervingumui ir vidinei įtampai mažinti, jis efektyviai
reguliuoja miegą. Miegas tampa geresnis, o pailsėjus galima geriau įveikti kasdienines gyvenimo situacijas. Neurexan sugrąžina vidinę pusiausvyrą ir ramybę.

Poveikis gali pasireikšti jau po 15–30 min., tai priklauso nuo situacijos ir paciento.

Tokiu atveju tikslingiausia vartoti Ypsiloheel N tab. Jo vartojama nerviniams sutrikimams, pvz., juntamam širdies plakimui, gumului gerklėje, miego sutrikimui, skrandžio ir žarnyno negalavimams, lengvinti. Tai ypač tinkamas vaistas, kai dėl didelio
jaudulio ar streso žmogui sunku bendrauti.
Vartojant Neurexan nerimo ir miego sutrikimų mažėja. Ką patartumėte, kad šie
sutrikimai nesikartotų?
Puiku, kad jūs pajutote Neurexan poveikį. Galima šį preparatą vartoti ir trumpai tik

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
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Dėl individualaus vaistų parinkimo kreipkitės į gydytoją homeopatą. Gydytojų
homeopatų sąrašą rasite www.siuolaikinehomeopatija.lt

Homeopatiniai vaistiniai preparatai
Biologische Heilmittel Heel GmbH

Neurexan® tabletės
Sudėtis. Vienoje tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Avena sativa D2 0,6 mg, Coffea arabica D12 0,6 mg, Passiflora incarnata D2 0,6 mg, Zincum isovalerianicum D4 0,6 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.
Terapinės indikacijos
Miego sutrikimų ir nervingumo lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: po 1 tabletę 3 kartus per dieną.
Ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. iki 12 kartų per dieną, po to gydymą tęsti
įprastine doze.
Prieš nuryjant tabletę reikia ištirpinti burnoje. Ją vartoti likus ne mažiau kaip 30 min. iki
valgio.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
Neurexan sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams,
kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės
ir galaktozės malabsorbcija.
Vartojimas vaikams. Neurexan negalima vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams,
nes duomenų nėra.

Homeopatinis požiūris į nervus, stresą ir nemigą

Homeopatija šeimai. 1 knyga

kilus stresui ar prieš svarbų įvykį, kai vargina nerimas. Svarbu suprasti, kad atsiradę
simptomai visada turi priežastis. Todėl tikslinga išsiaiškinti, dėl ko kyla nerimas ar
miego sutrikimai. Nerimui atsirasti įtakos gali turėti: netinkamas gyvenimo būdas,
fizinio akyvumo trūkumas, darbo ir poilsio režimo pažeidimas, gyvenimo pokyčių
baimė, problemos darbe, nesutarimai, konfliktai šeimoje ar tarpasmeniniuose santykiuose. Ne veltui sakoma, kad nemiga – tai sąžinės balsas, žmogaus vidus (siela)
kviečia peržiūrėti gyvenimą, vertybes ir požiūrius.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali atsirasti alerginių reakcijų (pasireiškia mažiau negu 1 iš 10 000 vartotojų).
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje
Pakuotėje yra 50 tablečių.
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
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Ignatia-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Asa foetida D4 30 mg, Strychnos ignatii D4
30 mg, Paris quadrifolia D4 30 mg, Thuja occidentalis D6 30 mg, Pulsatilla pratensis D4
45 mg, Lachesis mutus D8 45 mg, Nitroglycerinum D6 45 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Strychnos ignatii D4 0,5 g, Strychnos ignatii D10 0,5 g, Strychnos ignatii D30 0,5 g, Strychnos ignatii D200 0,5 g, Moschus
moschiferus D6 0,5 g, Moschus moschiferus D30 0,5 g, Moschus moschiferus D200 0,5 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos
Nervinių sutrikimų, pvz., juntamo širdies plakimo, gumulo gerklėje, miego sutrikimo, skrandžio ir žarnyno negalavimų, lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Terapinės indikacijos
Nervinių sutrikimų, kurie pasireiškia depresiška nuotaika, lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per
dieną (laikyti burnoje, kol ištirps).
Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką).
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Ypsiloheel N tablečių medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas Lapp laktazės stygius
arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Nežinomas.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.

