terapeutického účinku a absencí vedlejších účinků. Desítky tisíc klinických
případů léčby onemocnění virózou těmito polykomponentními homeopatickými přípravky potvrdily vysokou účinnost a rychlé uzdravení (2-3 dny).
Tyto přípravky patří do skupiny polykomponentních homeopatik, proto
účinkují okamžitě.
Je dostatečné, pokud se budou tyto polykomponentní
homeopatické preparáty užívat 2-3 dny?
Ano, tato doba je dostatečná. V mnoho výzkumech bylo prokázáno, že
do 48 hodin po zahájení léčby těmito polykomponentními homeopatiky
se zdravotní stav výrazně zlepší, nebo úplně stabilizuje.
Pokud zlepšení zdravotního stavu do této doby nenastane, dostavte se
co nejdříve na infekční oddělení nejbližší nemocnice ke konzultaci.
Proč by měla být polykomponentní homeopatika součástí
domácí lékárničky?
Hlavním důvodem je možnost zahájit léčbu co nejdříve, nejlépe v prvních
hodinách onemocnění.
Jaké potraviny mohou blokovat nebo ovlivňovat účinnost
polykomponentních homeopatických přípravků?
Léčivé účinky polykomponentních homeopatických přípravků ovlivňují
luštěniny (hrách, čočka, fazole, sója, bob, cizrna).
Je třeba si zapamatovat, že pokud se během 2-3 dnů zdravotní stav nemocného výrazně nezlepší, nebo nedojde k uzdravení, je nutné navštívit
lékaře, nebo upřesnit diagnózu a popř. začít s konvenční léčbou.
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1. Složení lékárničky
1. ENTEROSGEL gel 100 g./1 krabička, výrobce: Bioline
Products, s.r.o.
2. BOLUS ALBA comp. prášek 50 g./1 krabička, výrobce: Wala
Heilmittel GmbH
3. SPASCUPREEL, rektální čípky 12ks./1 krabička, výrobce:
Biologische Heilmittel Heel GmbH

2. Jednotlivé polykomponentní homeopatické přípravky
a jejich složení
1. ENTEROSGEL gel 100 g.
Složení:
Hydrogel kyseliny metylkřemičité
Voda
2. BOLUS ALBA comp., prášek 50 g.
Složení:
Váha
926mg
= Aluminium silikat
= Bolus alba comp. (hom./anthr.)
Carbo betula (hom./anthr.)
10mg
Kümmel öl
5mg
Sternanis öl
5mg
Acidum arsenicosum aquosum (hom./anthr.)
1mg
= Acidum arsenicosum (hom./anthr.)
Acorus calamus ferm 33d (hom./anthr.)
1mg
Artemisia abrotanum ex herba ferm 33c (hom./anthr.)
1mg
Chamomilla e planta tota ferm 33c (hom./anthr.)
1mg
Gentiana lutea e radice ferm 33c (hom./anthr.)
1mg
Geum urbanum e radice ferm 33c (hom./anthr.)
1mg
3. SPASCUPREEL, rektální čípky 12ks
Složení:
Aconitum napellus (hom./anthr.)
2.2mg
Ammonium bromatum (hom./anthr.)
1.1mg
Atropinum sulfuricum (hom./anthr.)
1.1mg

