Sase remedii pentru infarct şi anghina pectorala
care pot prelungi sau salva viata cardiacilor
Sursa: www.leacuri.net
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Atentie :
Acest document prezinta informatii pentru cei care sunt interesati de medicina naturista şi
homeopatie si nu sfaturi medicale. Pentru sfaturi medicale trebuie sa consultati un medic
Tratamentul pe cont propriu cu remedii homeopate nu este indicat !
Autorul nu garanteaza corectitudinea informatiilor prezente aici.
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Bicarbonatul de sodiu – un remediu eficient pentru infarct şi comotie cerebrala
Sursa: http://www.melhorn.de/Herzinfarkt/Herzinfarkt2.htm#1821
Infarctul şi comotia cerebrala se creeaza de fapt – lucru inca ignorat de medicina clasica - din cauza
supraaciditatii sangelui. Cei mai multi oameni au un sange mai acid ca otetul de casa ! Riscul de
infarct şi comotie cerebrala este calculabil, se poate masura în sange dupa valoarea PH a sangelui şi nu
depinde decat de alimentatie, stress şi fumat. Cu cât mai acid este sangele cu atât mai mare este riscul.
Sangele, ca şi toate lichidele corpului, este la oameni sanatosi bazic şi nu acid.
Cele mai multe accidente cerebrale sau cardiace se petrec dupa mese copioase sau alimentatie gresita,
bauturi alcoolice şi mai ales cafele care maresc aciditatea sangelui, deja prezenta, în mod brusc.
În caz de infarct trebuie neutralizata ca urmare cât mai repede aciditatea şi pentru acest lucru se poate
folosi o substanta prezenta aproape în orice casa: bicarbonatul de sodiu. Acest lucru se poate face şi
preventiv dupa astfel de excese alimentare. Deja la numai cateva minute dupa luarea de bicarbonat de
sodiu pacientul cu pericol de infarct sau comotie cerebrala simte o usurare.
Acest remediu trebuie insa dat cat mai repede şi in doza mare: circa o lingurita plina la
jumatate de pahar de apa !

Cactus, un remediu homeopat dovedit pentru infarct şi anghina pectorala
Sursa: http://teleianuhomeopat.3x.ro/Rem_cardiace.htm
Cactus grandiflorus
Farrington A. "The Comparative Materia Medica":
Endocardita, pericardita. Constricţia, ca şi cum inima ar fi stoarsă în mână sau oprirea respiraţiei datorită
unor panglici închipuite care ar strânge de jur împrejur şi care obligă sângele să urce spre cap şi produce o
durere intensă. Entuziasm scăzut, plângăreţ. Nu poate sta întins pe partea stângă. Durerile cresc gradat şi
scad gradat. Palpitaţii de la emoţii, fluttering ca aripile unei păsări, se agravează la menstre, la aplecatul în
faţă, dar prin mersul pe jos nu se ameliorează. Dureri săgetătoare în braţul stâng, edem, puls rapid şi tare,
cu senzaţie constrictivă.
Devey W.A. “Pactical Homeopathic Therapeutics”:
Poate cel mai important remediu în afecţiunile cardiace, din punct de vedere homeopatic. Este bine
cunoscut simptomul caracteristic : »senzaţia că inima a fost apucată cu o mână de fier », se contractă şi se
relaxează alternativ; aceasta este imaginea prezentă în creier. Trebuuie să avem în vedere că nu toţi
pacienţii ştiu să se exprime în acest fel. O senzaţie de stoarcere a inimii poate să însemne acelaşi simptom.
Totuşi, pot fi şi alte simptome. Este simptomul asemănător cu Arnica, de durere în piept şi de constricţie;
el are dureri săgetătoare în braţul stâng; edem şi un puls rapid, tremurător, puternic, încordat care poate fi
sau nu poate fi intermitent.