Dozavimas ir vartojimo būdas. Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais –
pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min.
Ignatia-Homaccord saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas. Duomenų nėra.
Ilgesnį laiką (daugiau kaip keletą mėnesių) preparato be gydytojo nurodymo vartoti
negalima.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei
Ignatia-Homaccord medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Kadangi Ignatia-Homaccord vartojimas
pateiktų indikacijų atveju yra paremtas tik homeopatine patirtimi, sunkias būklės formas rekomenduojama gydyti kliniškai patvirtintais gydymo metodais.
Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje
(atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.
Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams,
sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Homeopatinis požiūris į nervus, stresą ir nemigą

Homeopatija šeimai. 1 knyga

Ypsiloheel®N tabletės

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Nežinomas.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
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Nux vomica-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Acidum phosphoricum D4 60 mg, Strychnos ignatii D4 60 mg, Sepia officinalis D4 60 mg, Kalium bromatum D4 30 mg, Zincum
isovalerianicum D4 30 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Strychnos nux-vomica D2 0,2 g,
Strychnos nux-vomica D10 0,2 g, Strychnos nux-vomica D15 0,2 g, Strychnos nux-vomica D30 0,2 g, Strychnos nux-vomica D200 0,2 g, Strychnos nux-vomica D1000 0,2 g,
Bryonia D2 0,2 g, Bryonia D6 0,2 g, Bryonia D10 0,2 g, Bryonia D15 0,2 g, Bryonia D30
0,2 g, Bryonia D200 0,2 g, Bryonia D1000 0,2 g, Lycopodium clavatum D3 0,3 g, Lycopodium clavatum D10 0,3 g, Lycopodium clavatum D30 0,3 g, Lycopodium clavatum
D200 0,3 g, Lycopodium clavatum D1000 0,3 g, Citrullus colocynthis D3 0,3 g, Citrullus
colocynthis D10 0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g, Citrullus colocynthis D200 0,3 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Homeopatija šeimai. 1 knyga

Terapinės indikacijos
Nuovargio sukeltų nervinių negalavimų lengvinimas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Pastaba. Jei simptomai nepraeina, pakinta arba atsiranda naujų, turite kreiptis į gydytoją, nes gali reikėti medicininio tyrimo ir gydymo.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną.
6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du kartus per dieną.
2–5 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną ar du kartus per dieną.
Jaunesniems kaip 2 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną kartą per dieną.
Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką).
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bromui arba bet kuriai veikliajai ar pagalbinei
medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Nervoheel N tabletės yra homeopatinis vaistinis preparatas. Nuo dviejų natūralių sudedamųjų dalių priklauso Nervoheel N
tablečių išvaizda ir kvapas. Tablečių spalva gali kisti dėl Sepia, kuri yra tamsios spalvos.
Būdingas kvapas, kurį galbūt pajutote, yra dėl valerijono, t. y. vaistažolės, kurios veiksmingumas yra gerai žinomas.
Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba
gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Terapinės indikacijos
Lengvų skrandžio, žarnų ar kepenų funkcijos sutrikimų ir pilvo pūtimo gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus
per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min.
2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 5 lašus kas 15 min.
6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 7 lašus kas 15 min.
Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens.
Ilgalaikį (kelių mėnesių) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Nux vomica-Homaccord geriamųjų lašų medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml
obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.
Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams,
sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Homeopatinis požiūris į nervus, stresą ir nemigą