Citrullus colocynthis (hom./anthr.)
1.1mg
Gelsemium sempervirens (hom./anthr.)
1.1mg
Magnesium phosphoricum (hom./anthr.)
1.1mg
Veratrum album (hom./anthr.)
1.1mg
Amanita muscaria (hom./anthr.)
0.55mg
Chamomilla recutita (hom./anthr.)
0.55mg
Cuprum sulfuricum (hom./anthr.)
0.55mg
Passiflora incarnata (hom./anthr.)
0.55mg
3. Střevní chřipka – (enterokolitida)
- obecně dostupné informace a běžná léčba
Střevní chřipka (enterokolitida) je akutní zánět tlustého a tenkého střeva. Enterokolitida může být virového bakteriálního nebo toxického původu. Nákaza
se přenáší konzumací zkaženého jídla, kontaminovanými nápoji, vzduchem
(zejména v kolektivech) a při nedodržení hygienických pravidel.Toto onemocnění má různě dlouhou inkubační dobu, záleží na původci onemocnění. Inkubační doba může trvat několik hodin až několik dní, zpravidla však ne více
než 4 až 5. Při střevní chřipce se příznaky objevují velmi náhle.
Příznaky a průběh chřipky:
• Náhlý začátek bez předchozích příznaků (intoxikace), nutkání na zvracení,
zvracení, nadměrná únava, malátnost;
• Akutní křečové bolesti břicha, průjem 5 a vícekrát denně;
• Zvýšená teplota do 38°C-39°C.
4. Výhody terapie pomocí polykomponentních homeopatických přípravků při střevní chřipce
• rychlý nástup účinku léčby, což umožňuje zkrátit dobu trvání nemoci;
• vzhledem k tomu, že polykomponentní homeopatické přípravky nemají téměř
žádné vedlejší účinky, je výrazně sníženo riziko vzniku chronických onemocnění a chronických ložisek infekce;
• při kombinaci s alopatickými přípravky (antibiotika, protizánětlivé léky), může
být výrazně snížena doba užívání alopatických přípravků (na 3-5 dnů), což
snižuje riziko vzniku bakteriální rezistence k alopatickým přípravkům a riziko
častých recidiv onemocnění;
• účinek polykomponentních homeopatických přípravků je většinou založen
na schopnosti rychle absorbovat z povrchu střeva toxické látky a produkty metabolismu bakterií a virů a zabránit jejich vstřebávání do krve. Z tohoto hlediska
je velmi důležité začít podávat tyto polykomponentní přípravky od prvních
hodin onemocnění.

5. Doporučený způsob užívání polykomponentních
homeopatických přípravků
1. ENTEROSGEL, gel, - děti do 6 let užívat ½ čajové lžičky každé 3
hodiny od objevení se prvních příznaků (nevolnost, zvracení, slabost),
a zapíjet 1-2 doušky teplé vody. Doba užívání: 2 dny. Dětem od 6 let
a dospělým dávat po 1 čajové lžičce 4-5x denně. Doba užívání 2 dny.
2. BOLUS ALBA comp., - prášek. Dětem do 6 let dávat ½ čajové
lžičky 2-3x denně, dětem od 6 let 1 čajovou lžičku 2-3x denně. Dospělí
užívají 1 lžíci 3x denně. Doba užívání: 2 dny.
3. SPASCUPREEL, rektální čípky, - používat 2-3x denně při křečových bolestech střev.
6. Jak polykomponentní homeopatické přípravky účinkují
Přípravek Enterosgel, polykomponentní homeopatikum č. 1, představuje univerzální enterosorbent, to znamená, že má unikátní schopnost absorbovat, jak organické, tak neorganické toxiny, brání jejich
vstřebávání přes stěnu tenkého a tlustého střeva do krve a odvádí
tyto látky z těla. Předchází vzniku toxických reakcí a alergických reakcí nebo je oslabuje, pomáhá odstranit průjem a zkrátit jeho trvání,
odstraňuje také příznaky poruch trávení.
Polykomponentní homeopatikum č. 2., Bolus Alba vykazuje protispasmatické, analgetické účinky, a také působí jako enterosorbent.
Enterosgel a Bolus Alba doplňují navzájem schopnost absorbovat,
jak organické, tak neorganické toxiny a jejich kombinace prokázala
rychlý nástup klinického efektu (uzdravení v průběhu 24-36 hodin).
Polykomponentní homeopatikum č. 3., Spascupreel, rektální čípky,
rychle uvolňují hladké svalstvo trávícího traktu a snižují bolest. První
den onemocnění užívat 1-4x denně, druhý den 1-2x denně.
Tímto způsobem působí tato kombinace polykomponentních homeopatických přípravků jak proti příčině střevní chřipky, tak i proti jejím
projevům.
7. Otázky a odpovědi
Jak správně postupovat, pokud se rychle zvyšuje teplota?
Ke zvyšování teploty těla dochází v důsledku intoxikace bakteriemi
nebo jinými toxickými látkami, proto je nezbytné začít dávat nemocnému co nejdříve pít vodu, nejlépe převařenou a mírně okyselenou
citronem (dětem 1-2,5 l. za 24 hodin, pro dospělé 4-5 l. za 24 hodin).
Preparáty určené ke snížení horečky mohou, v tomto případě, ještě
více prodloužit dobu zotavení.
Proč jsou doporučovány právě tyto polykomponentní
homeopatické přípravky?
Německé polykomponentní homeopatické přípravky a ruský enterosorbent Enterosgel (výrobce: Wala, Heel, Bioline Products) se odlišují
vysokou kvalitou, vynikajícími výsledky při léčbě, rychlým nástupem