Cardita şi pericardita. Se obţine o ameliorare mai bună a carditei decât cu alt remediu. Se pare că se află la
mijlocul distanţei dintre Aconitum şi Digitalis. Controlează starea inflamatorie şi întăreşte contracţiile
inimii şi nu intoxică inima ca Digitalis sau Strophantus. Este prezentă o exitaţie puternică a nervilor
cardiaci; şi Cactus poate fi un remediu pentru angina pectorală. Este un remediu adaptat pentru hipertrofia
inimii la oamenii tineri. Este foarte util la palpitaţii puternice şi senzaţia de futtering la inimă; este indicat
pentru astfel de simptome la fetele tinere la vârsta pubertăţii şi în perioadele de menstre. Respiraţie
dificilă, sufocare, leşin, palpitaţii violente şi neplăcerea de a sta culcat sunt simptomele care indică astmul
cardiac sau dispnea cardiacă. Borland D. "The Treatment of certain Heart Conditions":

2

În angina pectorală şi pseudoangina:
-Dacă ai un pacient care are un atac în ultima fază, cel mai bun remediu pentru a-l ajuta este Cactus. El
prezintă anxietate mare şi frică mare, dar este destul de diferit faţă de Aconitum. Aici nu mai este teama de
un atac imediat după care ar putea să moară. Aici este mai mult o convingere că el are o stare absolut
incurabilă care eventual ar putea să-l conducă la moarte.
-Acesta este un aspect privind indicaţiile Cactus. Alt aspect este tipul de suferinţă (durere) de care se
plânge pacientul. El se simte ca şi cum ar avea pieptul înfăşurat strâns şi care devine din ce în ce mai
strâns şi dacă acest bandaj nu se desface repede, inima va fi incapabilă să mai funcţioneze. Există acest
sentiment de tensiune crescătoare care indică remediul Cactus.
-Pe lângă aceast constricţie mai pot fi dureri radiante ca nişte lovituri de pumnal de la precordium, dar ele
nu sunt aşa de caracteristice pentru Cactus aşa cum este sentimentul de constricţie, care este, desigur, aşa
cum îl descriu majoritatea pacienţilor de angină pectorală.
-În aceste stări acute, eu administrez remediu în cantitate mare, deoarece el acţionaeză mai rapid şi se
ameliorează cât mai repede posibil.
(Tyler M.L. "Pointers to the Common Remedies")
Simptomele tipice care apar la pacientii care au nevoie de Cactus:
-Palpitaţii : presiune precordială.
-Senzaţie de strângere a inimii, ca şi când o bandă metalică ar împiedica mişcările ei normale.
-Frecvente şi violente bătăi neregulate ale inimii, cu senzaţie de presiune şi greutate (apăsare).
-Pulsaţii cardiace slabe şi neregulate, cu nevoia de a inspira profund (dispnee).
-Congestie toracică.
-Constricţie dureroasă în toracele inferior; " ca o coardă strânsă la rebordul falselor coaste, împiedicând
respiraţia".
-Mare constricţie (stern) "strângere ca de cleşte".
-"Natura Cactus-ului e să producă constricţie".
-Strângere şi constricţie la cap –piept – diafragm – inimă – uter - : - ghiară.
-Pieptul este năpădit de afux cald de sânge.
-"Cactus are o profundă acţiune curativă asupra inimii".
-Frică şi disperare. Violent chin.
-Ţipă de dureri.
-Pulsaţii puternice simţite în zone stranii - stomac - intestine – chiar şi la extremităţi.
-"Remediu de ora 11 : de la 11 a.m. până la 11 p.m. "
Din cartea: “Homeopatul practic” de Wilhelm Eichsteller:
“Palpitatii, dureri de inima, fibrilatii. Atacuri de sufocat cu lesin, sudoare rece la fata şi lipsa de
constiinta; batai neregulate, lipsa de batai, zgomote la inima bolnava organic. Edeme la menbrele din
partea stanga. Mersul sau statul intins pe stanga agravarea rau. Senzatie ca inima ar fi tinuta de o banda
metalica. Amorteala în mana stanga. Slabiciune generala şi epuizare. Insomnie cu pulsare mare a
arteriilor de la tample. Dereglari de circulatie pe baza nervoasa sau organica. Cactus grandiflorus
CH1-4, la dereglari nervoase CH4-CH6-CH30”
La infarct şi anghina pectorala se dau în general imediat în caz de atac remediul homeopat Cactus
grandiflorus în dilutia CH 2 sau 4 (sau 6-12-30) cate 4-5 granule direct sub limba sau diluate în
apa la fiecare 10 minute timp de 1 ora, dupa care se rareste doza şi la ameliorare buna se
opreste) daca se potrivesc simptomele. Luat dupa prescriptia unui medic homeopat Cactus poate duce
la ameliorarea considerabila a suferintei.
