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KÆRE LÆSER

”Uden salte intet liv” 
- sagde den tyske læge Wilhelm Heinrich Schüßler allerede i 1800-tallet. Her begyndte 
man at opdage hvilke mineraler eller salte, der danner grundlag for alle levende proces-
ser i både planter, dyr og mennesker. På den baggrund udviklede han cellesaltterapien 
- en naturlig og enkel helbredelsesmetode, som stadig anvendes verden over - og ikke 
uden grund:

I den vestlige livsstil med stress, endeløse sansebombardementer, for lidt søvn, mang-
lende motion og dårlig ernæring er behovet for mineraler og salte større end nogensinde. 

Dette hæfte omtaler de 12 ”klassiske” cellesalte og deres virkninger. Bagest i hæftet find-
es et alfabetisk indikationsregister, der kan være en hjælp til at finde det rigtige cellesalt 
til bestemte symptomer. 
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PRAKTISKE RÅD VED BRUG AF HOMØOPATI
Homøopati har gennem mere end 200 år hjulpet 
millioner af mennesker verden over på en mild og 
dybtvirkende måde. De homøopatiske lægemidler kan 
anvendes til både fysiske og psykiske problemstillinger. 

Homøopatiens historie og udvikling
Homøopatien blev udviklet af den tyske læge og 
kemiker Samuel Hahnemann (1755-1843). Efter hans 
grundlæggende opdagelser, bredte homøopatien sig til 
England, Frankrig, Rusland, Italien, Grækenland, Indien, 
USA, Argentina og Canada. 

Homøopatien kom også til Danmark, hvor både en 
del læger, dyrlæger og naturmedicenere begyndte at 
anvende den. I årtier blev homøopatisk medicin frem-
stillet på danske apoteker og frem til 1950’erne blev der 
undervist i homøopati på farmaceutuddannelsen.

Den østrigske filosof og videnskabsmand, Rudolf 
Steiner (1864 – 1925), skrev fra 1890’erne og frem til sin 
død, en mængde udgivelser inden for vidt forskellige 
områder såsom arkitektur, pædagogik, landbrug og 
medicin; ligesom han holdt en række foredrag, som har 
inspireret millioner af mennesker verden over. Indenfor 
det medicinske område gav det udslag i, at der opstod 
lægeklinikker, sanatorier, hospitaler, medicinproduk-

tion og hjem for udviklingshæmmede.

Cellesaltene blev udviklet af den tyske læge Wilhelm 
Heinrich Schüssler (1821-1898). I 1800-tallet var man 
begyndt at kunne analysere cellen og dens kemiske pro-
cesser. ”Uden salte intet liv,” konkluderede Schüssler, 
da man begyndte at opdage hvilke mineraler eller salte, 
der danner grundlag for alle levende processer i både 
planter, dyr og mennesker.

Det særlige ved cellesaltene er, at de både nærer celler-
ne direkte med de vigtige mineraler og salte, samtidig 
med at de stimulerer og aktiverer kroppens evne til at 
optage og udnytte mineraler og salte fra kosten.

Vores krop og cellers behov for de forskellige salte er 
mindst lige så relevante i dag, hvor vi udsætter vores 
krop for større og større belastninger: Blandt andet 
gennem manglende søvn og bevægelse, konstante 
sansepåvirkninger og dårlig ernæring. 

Cellesaltene kan virke på fysiske og psykiske spændin-
ger, udmattelsestilstande, kroniske inflammationer, 
smerter og meget andet.
Farmaceutisk kontrol
Homøopatiske lægemidler fremstilles i dag under far-
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VEJLEDENDE DOSERING
Medmindre andet er nævnt i teksten, er det følgende dosering, der gælder.

Sukkerkugler (globuli) indtages i munden, 
hvor de smelter gradvist, inden de synkes.

Vejledende dosering 
Voksne og børn fra 10 år: 5 sukkerkugler 
3 x dagligt
Børn 1-9 år: 1 sukkerkugle pr. hver 2. leveår 
3 x dagligt (f.eks. 4-årigt barn: 2 sukkerkugler 
3 x dagligt)

Akut dosering
Samme som vejledende blot op til 6 gange 
dagligt.

