Homeopátiás baba szerek

Ha sír a baba - gyermekek alvászavaráról...
Homeopátiás szakértőnk az alvási problémákkal hozzá forduló pácienseknek
az alábbi megoldásokat szokta javasolni.
Ha a gyermek egészséges, az éjjeli alvászavar hátterében a napi ritmus hiánya,
fáradtság, túl késői vacsora, zsúfolt hálószoba, ételallergia, vagy valamilyen lelki
probléma állhat.
A gyermekeknél gyakori rémálmokat ijedség, vagy egy nem
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megfelelő TV műsor is okozhatja. A főleg 5 és 10 év között
jellemző alvajárást oka, hogy az agy izmokat kontrolláló része
nem „alszik el.”
A gyermekek alvásigénye a korral csökken. Az alvás
serkenti a növekedési hormon termelését, ez a szervezetet
fehérjetermelésre, növekedésre ösztönzi. A gyermekkori
állandósult alvászavar homeopátiás alkati kezelést igényel.
Az időnként fellépő alvással kapcsolatos problémákra a
homeopátia tüneti szereket javasol.
www.homeopatia.info.hu
Az Ön orvosa, gyógyszerésze az alábbi készítményeket ajánlja:
gyógyszernév / indikáció

Chamomilla 9 CH –
fogzás, kólika, fülfájás, nyűgös, sírós baba,
fél arc piros, vigaszthatatlan
Belladonna 15 CH –
hirtelen láz, vörös arc, torokgyulladástól,
fejfájástól, fülfájástól, napszúrás
Aconitum 15 CH –
ijedtség, hirtelen kezdődő megfázás, láz,
sokk, száraz köhögés, kezdődő krupp
Ferrum phosphoricum 9 CH –
gyulladások, sápadtság, fülfájás,
fokozatosan kialakuló betegség,
nem magas láz
Colocynthis 9 CH –
kólika, összegörnyedve, nyomásra javul

Homeopátiás kezelés mellé használjon patikában
kapható homeopátiás bio-fogkrémet!

A tüneti szerek szedési szabálya a következő:
Egy órával lefekvés előtt kell öt golyócskát bevenni 10 napon keresztül.
Ha nincs javulás, keresse fel homeopátiás orvosát!
Aconitum 15 CH
Ha a gyermek ijedség, sokk hatása alatt nem alszik
Chamomilla 15 CH
Nyitott szemmel alszik, nyögdécsel és ébren nem rosszkedvű,nem lehet
megvigasztalni
Gelsemium 15 CH
Ideges, természettől fogva aggódós
Nux Vomica 15 CH
Reggel 4 körül ébred, morgós
Cina 15 CH
Hason alszik, csikorgatja a fogát, hajlamos a bélférgességre
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gyógyszernév / indikáció

Podophyllum 9 CH –
fájdalmatlan, bőséges hasmenés
Apis mellifica 15 CH –
duzzadt torok, csípések, allergiás reakciók,
égés bőrpírral
Ipecacuana 9 CH –
hányás, köhögés öklendezéssel,
a nyelv nem lepedékes
Arnica montana 15 CH –
elsősegély szer, minden balesetnél
Lycopodium 9 CH –
puffadás, kólika
Viburcol végbélkúp –
lázra, kólikás hasfájásra, fogzásra
Gyógyszertár neve és címe:

Coffea 15 CH
Ébredés után játszani kezd
Silicea 15 CH
Alvajár, sovány alkatú, esetleg nagy a feje
Phosphorus 15 CH
Sikoltozik és sír álmában
Calcium carbonicum 15 CH
Feje izzad, felsír félelmében
Cocculus 15 CH
Egy rossz éjszaka után sorozatosan nem alszik
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