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Strophantus gratus, remediu ignorat de medicina
« Ce este Strophantin? (sursa : http://www.strophantus.de/pageID_5198262.html)
Strophantin a fost descoperit in anul 1859 in Afrika, din intamplare, a fost preparat in Anglia, a fost
analizat in Franta si a fost utilizat pentru prima oara cu succes in Germania de Profesorul Fraenkel sub
forma de Injektii intravenoase. Seful lui Fraenkels era Professor von Krehl. Dupa acestia mai sunt inca
numite doua clinice renumite din Heidelberg si Badenweiler ca si multe premii din medicina.
Atunci cand in anul 1924 Profesorul Edens, Ordinarius la Universitatea de Medicina din Düsseldorf leadovedit colegilor sai experientele extraordinare ale remediul Strophantin la aghina pectorala si la infarct,
el a recoltat nu numai laude si mirare ci si indoiala si sceptica. Un lucru normal in medicina si stiinta, mai
ales daca ne gandim cat de rau a fost tratat Semmelweiss, ca fundatorul igienii, de colegii sai pe vreamea
aceea.
Profesorul Edens a spus „Faptul ca Strophantin nu este folosit inca se poate considera o greseala
medicinala“. Pana in 1975 Strophantin a fost folosit intravenos cu mare succes in toate spitalele si multi
doctori in varsta cunosc bine efectul acestei substante. Chiar si preparatele orale care s-au produs din anul
1947 arata efecte nemaipomenite. Desi pana in ziua de azi Strophantina este una din cele mai bune remedii
pentru boli de inima fara efecte secundare, medicina din ziua de azi spune ca nu are efect, ca este
otravitoare si ca exista ceva mai bun.
97 la suta din doctorii care au folosit Strophantin remarca o eficienta extrem de mare, restul de 3 la suta
fac inca remarci pozitive desi nu sunt convinsi.
Profesorul de farmacologie Hamlyn, cat si mai tarziu Professor Schoner si altii au arata incepand din 1991
ca substanta nu este nu numai o substanta dintr-o planta exotica, care in cantitate mare este otravitoare, ci
este produsa in corpul oricarui mamifer,, si deci si al omului in cantitati mici
In aceste cantitati mici actioneaza ca un hormon si are influenta asupra regulatiei electrilitilor din celulele
muschiului inimi , ale tensiunii, ale utilizarii oxigenului in situatie de stres si la eliminarea de substante din
corp ca urmare a metabolismului
Strophanthin actioneaza pozitiv in concentratii mici pentru ca deschide pompa de sodiu-potasiu care eset
prezenta in peretii oricarei celule. In concentratii mari Strophantin impiedica acesata pompa. Pentru
descoperirea pompei de sodiu-potasiu din anul 1950 danezul Skou a primit in anul1997 premiul Nobel.
Substantele date de medici in cazul bolilor de inima (Digitalis) impedica tocmai functionarea aceste
pompe din orice celula. Strophantin imbunatateste functionarea pumpei si ajuta la eliminarea acizilor din
celula.
Remediul Strophantin se poate obtine ca pastile, ca injectii si in doze homeopate (Dilutia D4 sau CH3,
CH4)
Strophantin se poate procura ca medicament de la Firma Meda sub numele de Strodival
http://www.strophantus.de/mediapool/59/596780/data/Meda-Fachinfo-korrigiert.pdf
Vorbiti cu doctorul dumneavosatra sa va prescrie acest remediu chiar ca Placebo daca nu merge altfel.