Dråber fortyndes i et lille glas vand eller dryp-
pes direkte i munden. Bland ikke flere slags 
dråber sammen, men indtag dem umiddel-
bart efter hinanden.

Vejledende dosering
Voksne og børn fra 10 år: 10 dråber 3 x 
dagligt
Børn (1-9 år):  1 dråbe pr. leveår 3 x dagligt

Akut dosering
Voksne og børn fra 10 år: 50 dråber i et glas 
vand, som drikkes slurkvist over ½ time, 
eller 10 dråber hver ½ time dagen igennem, 
indtil mærkbar forandring indtræder. Herefter 
følges vejledende dosering.
Børn (1-9 år): 10- 25 dråber i et glas vand, 
som drikkes slurkvist over ½ time, eller 5 
dråber hver ½ time dagen igennem, indtil 
mærkbar forandring indtræder. Herefter føl-
ges vejledende dosering.

Drikkeampuller skal forsigtigt rystes eller 
knipses, så væsken i ampullens ”hoved” 
kommer ned i ampullens ”krop”. Herefter 
åbnes ampullen ved at knække halsen. Sug 
indholdet op i munden med det lille sugerør, 
som følger med i æsken.

Vejledende dosering 
Voksne og børn fra 10 år: 
1 ampul hver 3. dag.
Børn 1-2 år: ¼ ampul hver 4. dag
Børn 3-9 år: ½ ampul hver 3. dag

Akut dosering
Voksne og børn fra 10 år: 1 ampul dagligt
Børn (1-9 år): ¼-½ ampul dagligt.

Pulver lægges på tungen, hvor det smelter og 
synkes. Måleske følger med i glasset.

Vejledende dosering 
Følg anvisningerne på pakningen.

maceutisk kontrol og under kontrol af de enkelte landes 
sundhedsmyndigheder – på samme måde som konven-
tionelle lægemidler.

Allergicas flydende cellesalte
De 12 klassiske cellesalte, som omtales i dette hæfte, 
produceres af Allergica, Danmarks eneste producent af 
antroposofisk inspirerede homøopatiske lægemidler.

Vær opmærksom på, at navne og numre på Allergicas 
cellesalte følger det tyske system og derfor afviger lidt 
fra de navne, du måske ellers kender i Danmark (som 
har fulgt det engelske system). Men indholdsstofferne 
er de samme.
Bemærk også, at Allergicas cellesalte fås i 3 forskellige 
potenser (fortyndingsgrader), nemlig D6, D12 og D30. 
De klassiske cellesalte fremstilles normalt i potens D6.

Se s. 37 for en sammenligning af navne og numre på Al-
lergicas homøopatiske cellesalte med andre cellesalte.
De homøopatiske cellesalte, som omtales i dette hæfte, 
er i flydende form. Når flasken vendes på hovedet, kom-

mer medicinen ud som dråber af flaskens dråbetæller.

Valg af fortyndingsgrad D6, D12, D30
De enkelte cellesalte fås i forskellige fortyndingsgrader 
(potens). Under det enkelte cellesalt kan du læse, hvilke 
fortyndingsgrader, du skal vælge til specifikke lidelser.
Som tommelfingerregel kan man sige, at potens D6 
generelt anvendes ved akutte tilfælde. Potens D30 
anvendes ved kroniske tilfælde. Potens D12 anvendes 
generelt, hvor den akutte tilstand er på vej over i en 
mere kronisk tilstand.
Desuden har man erfaring for, at hvis effekten af et 
cellesalt i potens D6 eller D12 aftager, kan man forsøge 
med hhv. D12 og D30.
Eksempelvis kan man have god effekt af Magnesium 
phos. D6 til spændingshovedpine. Med tiden kan 
virkningen aftage, og man kan så i stedet prøve med 
Magnesium phos. D12.