Nervoheel® N tabletės

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Nežinomas.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
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Berberis-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Myosotis arvensis D3 5 g, Veronica officinalis D3 5 g, Teucrium scorodonia D3 5 g, Pinus sylvestris D4 5 g, Gentiana lutea
D5 5 g, Equisetum hyemale D4 5 g, Smilax D6 5 g, Scrophularia nodosa D3 5 g, Juglans
regia D3 5 g, Calcium phosphoricum D12 5 g, Natrium sulfuricum D4 5 g, Fumaria officinalis D4 5 g, Levothyroxinum D12 5 g, Araneus diadematus D6 5 g, Geranium robertianum D4 10 g, Nasturtium officinale D4 10 g, Ferrum iodatum D12 10 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Sudėtis. 100 g (104 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Berberis vulgaris D2 0,4 g, Berberis vulgaris D10 0,4 g, Berberis vulgaris D30 0,4 g, Berberis vulgaris D200 0,4 g, Citrullus
colocynthis D2 0,3 g, Citrullus colocynthis D10 0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g,
Citrullus colocynthis D200 0,3 g, Veratrum album D3 0,3 g, Veratrum album D10 0,3 g,
Veratrum album D30 0,3 g, Veratrum album D200 0,3 g.

Terapinės indikacijos
Dėl lėtinio tonzilito pasireiškusios limfinės edemos ir limfmazgių padidėjimo
mažinimas, skatinant natūralų limfos nutekėjimą.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Terapinės indikacijos
Šlapimo takų uždegimo gydymas.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia gerti po 15–20 lašų 3
kartus per dieną.
2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną.
6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną.
Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Lymphomyosot geriamųjų lašų medžiagai.
Nepasitarus su gydytoju, nevartoti pacientams, sergantiems skydliaukės ligomis.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.
Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams,
sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.
Jaunesniems kaip 2 metų vaikams vaisto vartoti nerekomenduojama.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali prasidėti alerginės reakcijos.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus
per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – po 10 lašų kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną).
Berberis-Homaccord geriamųjų lašų saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems
nei 12 metų, nebuvo nustatytas, todėl tokio amžiaus pacientams jų vartoti nerekomenduojama.
Pastaba. Ilgalaikį (kelių mėnesių arba ilgesnį) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei Berberis-Homaccord medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.
Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams,
sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Homeopatinis požiūris į nervus, stresą ir nemigą

Homeopatija šeimai. 1 knyga

Lymphomyosot® geriamieji lašai (tirpalas)

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

17

Galium-Heel® N geriamieji lašai (tirpalas)

Homeopatija šeimai. 1 knyga

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Galium aparine D3 4 g, Galium
mollugo D3 4 g, Sedum acre D3 5 g, Sempervivum tectorum ssp. tectorum D4 5 g, Clematis recta D4 5 g, Thuja occidentalis D3 5 g, Caltha palustris D3 5 g, Ononis spinosa D4
5 g, Juniperus communis D4 5 g, Hedera helix D4 5 g, Betula alba D2 5 g, Echinacea D5
5 g, Calcium fluoratum D8 5 g, Phosphorus D8 5 g, Aurum metallicum D10 5 g, Argentum
metallicum D8 5 g, Apis mellifica D12 5 g, Acidum nitricum D6 5 g, Urtica urens D3 2 g.
Sudėtyje yra 35 % (V/V) etanolio.
Preparato grupė
Homeopatinis vaistinis preparatas be patvirtintų terapinių indikacijų.
Nurodymai
Prieš vartodami preparatą pasitarkite su gydytoju homeopatu.
Jei vartojant preparatą simptomai išlieka, kreipkitės į bendrosios praktikos gydytoją.
Dozavimas ir vartojimo būdas
Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams paprastai reikia gerti po 10 lašų
3 kartus per dieną.
Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Galium-Heel N medžiagai.
Ypatingi įspėjimai. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki
150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %,
vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.
Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų
ligomis ar epilepsija.
Šalutinis poveikis. Galium-Heel N, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.
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Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Nuovargio
sukeltų
nervinių
negalavimų
lengvinimas