Acest lucru este posibil (in Gemania). “
Pacientul care poate avea nevoie de Sptrophantin (homeopat) apare:
A. Buze rosii , B. Puls raoid /incet , C. Asteptare cu tensiune, D. Afectiuni + Apasare in piept
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Aparenta generala:
Gras, teama de lovituri de soarta, vorbeste incet, + puls rapid/congestie catre cap/#congestie catre inima/
pupile dilatate, +pulile miscorate rapid (dureri de cap), doreste cafea,
Agravare: < Intuneric
Ameliorare > lumina soarelui.
Afectiuni : INIMA ( fibrilatii + respiratie adanca) + Stomac/Edeme
‡ Afectiuni cardice si de circulatie/FRICA ‡;
Repertoriu:
General – Retentie de apa (interior/exterior) de la boli de inima
General – Tutun agraveaza
General – Mancarui si bauturi - Agraveaza : ceai/alcoool
Doreste: Bere
Aversiune : Alcool
General – Slabicune (dupa orice exces)/Durerea se intinde catre sus
General – Secretii din mucoase marite
General – Zvacniri exterioare/Lesin (de la durere)
General – Convulsii
General - Arterioscleroza/ Anemie
General – Efort fizic graveaza
Piele - Urticaria – lesend
Membre – Durere in brate - oase/dreapta
Piept - Edem la plaman
Piept - Palpitatii (Astenie neurocirculatorica /cu teama)/Afectiuni la inima
Scaun – Stropeste
Stomac – Voma
Gat exterior - Gusa – Basedow
Fata – culoare – rosie, pete
Vazut - Diplopie, vazut dublu ( in timpul durerilor de cap)
Durere de cap : la frunte (la radacina parului / se intinde catre tample)
Ameteala – la pubertate/la batrani
Fire – idei nebune Fire – vorbaret, palavragiu – copii vorbesc ca batrani destepti
Fire - teama – de lovituri de soarta
Fire – Precose
Fire – Alcoolism
Incompatibil : Digitalis ( remedii homeopate sau cardice alopate pentru boli de inima), alcool (si tincturi
care contin alcool/Febra, luat timp indelungat (se acumuleaza)
Antidoteaza: Digitalis:, Alcoool. Tabacum. Thea.
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Camphora Rubini
Tinctura de camfora sau dilutie homeopata în forma de granule sau solutie CH1 sau CH2, CH4
Eficient la : crampe cardiace, anghina pectorala, lesin, pierdere subita de putere.
Simptome tipice: piele rece ca ghiata şi sudoare rece, colaps, soc, asfixiere.
”Camphora Rubini, un remediu foarte eficient.”
Sursa: “Homeopatul practic” de Wilhelm Eichsteller
Atentie: camfora opreste efectul la mai toate remediile homeopate. Se poate lua numai singur, daca
este luat dupa alt remediu homeopat ii opreste efectul acestuia.

Elixir de fenicul
Remediu de la calugarita Hildegard von Bingen din Germania, dovedit de Dr. Strehlow la mii de
pacienti.
Pentru dureri de inimă, boli de inimă, infarct
Hildegard a scris „Să se ia lemn dulce şi de cinci ori mai mult fenicul şi tot aşa de mult zahăr ca şi lemn
dulce şi în plus şi ceva miere şi din astea să se facă o băutură. Să se bea înainte şi după masă pentru
dureri la inima”
Reţeta: 50 g seminţe de fenicul, 10g lemn dulce, 20g zahăr, 25 miere curăţită de spumă (se fierbe într-un
vas cu apă fierbinte şi se aruncă spuma), 500 ml apa (dacă se poate însorită 1-2 ore la soarele de prânz) .
Se fierbe totul cinci minute după care se pune în sticle curate şi sterilizate în prealabil cu ceva alcool
(vodcă, ţuică).
Băutura de fenicul neutralizează sucurile rele din trup care crează boli de inimă.
Dr. Strehlow: indicaţie la boli de inimă, dureri de inimă, cură după infarct

Comprese cu frunze de cartofi
Atac de inimă, leşin, dureri de inimă după infarct
Hildegard : „Cine suferă cu inima sau leşină din cauza ei să fiarbă nu prea tare (2-3 minute) o plantă de
noapte (frunze de cartof, coji de cartofi ) în apă şi după ce să stors apa să fie puse (ca compresa) pe
inima (cca. 1 oră) şi îi va fi mai bine”
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Despre homeopatie
Ce este homeopatia ?