Ametyst (tv) og Fluorit (th)
Quarz og Calcium flour. findes i mange farver. Quartz findes udover den velkendte klare bjergkrystal også i en gul variant, 
Citrin, og som her den violette Ametyst. Fluorit (Calcium fluor.) er her vist i en grønlig variant.
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CALCIUM FLUOR. 
Cellesalt nr. 1: Stærke tænder, knogler, bindevæv og hud 

Calciumfluorid (Calcium fluoratum) består af en 
kalk-fluor-forbindelse. Dette cellesalt styrker opbyg-
ningen af knogler, tænder, negle, bindevæv og sener. 
Samtidig vedligeholder Calcium fluor. styrken og elasti-
citeten i alle kroppens bindevæv, bl.a. ledbånd, sener, 
hud, ligamenter, vener og kirtler. 

CELLESALT CALCIUM FLUOR. KAN ANVENDES TIL:
Styrkelse af tandemaljen og knoglerne: Calcium fluor. 
D6 sammen med Calcium phos. D6 styrker tandemaljen 
og knoglerne. Hvis en gravid kvinde har svag tandemal-
je, kan Calcium fluor. D6 og Calcium phos. D6 bruges 
under graviditeten. Det forebygger, at moderen får 
endnu dårlige tænder pga. graviditetsbelastningen. 
Desuden styrker det fosteret og forebygger at barnet 
arver tendensen til svage tænder.

Løse tænder: Calcium fluor. D6 styrker bindevævet, 
som holder tænderne på plads. Desuden styrkes svagt 
tandkød.

Styrkelse af barnets fysiske udvikling: Calcium fluor. 
D6, Calcium phos. D6 og Magnesium phos. D6 gives 
jævnligt som kur efter fødslen og inden skolealderen for 
at støtte barnets fysiske udvikling. Det giver barnet et 
godt grundlag for resten af livet.

Hævede lymfekirtler: Calcium fluor. D6 virker mod for-
størrede og hårde lymfekirtler, som typisk ikke er ømme. 
Bør kombineres med enkeltmidlet Calcium jod. D6.

Slapt bindevæv: Calcium fluor. D6 opstrammer bin-
devævet omkring livmoderen og kan bl.a. bruges til 
livmoderfremfald samt nedsunket livmoder. Det vil også 
styrke bindevævet rundt om blære og tyktarm.
Smerter i ryg, knæ og hofter: 
Calcium fluor. D12 og Calcium phos. D12 gives sammen 

i perioder for at rette op på ledfunktionen. Især mange 
piger oplever under puberteten, at de har ondt i ryggen, 
knæene og hofterne. Det er tegn på, at udviklingen af 
bindevævet er for svag, så leddene ikke holdes ordent-
ligt på plads.

Hold i nakken, hekseskud i ryggen og forstuvninger 
generelt: Calcium fluor. D12 styrker bindevævet omkring 
rygsøjlen og alle bøjelige led, sålede forbygges det, at 
de ikke så let går af led, og der derved opstår smerter.

Knogleskørhed (osteoporose): Calcium fluor. D12 og 
Calcium phos. D12 gives som kombination for at modvir-
ke udviklingen af knogleskørhed hos ældre mennesker 
med svage knogler.

Slap hud, rynker og arvæv: Calcium fluor. D12 opstram-
mer bindevævet og genopretter elasticiteten i under-
huden. Det kan også anvendes ved mormorarme og 
appelsinhud. Midlet bør ud over almindelig indtagelse 
også smøres på de områder af huden, som har brug for 
behandling.

Åreknuder og hæmorider: Calcium fluor. D6 gør 
venernes vægge mere spændstige og hjælper mod åre-
knuder og hæmorider.

Fortykkede negle: Calcium fluor. D6 vil sammen med 
Quarz D6 kunne afhjælpe fortykkede negle.