Moderni
homeopatinė
alternatyva

Nervoheel N tabletės

Homeopatinis vaistinis preparatas

1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Acidum phosphoricum D4 60 mg, Strychnos ignatii D4 60 mg,
Sepia officinalis D4 60 mg, Kalium bromatum D4 30 mg, Zincum isovalerianicum D4 30 mg. Terapinės indikacijos. Nuovargio sukeltų nervinių negalavimų lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik
homeopatijos principais. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms ir vaikams
nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. 6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du
kartus per dieną. 2–5 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną ar du kartus per dieną. Jaunesniems
kaip 2 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną kartą per dieną. Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką). Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas
bromui arba bet kuriai veikliajai ar pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Nervoheel N tabletės yra homeopatinis vaistinis preparatas. Nuo dviejų natūralių sudedamųjų dalių priklauso Nervoheel N tablečių išvaizda ir kvapas. Tablečių spalva gali kisti dėl Sepia, kuri
yra tamsios spalvos. Būdingas kvapas, kurį galbūt pajutote, yra dėl valerijono, t. y. vaistažolės, kurios
veiksmingumas yra gerai žinomas. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika.
Nežinoma. Nepageidaujamas poveikis. Nežinomas. Vaistinio
preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių. Nereceptinis vaistinis preparatas. Rinkodaros teisės turėtojas. Biologische
Heilmittel Heel GmbH (Vokietija). Įgaliotasis atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt. Teksto peržiūros data. 2011-07-28
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti
Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su
gydytoju ar vaistininku.

Žiedadulkės
ir bičiųpoveikis
duonelėdarbuotojų
žmogaus sveikatai
Darbo vietos

Praktinė patirtis

Organizmą detoksikuojantis
homeopatinių preparatų rinkinys
Efektyvu
Toleruojama
Paprasta var toti
Lymphomyosot® geriamieji lašai

aktyvina limfinę sistemą, detoksikuoja jungiamąjį audinį ir mezenchimą.

Nux vomica-Homaccord® geriamieji lašai

aktyvina skrandžio ir žarnyno sistemų ekskreciją, kepenų veiklą.

Berberis-Homaccord® geriamieji lašai

aktyvina urogenitalinės bei tulžies sistemų veiklą.

Gydymo trukmė. Detox-Kit® sudėtyje esantys
visi 3 preparatai turi būti vartojami tokiu pačiu laiku maždaug 6 savaites.

Aktyvina žalingas medžiagas (toksinus) šalinančias organizmo sistemas – Dozavimas. Kiekvieno preparato vartoti po
10 lašų 3 kartus per dieną.
limﬁnę, virškinamojo trakto, kepenų, inkstų, tulžies.
Tinka vartoti sergant lėtinėmis ir alerginėmis ligomis, gyvenant
užterštoje aplinkoje, kai yra bloga bendra sveikatos būklė.
Sergant peršalimo ligomis ir gripu iš organizmo greičiau
šalinami virusai ir bakterijos.
Lymphomyosot® geriamieji lašai (tirpalas)

100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Myosotis arvensis D3 5 g, Veronica officinalis D3 5 g, Teucrium scorodonia D3 5 g, Pinus sylvestris D4 5 g,
Gentiana lutea D5 5 g, Equisetum hyemale D4 5 g, Smilax D6 5 g, Scrophularia nodosa D3 5 g, Juglans regia D3 5 g, Calcium phosphoricum D12 5 g,
Natrium sulfuricum D4 5 g, Fumaria officinalis D4 5 g, Levothyroxinum D12
5 g, Araneus diadematus D6 5 g, Geranium robertianum D4 10 g, Nasturtium officinale D4 10 g, Ferrum iodatum D12 10 g. 1 ml tirpalo yra 18 lašų.
Terapinės indikacijos. Dėl lėtinio tonzilito pasireiškusios limfinės edemos
ir limfmazgių padidėjimo mažinimas, skatinant natūralų limfos nutekėjimą.
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Dozavimas ir vartojimo
metodas. Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia
gerti po 15–20 lašų 3 kartus per dieną. 2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3
kartus per dieną. 6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną. Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei
Lymphomyosot geriamųjų lašų medžiagai. Nepasitarus su gydytoju, nevartoti
pacientams, sergantiems skydliaukės ligomis. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t.
y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad
aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtina atsižvelgti nėščiosioms,
žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.
Jaunesniems kaip 2 metų vaikams vaisto vartoti nerekomenduojama. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali prasidėti alerginės reakcijos.
Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 30 ml tirpalo.
Teksto peržiūros data. 2012-05-18

