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(tenzij anders voorgeschreven)

Celzouten en celzout-huidgel zijn risico vrije middelen, die het weefsel helpen om tot
herstel te komen. Gemiddeld leven cellen 7 jaar. Bij totale gezondheid zijn de 12 basis
celzouten in een bepaald evenwicht aanwezig. Biochemicus dr. W. Schüßler (18211898) ontdekte dat dit evenwicht verstoord is bij ziekte op psychisch/ emotioneel/
lichamelijk niveau.
De cel is de kleinste levens-eenheid. Het wezenlijke van ziekte is de door verstoring c.q.
vervuiling veranderde cel, die zo ziekteverwekkend is geworden. Gezondheid doet zich
niet voor als de celzouten niet in de benodigde hoeveelheid, in de juiste verhouding en
op de juiste plaats aanwezig zijn. De celzout therapie is erop gericht het door
overbelasting optredend tekort aan celzouten aan te vullen. NB: Deze therapie is geen
vervanging voor hulp door artsen.
Inwendig : normaal 15-20 min. voor de maaltijd, zo lang mogelijk onder de tong houden voor optimale
opname via het mondslijmvlies, t.z.t. leidend tot herstel van het biochemisch evenwicht. (NB: Tablet heel
doorslikken heeft geen zin: zout wordt dan afgebroken in maag).
Bij acute klachten: neem 1 tablet in (bij verbetering naar volgende stap)
• Elke 5 min: 4x, zonodig tot max. 6x
• Elke 15 min: 4x, bij verbetering tot max 8x
• Elk ½ uur: 4x, bij verbetering tot max 10x
• Elk uur: 4x, bij verbetering tot max 12x
• Elke 2 uur: 4x, daarna 3x daags 1 tablet
• Elke 3 uur: 4x, daarna 3x daags 1 tablet
• 3x daags 1 tablet
Uitzondering: ‘warme 7’: Van zout nr.7 Magnesium phosphoricum, MgHPO4.3H2O kunt u bij sterke
kolieken, heftige pijnaanvallen en hevige kramptoestanden de gemiddelde dosering overschrijden. De
ervaring leert dat u in warm water 10 tabletten nr 7 kunt oplossen, en daarvan elke 5 min. een slokje in
de mond nemen.
Bij chronische klachten: neem 1 tablet in
• 3x daags: max 4 weken, bij verbetering tot max 8 weken. NB: zonder verbetering een ander middel
kiezen
Uitwendig : De celzout-huidgel is vooral voor plaatselijke behandeling bedoeld. U kunt het plaatselijk
gebruiken om het weefsel de voor herstel benodigde biochemische middelen te geven.
Nr. 1 Calcium fluoraticum (calciumfluoraat), CaF2 in bloedvat,bot,tandglazuur,bindweefsel,pees+kapsel
Nr. 2 Calcium phosphoricum (calciumfosfaat), CaHPO4.2H2O voor bot,tand,huid,afweer,spijsvertering
Nr. 3 Ferrum phosphoricum (ijzerfosfaat), FePO4.4H2O voor bloedvat,beenmerg,longen,afweer
Nr. 4 Kalium muriaticum (kaliumchloride), KCl in spier,zenuwcel,r.bloedlichaampjes,etc-remt ontsteking
Nr. 5 Kalium phosphoricum (kaliumfosfaat), KH2PO4 hersencellen,zenuwen,spier,r.bloedlich,weefselvlst
Nr. 6 Kalium sulfuricum (kaliumsulfaat), K2SO4 in opperhuid,slijmvliezen-remt ontsteking
Nr. 7 Magnesium phosphoricum (magnesiumfosf.), MgHPO4.3H2O bot,tand,hersenen,etc-ontkrampt
Nr. 8 Natrium muriaticum (natriumchloride), NaCl groei,blij, regelt waterverkeer via celmembranen
Nr. 9 Natrium phosphoricum (natriumfosfaat), Na2HPO4.12H2O spierkracht,zuur-base evenwicht,gal
Nr.10 Natrium sulfuricum (natriumsulfaat), Na2SO4 ontslakking:water+gal, ontgift
Nr.11 Silicea (kiezel), SiO2.H2O bind/steunweefsel,haar,nagels,remt ontsteking,tegen litteken/huidwoeker
Nr.12 Calcium sulfuricum (calciumsulfaat), CaSO4.2H2O lever,bloedzuiverend,ontgift
HEALTHhelp heeft de 12 basale zouten op voorraad. De 12 zouten, die later door dr. Schüßler zijn
toegevoegd, kunnen voor u besteld worden.
HEALTHhelp kan u adviseren over biochemische zouten en hun heilzame toepassing.
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