Revner i hud og mundvige: Calcium fluor. D6 vil sam-
men med Quarz D6 styrke hudens elasticitet så revner i 
huden undgås og heles.
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CALCIUM PHOS. 
Cellesalt nr. 2: Stærke tænder, knogler og livskræfter 

Calciumhydrogenfosfat (calcium phosphoricum) er en 
meget væsentlig bestanddel af vores knogler og tænder. 
Derfor er cellesaltet Calcium phos. vigtigt til børn, som 
får styrket opbygningen af deres knogler og tænder ved 
at indtage lægemidlet. Desuden støtter Calcium Phos. 
livskræfterne og giver næring til brusk og nerver.

CELLESALT CALCIUM PHOS. KAN ANVENDES TIL:
Opbygning af knogler og tænder under graviditet: 
Calcium phos. D6 i kombination med Calcium fluor. D6 
gavner opbygningen og vedligeholdelsen af knogler 
og tænder. Disse cellesalte kan med fordel bruges af 
gravide, som i forvejen ikke har så stærke tænder eller 
knogler – for at forebygge yderligere degeneration samt 
reducere den eventuelle arvelige tendens hos fosteret.  

Styrkelse af knogler og livskræfter hos børn: Calcium 
phos. D12 er især vigtig i de første to til tre leveår, fordi 
det giver stærkere knogler. Stærke knogler giver en 
stærk knoglemarv, som bl.a. producerer de røde og hvi-
de blodlegemer. På den måde styrkes barnets immun-
forsvar og livskræfter. Calcium phos. D12 er især godt 
til blege børn med tynde knogler, som både kan være 
fysisk og psykisk svækket. 
Gives kurmæssigt i f.eks. en måned ad gangen nogle 
gange om året. Ved mindre alvorlige tilfælde gives celle-
saltet efter behov en til to uger ad gangen.

Vokseværk: Calcium phos. D12 – gerne i kombination 
med Magnesium phos. D6. Midlet kan også anvendes til 
teenagere, hvor skeletudviklingen accelerer pludseligt.

Sent tandfrembrud og udskiftning til blivende tænder: 
Calcium phos. D6.  

Små mælketænder og dermed risiko for dårlig udvikling 
af blivende tænder hos børn: Calcium phos. D6 i kombi-
nation med Magnesium phos. D6.

Knoglebrud: Calcium phos. D6 fremmer knoglehelingen 
– gerne i kombination med enkeltmidlet Arnica D6.

Overanstrengte, svagelige børn: Calcium phos. D30 
styrker svagelige børn, som er tynde, sarte, typisk har 
tendens til hævede lymfekirtler og ofte har hovedpine 
pga. mental overanstrengelse. 

Sen lukning af frontaneller hos småbørn: Calcium phos. 
D6.

Mental udmattelse: Calcium phos. D30 virker godt i 
kombination med Kalium phos. D30 ved overanstrengel-
se af hjernen pga. mentalt arbejde – især hos sarte og 
svage typer.

Blodmangel (anæmi): Calcium phos. D6 – gerne i kom-
bination med Ferrum phos. D6.

Svag eller manglende menstruation: Calcium phos. D6 
stimulerer menstruationen, hvis der er sparsom blød-
ning.

Udflåd fra underlivet: Calcium phos. D6 nedregulerer 
tendenser til æggehvideagtigt udflåd, som skyldes for 
kraftig slimdannelse – i modsætning til udflåd pga. in-
fektion, som typisk er gulligt/grønligt (se Kalium sulf.).
Se også Kalium chlor. ved hvidligt udflåd fra underlivet. 

Opbygning af nervevæv: Calcium phos. D6 virker rege-
nerende på nervevæv og kan anvendes eksempelvis 
efter operation.

Rygsøjleproblemer: Scoliose, forkert krumning af ryggen og småbørn som har svært ved at holde hovedet kan hjæl-
pes med Calcium phos. D6. Svage knogler pga. Engelsk syge (D-vitaminmangel) kan også behandles med Calcium 
phos. D6.

Hævede lymfekirtler: Tynde børn med hævede lymfekirtler behandles med Calcium phos. D12.