Nux vomica-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Strychnos nux-vomica D2 0,2 g,
Strychnos nux-vomica D10 0,2 g, Strychnos nux-vomica D15 0,2 g, Strychnos
nux-vomica D30 0,2 g, Strychnos nux-vomica D200 0,2 g, Strychnos nuxvomica D1000 0,2 g, Bryonia D2 0,2 g, Bryonia D6 0,2 g, Bryonia D10 0,2 g,
Bryonia D15 0,2 g, Bryonia D30 0,2 g, Bryonia D200 0,2 g, Bryonia D1000
0,2 g, Lycopodium clavatum D3 0,3 g, Lycopodium clavatum D10 0,3 g, Lycopodium clavatum D30 0,3 g, Lycopodium clavatum D200 0,3 g, Lycopodium
clavatum D1000 0,3 g, Citrullus colocynthis D3 0,3 g, Citrullus colocynthis
D10 0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g, Citrullus colocynthis D200 0,3 g.
1 ml tirpalo yra 18 lašų. Terapinės indikacijos. Lengvų skrandžio, žarnų ar
kepenų funkcijos sutrikimų ir pilvo pūtimo gydymas. Indikacijos pagrįstos tik
homeopatijos principais. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems
žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus
per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10
lašų kas 15 min. 2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 5 lašus kas 15 min.
6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų
atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 7 lašus kas 15 min. Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens. Ilgalaikį (kelių mėnesių) šio
preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas. Kontraindikacijos. Padidėjęs
jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Nux vomicaHomaccord geriamųjų lašų medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo
priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki
150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).
Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtina atsižvelgti nėščiosioms,
žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.
Šalutinis poveikis. Nežinomas. Vaistinio preparato kiekis pakuotėje.
Pakuotėje yra 30 ml tirpalo. Teksto peržiūros data. 2012-10-12

Vartojimas. Įlašinti kiekvieno preparato po
30 lašų į 0,7–1,5 l vandens (geriau mineralinio, neprisotinto angliarūgštės) butelį, sumaišyti pavartant ir išgerti per dieną.
Vieno Detox-Kit® rinkinio užtenka 3 savaitėms.

Berberis-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

100 g geriamųjų lašų (104 ml) yra veikliųjų medžiagų: Berberis vulgaris
D2 0,4 g, Berberis vulgaris D10 0,4 g, Berberis vulgaris D30 0,4 g, Berberis
vulgaris D200 0,4 g, Citrullus colocynthis D2 0,3 g, Citrullus colocynthis D10
0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g, Citrullus colocynthis D200 0,3 g, Veratrum album D3 0,3 g, Veratrum album D10 0,3 g, Veratrum album D30 0,3 g,
Veratrum album D200 0,3 g. 1 ml tirpalo yra 18 lašų. Terapinės indikacijos. Šlapimo takų uždegimo gydymas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos
principais. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms ir
vaikams nuo 12 metų paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną.
Ūminių sutrikimų atvejais – po 10 lašų kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną).
Berberis-Homaccord geriamųjų lašų saugumas ir veiksmingumas vaikams,
jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas, todėl tokio amžiaus pacientams
jų vartoti nerekomenduojama. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet
kuriai veikliajai arba pagalbinei Berberis-Homaccord medžiagai. Specialūs
įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio %
etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus,
1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio,
arba 49,73 ml obuolių sulčių). Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems
kepenų ligomis ar epilepsija. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir
kitokia sąveika. Nežinoma. Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali
atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų. Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 30 ml tirpalo. Teksto peržiūros data. 2012-07-25

Nereceptiniai vaistininiai preparatai.
Rinkodaros teisės turėtojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija). Įgaliotasis atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina
ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