Homeopatia este o metoda terapeutica ce stimuleaza tendinta naturala de vindecare a organismului
folosind medicamente numite remedii homeopate. Homeopatia ajuta pacientul sa atinga un nivel mai bun
de sanatate care va permite renuntarea la medicamente chimice sau alte terapii si sa depaseasca limitarile
impuse de boala, dobandind mai multa libertate. Homeopatia este arta de vindecare care vindeca sufletul si
nu trupul si inlatura astfel cauza boli care a afectat sufletul (corp energetcc, astral). Astfel intarit sufletul
va repara corpul si daunele aduse de boala pe cont propriu.
Incepand cu 1796, medicul german Samuel Christian Hahnemann a propus a noua abordare terapeutica
bazata pe principiul similaritatii, similia similibus curantur. In conditiile in care la inceputul sec. XIX
metodele terapeutice folosite in mod curent erau foarte agresive homeopatia s-a impus ca o metoda blanda,
sigura si fara reactii adverse.
In prezent homeopatia este cunoscuta si practicata in multe tari fiind una din cele mai populare forme de
practica medicala complementara. La noi in tara este recunoscuta de Ministerul Sanatatii. Este practicata
de medici (specialisti sau generalisti) cu pregatire postuniversitara de specialitate.
Care sunt principiile homeopatiei ?
Homeopatia, ca stiinta, se bazeaza pe principii bine definite, formulate de Hahnemann si urmasii sai.
Similia similibus curantur, principiul similaritatii, afirma ca o substanta care produce un set de simptome
cand este administrata unui om sanatos, poate vindeca simptome asemanatoare la un bolnav daca este
folosita in doze foarte mici.
Remediile se administreaza in doze infinitezimale. Astfel, substantele din care se prepara remediile isi
pierd eventuala toxicitate si potentialul de a produce reactii adverse. In plus, prin procesul specific de
diluare si dinamizare, remediile dobandesc proprietati curative noi care erau prezente doar in stare latenta
in substanta cruda.
Totalitatea simptomelor si a caracteristicilor fizice si mental-emotionale ale unui pacient la un moment dat
alcatuiesc un tablou unic, specific lui si diferit de al altor pacienti. Astfel, tratamentul este strict
individualizat. Homeopatia trateaza bolnavul si nu boala. Doi pacienti cu acelasi diagnostic vor primi
remedii diferite functie de simptomele fiecaruia. Tratamentul se face cu un singur remediu, cel care
corespunde cel mai bine starii patologice actuale. Experimentele facute pe voluntari (proving) s-au facut
cu fiecare remediu in parte, niciodata cu mai multe remedii in acelasi timp si aceasta regula se pastreaza si
pentru tratament. In homeopatia clasica nu se folosesc amestecuri de remedii (complexisme).
Homeopatia nu trateaza separat problemele fizice, cele psiho-emotionale sau mentale, ci pe toate
impreuna, pacientul fiind privit ca un tot unitar. Astfel, homeopatia este o terapie holistica. In plus,
pacientul nu poate fi exclus din mediul in care traieste. Pentru a gasi remediul potrivit, homeopatul trebuie
sa afle nu numai caracterul exact al simptomelor dar si felul in care pacientul interactioneaza cu mediul si
cu oamenii din jur.
Remediul homeopatic actioneaza asupra vitalitatii pacientului stimuland mecanismele de aparare ale
organismului. Daca boala este privita ca un dezechilibru aparut la un anumit nivel al organismului,
remediul cauta sa restabileasca acest echilibru pierdut. Vindecarea are loc dinauntru spre afara, de la
organele mai importante catre cele mai putin importante. Astfel, intr-un caz de astm bronsic si eczema,
astmul se va ameliora mai intai, timp in care eczema persista sau chiar se agraveaza. Daca eruptia dispare
de pe piele (de exemplu folosind o crema cu cortizon) iar astmul persista sau se agraveaza, este vorba de o
supresie. Boala de piele a fost impinsa in interiorul organismului, dar nu vindecata. Starea de sanatate pe
ansamblu este mai putin buna, astmul fiind o afectiune mai grava. Intr-un astfel de caz nu este nevoie sa
consultati si un medic internist si un dermatolog. Abordand cazul dvs. ca un intreg, medicul homeopat nu
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trateaza separat problemele pe care le aveti, ci ca un tot unitar.