Foto er venligst udlånt af Mønsted Kalkgruber.
www.monsted-kalkgruber.dk
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FERRUM PHOS.
Cellesalt nr. 3: Mod og handlekraft  - Hjælp til feber

Jernfosfat (ferrum phosphoricum)  er et sporstof, som 
kroppen har meget brug for og forbruger i mange for-
skellige situationer. Efter infektioner og ved kroniske 
inflammationstilstande trænger kroppens jerndepoter 
ofte til at blive fyldt op igen. Kvinder forbruger ekstra 
jern under menstruationerne. Nogle mennesker er ikke 
særligt gode til at optage og lagre jern i kroppen. De har 
brug for at aktivere deres jernprocesser, så de kan opta-
ge jern fra kosten og bruge det aktivt i organismen. 

CELLESALT FERRUM PHOS. KAN ANVENDES TIL:
Infektion og betændelse: Ferrum phos. D6 og D12 kan 
bruges til behandling af akutte betændelser, som i 
cellesaltterapien kaldes for det ”1. betændelsesstadie”. 
Akutte betændelser omfatter bl.a. feber, bronkitis, for-
kølelse, blærebetændelse, lungebetændelse, mavein-
fektioner m.m. Kombinér gerne med andre midler, som 
passer til de specifikke tilstande.

Feber: Ferrum phos. D6 og D12 er cellesaltenes vigtigste 
middel til akutte febertilstande. Typisk falder feberen 
lidt efter indtagelse af et par doser, og man føler sig 
bedre tilpas med mere energi. Dette kan især observe-
res hos børn. Hæld gerne 25-50 dråber i et glas vand, 
og drik det i slurke i løbet af en times tid for at hjælpe 
kroppen med at bekæmpe feberen. Fortsæt tre gange 
om dagen, indtil temperaturen er normaliseret.

Lunger og bronkier: Ferrum phos. D12 er et grundlæg-
gende cellesalt til at bekæmpe infektioner og inflamma-
tioner i lunger og bronkier.

Jernmangel: Ferrum phos. D12 forbedrer vores evne til 
at optage jern og gør samtidig jernet mere virksomt i 
organismen. Ved alle former for jernmangel er Ferrum 
phos. D12 derfor et vigtigt middel, som med fordel kan 
indtages sammen med almindeligt jerntilskud.

Jernmangel hos små børn: Små børn mangler ofte jern. 
De skal have sund mad og sjælevarme sammen med 
Ferrum phos. D12. Dette gælder også, hvis barnet har 
været udsat for sjælelige og fysiske overbelastninger 
eller ligefrem traumer. Det fører ofte til, at barnet får 
sværere ved at ”holde på jernet” og derfor let mister 
sine kræfter, gejsten og modet.

Manglende handlekraft: Ferrum phos. D12 giver mod og 
handlekraft og kan være en god støtte i perioder, hvor 
man er mere eller mindre handlingslammet. Kan bruges 
af personer, som mangler mod og handlekraft til at gøre 
noget ved en situation eller føre sine ideer ud i livet. 
Kan også bruges ved sport til at give mere gejst.

Autoimmune lidelser: Ferrum phos. kan med fordel 
anvendes til at berolige og harmonisere immunsyste-
met ved mange forskellige autoimmune lidelser, hvor 
immunsystemet er for aktivt på en uharmonisk måde. 
Ferrum phos. indtages skiftevis i potenserne D6, D12 og 
D30 – skift f.eks. potens hver 14. dag. Bør kombineres 
med andre homøopatiske lægemidler, som passer til 
den specifikke tilstand. 

Allergiske reaktioner: Ferrum phos. D6 kan ved indta-
gelse over en længere periode generelt berolige aller-
giske reaktioner. Kan også anvendes akut mod f.eks. 
mindre hævelser fra insektstik, typisk myggestik: Smør 
et par dråber på ved stikstedet samtidig med indtagelse 
i akut dosering.

