ОСТРА ХРЕМА,
КАК ДА ПОМОГНЕМ С ХОМЕОПАТИЯ

ФАЗА НА ИНВАЗИЯ 
(залпови кихавици и запушен нос)
◊ При контакт с болен - превантивно:

ОСЦИЛОКОКЦИНУМ®

2 пъти по 1 доза през 12 часа

◊ След излагане на влажен студ
◊ Усещане за сухота в носа и
залпови кихавици
◊ Кихавици, предизвикани от
въздушно течение

Nux vomica 9CH
по 5 гранули на всеки час, 
приемите се разреждат при подобрение

◊ След излагане на сух студ
◊ Сухота на носната лигавица и кихавици
◊ Висока температура с жажда,
суха и топла кожа

Aconitum napellus 9CH
по 5 гранули на всеки час, 
приемите се разреждат при подобрение

◊ Водниста, обилна дразнеща секреция
◊ Обилна, пареща, водниста носна секреция
◊ Подпухнали очи, парещо сълзене
◊ Недразнещо сълзене от очите
◊ Зачервен и подут нос
СПОРЕД
ВИДАотНА
НА
НОСНИЯ
◊ Главоболие,
причинено
хремата
ПРИ НАЛИЧИЕ
СЕКРЕТ
ОТСЕКРЕТ
НОСА
◊ Болки във фронталните синуси
◊ Обилна, пареща, водниста носна секреция
Водниста,обилна
обилнадразнеща
дразнещасекреция
секреция
◊◊ Водниста,
Allium
cepa 9CH
Обилна,
пареща,
водниста
носна секреция
◊◊Недразнещо
сълзене
от очите
◊Kalium
Подпухнали
очи,15CH
парещо сълзене
iodatum
◊ Подпухнали очи, парещо сълзене
Недразнещо причинено
сълзене от очите
◊◊Главоболие,
◊ Зачервен и подут нос
По 5 гранули
на всеки час, от хремата
◊По
подут
нос час,
5 гранули
на всеки
◊ Зачервен
Болки
въви фронталните
синуси
◊ Главоболие, причинено от хремата
разреждане
при
подобрение
◊
Болки
във
фронталните
синуси
Allium cepa 9CH
разреждане при подобрение
Kalium iodatum 15CH
Kalium iodatum 15CH

Allium cepa 9CH

по 5 гранули на всеки час,
По 5 гранули
на всеки час,
приемите
се разреждат
при подобрение

разреждане
при подобрение
◊ Гъст жълтеникав
вискозен
секрет

◊ Стичане на секрет по задна фарингеална стена
В ниски разреждания - улеснява секрецията
Гъст
жълтеникаввискозен
вискозен
секретсекрецията
◊◊Гъст
жълтеникав
секрет
Във високи
разреждания
- пресушава

по 55 гранули
гранули на
навсеки
всекичас,
час,
По

приемите
сепри
разреждат
при подобрение
◊ Сърбеж
в носната
лигавица
и мекото небце
разреждане
подобрение
◊ Спастични залпови кихавици
◊ Обилен, недразнещ секрет

◊◊ Сърбеж
Сърбежввносната
носнаталигавица
лигавицаи имекото
мекотонебце
небце
◊◊ Спастични
◊◊Стичане
секрет по
позадна
заднафарингеална
фарингеалнастена
стена
Спастични
залповикихавици
кихавици
Стичане на секрет
Sabadilla залпови
9CH
разреждания,
5СН, 15CH
улесняват
секрецията ◊◊ Обилен,
Обилен,недразнещ
недразнещсекрет
секрет
Hydrastis
В Ниските
ниски
- улеснява
секрецията
Hydrastis
5CHразреждания
Високите
разреждания,
15СН,
я
пресушават
Във високи разреждания - пресушава секрецията
По 5Sabadilla
гранули на всеки час,
Sabadilla 9CH
По 5 гранули на всеки час,
разреждане при подобрение
Hydrastis
5CH
15CH15CH
Hydrastis
Hydrastis
Hydrastis
5CH
разреждане
при подобрение
по 55 гранули
гранули на
на всеки
всеки час,
час,
По
По
по 5 гранули на всеки
всеки час,
час,
приемите се разреждат при подобрение
разреждане при подобрение
приемите сепри
разреждат
при подобрение
разреждане
подобрение

◊ Гъста жълто-зеленикава, лепкава
секреция,
образуваща
корички илепкава
тапи в носа
◊ Гъста
жълто-зеленикава,
◊ Гъста жълто-зеленикава, лепкава
образуваща
корички
и тапи в носа
◊ Болка секреция,
исекреция,
натиск вобразуваща
основата на
носа
корички
и тапи в носа
◊ Болка и натиск в основата
на носа
◊ Тенденция
към
ангажиране
на синусите
◊ Болка
и натиск
в основата
на носа
◊ Тенденция към ангажиране на синусите

◊ Тенденция към ангажиране на синусите

Kalium bichromicum 9CH

Kalium bichromicum 9CH

bichromicum
9CH час,
ПоKalium
5 гранули
на всеки
по 5 гранули на всеки час,
разреждане
при
подобрение
Поприемите
5 гранулисе
наразреждат
всеки
час,при подобрение
разреждане при подобрение

КОРИЗАЛИЯ ®
ЗА
СИМПТОМАТИЧНО
ПОВЛИЯВАНЕ
КОРИЗАЛИЯ
®
◊ За симптоматично
повлияване
на хрема, настинки:
НА
ХРЕМА,
НАСТИНКИ
◊ За симптоматично повлияване на хрема, настинки:
По 1 таблетка
под езика на всеки час,
CORYZALIA®
По
1 таблетка
езика
всеки
час,
По
1
таблетка
подпод
езика
на на
всеки
час.
премите се разреждат
при подобрение
премитесесеразреждат
разреждатпри
приподобрение.
подобрение
Приемите
Таблетки за смучене, опаковка по 40 бр.

ХОМЕОПЛАЗМИН
® ®
ХОМЕОПЛАЗМИН
ПРИ
РАЗРАНЯВАНЕ
ОКОЛО
НОСА
◊ При разраняване
околооколо
носа от
дразнещ
секрет:
◊ При разраняване
носа
от дразнещ
секрет:
ОТ ДРАЗНЕЩ СЕКРЕТ
Тънък
от мазта
се нанася
локално
ТънъкHOMEOPLASMINE®
слой
отслой
мазта
се нанася
локално
1 дослой
3 пъти
на ден
1 до 3Тънък
пъти
на
ден
от мазта се нанася локално 1 до 3 пъти на ден
Маз, туба от 40 гр.

