
 - הומאופתיה "

 מעוררת את כוחות הריפוי הפנימיים 

 " שעוזרות לאדם לרפא את עצמו 

 ד"ר שמאול האנמן 

הינו מידע כללי בלבד. למען הסר ספק, המידע אינו מיועד להנחות את הגולש או לשמש לגביו   כאןכל המידע המתפרסם 
 כהמלצה או הוראה או עצה לשימוש או שינוי או הורדה של תרופה כלשהיא. ואין בו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר 

ACONITE  &ARNICA 

 עזרה ראשונה ל 

 אחרי יהיה יעיל יותר. וא וכל טיפול שיב ✓

 ניתן לשלב עם תרופות כימיות ✓

 מתאים לכל הגילאים וכל המצבים, לרבות נשים הרות ותינוקות שרק נולדו  ✓

 

ACON 200C עשוי מצמח , Aconitum napellus 

 מתי משתמשים

 נפשי או פיזי:  –  פתאומיו עוצמתיבעיה בריאותית שמופיעה באופן כל ל

o ,דרכים, בהלהה  תאונת חרדה עקב שוק, סיוט לילה, שוק 

o ת התקררות פתאומי 

o דלקת בדרכי השתן כתוצאה מישיבה ממושכת על רצפה קרה 

o מצבי הופעת חום גבוה פתאומי 

o  באברים אחרים לאחר חשיפה לרוח קרהכאבים בראש או 

 אופן השימוש 

o  =( של   2להתחיל מלקיחה של מנה אחת )כדוריםACON 200C  למציצה 

o  צי שעה ניתן לקחת עוד מנה חאחרי 

o  ימים  3פעמים ביום במשך  4ניתן לקחת עד 

o משתפרו הולךמנה ככל שמצב לבין מנה יותר ויותר לרווח  חשוב 

o  דק' אחרי   10לפני ולפחות דק'  10עדיף לא לאכול 

 

0C 3ARN   עשוי מצמח , Arnica montana 

 מתי משתמשים

 לכל סוג של טראומה במיוחד כאשר אדם טוען שהכל בסדר ואתם רואים שזה ממש לא בסדר

 

o )שטפי דם רציניים כולל אחרי הניתוחנקע, , מכות יבשות )ללא דימום 

o  )אחרי מכה חזקה בראש )ללא דימום חיצוני 

o  טראומה בעקבות פעילות יתר בחדר כושר 

o  כאב בגפיים אחרי נפילה 

o טראומה נפשית לאחר  גם 

o  אחרי תאונת הדרכים מומלץ לקחתACON וARN   ביחד 

 אופן השימוש  

o  =( של   2להתחיל מלקיחה של מנה אחת )30כדוריםC ARN למציצה 

o  אחרי חצי שעה ניתן לקחת עוד מנה 

o  ימים  3פעמים ביום במשך  4ניתן לקחת עד 

o  10דק' לפני ולפחות  10עדיף לא לאכול , משתפרוחשוב לרווח יותר ויותר בין מנה למנה ככל שמצב הולך  

 דק' אחרי 
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 ולא מאוזן.  נשים שסובלים מלחץ דם גבוה לא  ARNלהיזהר במתן  יש: זהרהא

 

 איך לשמור על רמדי )תרופה הומאופתית(

רחוק מטלפון סלולרי וללא חשיפה ישירה לקרני  במקום קריר וחשוך )לא במקרר(, הרמדינא לשמור את 

השמש. ממליצה לשמור את התכשירים עטופים בנייר אלומיניום אן בקופסת מתכת, דומה לאלו שמוכרים  

 בתוכם שוקולד במקס ברנר.

אז אם   – הקופסה צריכה להיות נטולת ריח  – במקרה כזה אין בעיה בקרבה של טלפון סלולרי. עוד דבר חשוב 

 שטפו את הקופסה לפני השימוש. – אתם משתמשים בקופסה שפעם היה שם משהו בעל ריח  חזק 

 

 איך להוציא כדור מבקבוקון 

o  .כדי להוציא כדור יש להפוך את הבקבוקון ככה שהמכסה השקוף יהיה כלפי מטה 

 ה הבקבוקון ביד שניסה ביד אחד ולסובב את כיש להחזיק במ

 סהכלתוך המ להכדור ייפו

 לאחר מכן יש להעביר את הכדור ממכסה ישר לפה

 עדיף לא לגעת בכדור בידיים

 מיוחד לילדים קטנים

o  ( יש למהול את הכדור במקצת מים פושרים ולשתות את 3במקרה ומדובר בטיפול בילד קטן )מתחת לגיל 

 התמיסה

 

 ללא עלות  יעוץולקבל  מוזמנים ליצור קשר  ACONו   ARNלגבי שימוש ב בכל שאלת בירור 

 

 דוגמאות למצבים כרוניים שהומאופתיה יכולה לעזור 

 כאבי ראש ומיגרנות  ✓

 גרון, עניים, שתן( - אוזן-חוזרות )אףדלקות  ✓

 במערכת העיכול: עצירות, טחורים, שלשולים חוזרים, דלקת במעי  הפרעות ✓

 הפרעות במערכת הנשימה: אסטמה, חרחורים, שיעולים כרוניים, דלקות ריאות חוזרות  ✓

 ריאזיס טופיק דרמטיטיס, אורטיקריה, פסווליות, אאבעיות עור: יבלות ויר ✓

 נשיות: כאבי מחזור, בעיות פריון, גיל הבלות, גלי חוםהפרעות  ✓

 בעיות רגשיות ונפשיות: הפרעות שינה, חרדות, פחדים, הפרעות קשב וריכוז ועוד  ✓

 

 ולנטינה גליק,

 RCHomהומאופתית קלאסית, 

.comvalentinaglikwww. 

9287054-540 

 הכתוב באתר איננו מהווה ה 
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