Blødninger: Ferrum phos. D6 kan ofte bruges mod blød-
ningstilstande f.eks. næseblod – især hos typer med 
”svage jernkræfter” (som er trætte, blege, handlings-
lammede og nemt får infektioner). Jernmangel kan også 
være årsag til for langvarige menstruationsblødninger. 
Her kan Ferrum phos. D6 også anvendes. Årsagen til 
blødninger skal altid fastlægges af en læge.
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KALIUM CHLOR. 
Cellesalt nr. 4: Sunde slimhinder, hud og lymfe

Kaliumchlorid (kalium chloratum) er et vigtigt cellesalt, 
når en helbredelsesproces er gået i stå - inden sygdom-
men er helt overstået. Kalium chlor. aktiverer kroppens 
immunsystem og fremmer derved helbredelsesproces-
serne. Midlet gavner bl.a. leveren, immunsystemet, 
slimhinderne og kropsvæskerne.

Kalium chlor. virker godt på betændelser i slimhinder og 
hud, hvor indikationerne på brugen af cellesaltet typisk 
vil være hvidlig belægning på tungen, hvidlige slim-
dannelser, hvidligt snot, fastsiddende slim i luftvejene 
og hvidligt udflåd fra underlivet. Dette stadie kaldes i 
cellesaltterapien for det ”2. betændelsesstadie”.

CELLESALT KALIUM CHLOR. KAN ANVENDES TIL:
Betændelser i mave- og tarmslimhinder: Kalium chlor. 
D6.

Bronkitis: Kalium chlor. D6 løsner og gavner slimpro-
duktionen i luftvejene, så immunsystemet nemmere kan 
afsondre infektionen via slimhinderne.

Hoste med hvidlig slim: Kalium chlor. D6 hjælper krop-
pen med at afsondre infektioner, så slimproduktion og 
hoste stopper.

Forkølelse: Kalium chlor. D6. virker især ved hvidligt 
snot samt løsner hoste, som er tør. Anvendes gerne i 
kombination med Ferrum phos. D12.

Halsbetændelse: Kalium chlor. D6 styrker mandlernes 
og lymfesystemets virksomhed samt gavner slimproduk-
tionen i halsen, så infektionen kan afstødes. Anvendes 
gerne i kombination med Kalium sulf. D6.

Øjenbetændelse: Kalium chlor. D6 – gerne i kombinati-
on med Quarz D6.

Hævede lymfekirtler: Kalium chlor. D6 gavner især lym-
fesystemet i forbindelse med infektioner.

Eksem: Kalium chlor. D6 gavner ophelingen af huden 
ved kronisk, tør eksem, herunder også psoriasis. Der vil 
typisk være en tendens til hvidlige skæl eller blot hvidli-
ge tørre områder med udtørrede celler.

Tør hud og slimhinder: Kalium chlor. D6 kan bruges 
til at regulere fugtbalancen i huden og i slimhinderne. 
Kalium chlor. D6 virker på tør hud, hård hud på fødder-
ne, tørhed i munden og næseslimhinderne. Ved tørhed i 
underlivsslimhinden anvendes Kalium chlor. D6 sam-
men med Natrium chlor. D12.

Sår og sårheling: Kalium chlor. D6 gavner ophelingen af 
sår, som væsker lidt, ikke vil tørre ordenligt ind og evt. 
bløder nemt. Lægemidlet gavner den fulde opheling af 
huden, når sårskorpen er faldet af. Kan benyttes under 
hele sårhelingsprocessen.

Ømme knæ: Kalium chlor. D6 virker mod hævelser og in-
flammation i knæene, f.eks. efter vridskader. Anvendes 
gerne i kombination med Calcium fluor. D6 og Quarz D6.

Betændelse i slimsæk: Kalium chlor. D6

Udflåd: Til hvidligt udflåd fra underlivet anvendes Kali-
um chlor. D6. (Se også Kalium sulf. og Calcium phos.)
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KALIUM PHOS.
Cellesalt nr. 5: Næring til hoved og nervesystem

Kaliumdihydrogenfosfat (kalium phosphoricum) gavner 
energiomsætningen (stofskiftet) i nervesystemet og 
musklerne. Det giver ny energi og virker samtidig be-
roligende på den irritabilitet, nervøsitet og opgivelses-
følelse, som kan opstå af manglende overskud. Midlet 
kan f.eks. bruges mod overanstrengelse pga. mentalt 
arbejde og for hård fysisk aktivitet samt ved træthed 
efter en infektion.