Ce sunt remediile homeopate ?
Remediile se prepara pornind de la substante naturale, majoritatea plante, dar si minerale sau produse de
origine animala (chiar unele veninuri folosite si in alte terapii). Prin diluare si dinamizare progresiva intr-o
solutie alcoolica se obtin diferite potente ale unui remediu. Acest proces numit potentare sau dinamizare
face ca substantele crude de la care s-a pornit sa dobandeasca proprietati terapeutice noi. De aceea
remediile sunt mai eficiente decat, de exemplu, ceaiurile preparate din aceleasi plante.
Ce se poate trata prin homeopatie ?
Orice afectiune, acuta sau cronica, poate fi abordata homeopatic. Remediile se pot folosi chiar in situatiile
in care administrarea medicamentelor trebuie evitata: sarcina, alaptare, alergie la medicamente, etc.
Homeopatia se adreseaza tuturor categoriilor de varsta de la sugari pana la varstnici. Ameliorarea sau
vindecarea depind de multi factori: vitalitatea, varsta, stilul de viata, alimentatia, medicamentele folosite,
durata bolii, etc.
In ce consta consultatia homeopata ?
Pentru a gasi remediul cel mai potrivit pentru dvs., remediul similimum, medicul trebuie sa afle cat mai
multe despre dvs. Legat de problemele pe care le aveti medicul este interesat de un maxim de detalii; de
exemplu, locul exact al durerilor, felul durerii, momentul de aparitie, extinderea lor, simptomele
insotitoare, cauza, situatiile in care se amelioreaza sau se agraveaza; acest lucru este valabil pentru toate
simptomele dvs. Istoricul medical personal si familial; apetitul, preferintele si aversiunile alimentare,
setea, reactia la temperatura, somnul, menstruatia, nivelul general al energiei; aspectele psiho-emotionale
si comportamentale care sunt caracteristice dvs. sunt deasemenea importante. Daca este necesar,
homeopatul dvs. va va recomanda si investigatiile necesare in colaborare cu medicul dvs. de familie. Din
aceasta cauza primul interviu cu dvs. poate sa dureze o ora sau chiar mai mult. Toate aceste informatii sunt
strict confidentiale.
Cum se iau remediile homeopate.
Remediile homeopate se iau dupa prescriptia medicului, tratarea pe cont propriu poate fi periculoasa. In
cazuri acute de boala remediile se dau dupa gravitatea bolii la intervale de un sfert de ora sau
de jumatate de ora. Fata de remediile alopate (chimice), administrarea remediilor se opreste, se
maresc intervalele sau se schimba dilutia, de indata ce s-a remarcat ameliorarea, conform
regulelor urmatoare.
La forme de boala deosebit de periculoase (de exemplu : infarct, septicemie, otravire, nastere)
remediile homeopate se dau chiar la intervale mai mici de 5-10-15 minute.
Atunci cand s-a obtinut ameliorarea – un semn ca remediul a fost ales corect - se maresc intervalele
si se schimba si dilutia sau se opreste tratamentul.
La boli cronice se dau 1-2 doze din remediile alese, in functie de dilutie, ori de 1-3 ori pe zi, ori pe
saptamana sau chiar pe luna. Cu cat dilutia este mai inalta cu atat mai mare este intervalul in care se
dau dozele.
Dozajul
In general o doza unica consta din 3-5-10 picaturi (in cazul unei solutii) sau 3-5-10 granule (granule).
Bolile acute necesita o doza mai mare, boli cronice o doza mai mica

Ce se intampla in timpul tratamentului ?