CELLESALT KALIUM PHOS. KAN ANVENDES TIL:
Problemer i muskulaturen: Kalium phos. D6 gavner 
energiomsætningen i musklerne ved manglende udhol-
denhed i muskulaturen. Gives gerne i kombination med 
Ferrum phos. D6. De samme midler kan anvendes ved 
fibromyalgi.

Muskeltræthed i hjertet pga. alderdom og sygdom: 
Kalium phos. D6 gavner energiomsætningen i hjerte-
muskulaturen. NB - ved hjerteproblemer bør lægen altid 
konsulteres.

Energi til hjerne og muskler: Kalium phos. D6 kan bru-
ges, når man føler sig for træt til fysisk motion efter en 
lang dag med meltal arbejde.

Overskud og ro til nervesystemet: Kalium phos. D12 
giver ny energi til den overanstrengte hjerne samt mere 
overskud og ro i nervesystemet. Virker især på de følel-
sesmæssige symptomer, der følger med ved skoleho-
vedpine hos sensitive børn.

Skolehovedpine: Kalium phos. D12 giver ny energi til 
den overanstrengte hjerne samt mere overskud og ro i 
nervesystemet. Skolehovedpine opleves ofte i ca. 8-12 
års alderen af børn, der belastes af en for stor mental 
arbejdsbyrde i skolen og lektiearbejdet, og som har for 
lidt fysisk aktivitet mellem timerne og i fritiden. 

Hjernetræthed: Kalium phos. D30 anvendes til perso-
ner, der har brugt hovedet alt for meget alt for længe, 
og som er blevet for nervesensitive, mangler mentalt 
overskud og overblik.

Computertræthed: Kalium phos. D30 giver næring til 
nervesystemet efter lang tids skærmarbejde.

Mentalt overaktive børn, urolige ”computerbørn”: 
Kalium phos. D12 giver ny energi, mere overskud og ro i 
nervesystemet.

Udmattelse efter infektion: Kalium phos. D6 giver ny 
energi til både hjerne og muskler efter en udmattende 
infektion – gerne i kombination med Ferrum phos. D6.

Overanstrengte og hypersensitive sanser: Kalium phos. 
D30 styrker sansenerverne og kan bl.a. bruges mod 
overanstrengte og lysfølsomme øjne. Her styrker midlet 
samtidig øjenmuskulaturen.

Søvnløshed efter mental over anstrengelse: Kalium 
phos. D30 styrker og beroliger nervesystemet.

Nervelammelser: Kalium phos. D6 kan forsøges ved 
nervelammelser i blæren, tarmene, musklerne samt 
berørings- og smertesansen.

Kaliummangel: Efter behandling med vanddrivende 
lægemidler anvendes Kalium phos. D6 sammen med 
Kalium chlor. D6.

Hjernerystelse: Ved træthed efter hjernerystelse anven-
des Kalium phos. D30.
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KALIUM SULF. 
Cellesalt nr. 6: Hjælp til kroniske betændelser 

Kalium sulfat (kalium sulfuricum) er et cellesalt, som 
gavner leverens funktion og virker stærkt afgiftende. 
Hvis leveren ikke fungerer ordentligt, kan kroppen blive 
forgiftet af f.eks. restprodukter fra cellernes virksomhed 
(stofskifte), affaldsstoffer fra kroniske betændelsestil-
stande, affaldsstoffer, som kommer ind i kroppen via 
tarmene: bl.a. dårligt fordøjet føde, tilsætningsstoffer, 
sprøjtemidler og kemiske lægemidler. Leveren er også 
ansvarlig for deaktivering af brugte hormoner, proteiner 
og fedtstoffer samt lagring og frigivelse af glukose, som 
regulerer blodsukkeret.