In saptamanile care urmeaza este foarte probabil sa sesizati anumite schimbari: energie mai buna, somn
linistit, optimism, ameliorarea problemelor fizice. Uneori simptomele dvs. se pot agrava pentru scurt timp
dupa ce luati remediul. Alteori organismul apeleaza la o metoda de "curatire" manifestata printr-o secretie
(nazala, vaginala, etc.), diaree, transpiratie, eruptie cutanata, etc. Alteori reapar simptome pe care le-ati
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mai avut inainte. Toate acestea arata ca remediul actioneaza. Nu trebuie sa combateti o astfel de reactie
folosind alte medicamente. Sfatuiti-va cu medicul dvs. Situatiile acute aparute pe parcursul tratamentului,
aparent fara legatura cu afectiunea de baza, trebuie semnalate medicului. Este bine sa nu luati
medicamente fara sa va consultati cu homeopatul dvs. La copiii reactia la un remediu homeopatic ca si
vindecarea este mai rapida. Acelasi lucru se poate remarca si la persoanele care se hranesc simplu si nu
fumeaza, beau, consuma cafea si au excese sexuale. Cu cat un pacient este mai batran sau traieste mai
nenatural cu atat mai lent este procesul de vindecare ca si efectul remediului.
Este necesara o dieta anume in timpul tratamentului ?
Alimentatia cu substante daunatoare (cofeina, cafeaua, cola, carnea de proc, iutelile, campfor, menta,
eucaliptul şi musetelul, etc) poate anihila afectul remediilor si opri procesul de vindecare initiat de un
remediu. Alimentia incorecta sau stilul general de viata se pot concretiza in factori mentinatori ai
problemelor cu care se confrunta pacientul. Constientizarea si eliminarea lor face ca tratamentul sa fie
mult mai eficient. Mai jos se afla o lista cu factorii nefavorabili din alimentatie.
Cum se iau remediile homeopate
Granulele si tabletele constau din zahar care a fost imbibat cu solutia homeopatica dinamizata si au gust
dulce. Ele se lasa sa se topeasca in gura. Ele nu se inghit ! Efectul de absortie a informatiei din ele se
face prin mucoasa gurii. Ele pot insa fi si diluate in apa (de preferat este apa distilata sau apa fiarta in
prealabil). Atunci apa se bea putin cate putin (cate o lingurita deodata) si se tine in gura pentru a fi
absorbita de mucoasa. In cazul solutiilor acestea se pun in apa (distilata sau fiarta in prealabil).
Frecventa de administrare este stabilita de medic si trebuie respectata intocmai. Daca sunt necesare mai
multe prize, remediul trebuie pastrat la adapost de lumina si mirosuri puternice.
Inainte si dupa remediu este recomandat sa nu se bea, manance, fuma si spala pe dinti macar 20 de minute.
Pe perioada tratamentului (si chiar si dupa aceea) este recomandat sa evitati cafeaua, cola, carnea de porc,
iutelile si produsele ce contin menta, eucalipt, camfor, acestea putand sa interfere cu actiunea remediului.
Trebuie sa aveti in vedere ca unele medicamente cum sunt antibioticele, preparatele pe baza de cortizon,
hormonii, etc. pot sa anuleze actiunea remediului.

La ce farmacii se pot cumpara remedii homeopate ?
Remedii homeopate pot fi cumparate de exemplu la reteaua de farmacii Dona. Aceste faramcacii care se
pot gasi in aproape toate orasele mai mari. Probabil ca remediile homeopate se pot gasi si la alte farmacii.
La adresa farmaciei Dona din internet, http://www.farmaciadona.ro/ se poate face cauta online
disponibilitatea remediilor homeopate din filiale.
De buna seama ca remediile pot fi comandate la orice farmacie Dona, chiar daca nu sunt pe moment
disponibile.
Preturile la remediile homeopate de la farmaciile Dona
Septembrie 2008:
Solutie LM 10ml
9,80 LEI
Granule CH1-CH15 4g
6,40 LEI
Granule CH30-CH200 4g
6,00 – 6,60 LEI
Pentru alte informatii cu privire la remedii naturiste pentru boli cardiace
da-ti o privire la urmatoarele linkuri:
http://www.leacuri.net/afectiuni.htm
http://www.leacuri.net/html/hildegard/inima.htm
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