Kalium sulf. gavner immunsystemet ved kroniske 
betændelsestilstande, hvor kroppen er meget belastet. 
Betændelsessekretet er gult eller grønt og lugter ofte 
ubehageligt, dette kaldes i cellesaltterapien for det ”3. 
betændelsesstadie”. Her begynder sygdomsproces-
serne at producere giftige organiske forbindelser, som 
yderligere lammer immunsystemet og belaster resten af 
kroppens celler. 

Kroppens immunsystem kan desuden støttes ved at 
supplere med Ferrum phos. D12 og Kalium chlor. D6.

CELLESALT KALIUM SULF. KAN ANVENDES VED:

Fordøjelsesproblemer og betændelser i tarmene: Kali-
um sulf. D6 virker mod kroniske betændelsestilstande i 
tarmslimhinderne.

Betændelsestilstande i leveren og galdeblæren: Kalium 
sulf. D6 virker mod kroniske betændelsestilstande i 
leveren og galdeblæren.

Kronisk træthedssyndrom (Myalgiskencephalomyelitis 
- ME): Kalium sulf. D6 virker mod kronisk udmattelse 
ved samtidig fordøjelsessvaghed grundet lever- og 
galdeunderfuktion og -ubalance. Typiske symptomer er: 

Kronisk oppustet mave med enten diarre eller forstop-
pelse, tunge lemmer, blodsukkerubalance og søvn-
problemer. Kalium sulf. D6 virker også ved udmattelse 
pga. kroniske betændelsestilstande. (Behandlingen bør 
understøttes af andre lægemidler, som passer til den 
specifikke tilstand).

Pande-bihulebetændelse: Kalium sulf. D6 gavner slim-
produktionen i bihulerne, så infektionen kan afstødes. 
Snottet bliver mere tyndtflydende, og når udskillelsen 
af betændelsen gennem næsen kommer i gang, forsvin-
der ubehaget typisk hurtigt fra pande-/bihulerne. Gives 
gerne i kombination med Kalium chlor. D6.

Mellemørebetændelse: Kalium sulf. D6 virker på mel-
lemørebetændelse, når der optræder gul/grøn snot i 
luftvejene eller som afsondringer fra ørerne.

Kronisk halsbetændelse og hævede mandler: Kalium 
sulf. D6 styrker mandlernes og lymfesystemets virksom-
hed samt gavner slimproduktionen i halsen, så infek-
tionen kan afstødes. Gives gerne i kombination med 
Kalium chlor. D6.

Bronkitis: Kalium sulf. D12 virker mod gul/grøn slim i 
bronkierne.

Underlivsbetændelse: Kalium sulf. D6 virker ved under-
livsbetændelse med gul/grønt udflåd fra underlivet. Der 
kan optræde en øget udskillelse af slim fra underlivet 
i starten af behandlingen – af og til også fra halsen og 
næsen. Det er blot et tegn på, at kroppen nu er i gang 
med at afstøde infektionen.

Mæslinger og skarlagensfeber: Kalium Sulf. D12 kan 
bruges i slutstadiet af sygdommene, når huden skæller, 
og barnet evt. er generet af kløe.

Skællende og kløende hudsygdomme: Kalium sulf. D12 gavner huden ved kroniske skællende hudsygdomme, her-
under psoriasis, børneeksem og fiskehud. Lægemidlet virker desuden beroligende på hudkløe.

Cellulitis (appelsinhud): Her anvendes Kalium sulf. D6 sammen med Natrium phos. D6. 

 Afgiftning nyrerne: Kalium sulf. D12 kan bruges som en generel udrensningskur til personer over ca. 35 år, som 
begynder at få nedsat fordøjelsesevne, ophobninger i tarmene og ømhed i lemmerne samt til personer, som indta-
ger meget medicin. Tag f.eks. en udrensningskur 2 gange om året med hhv. Kalium sulf. D12 for at støtte leveren og 
Natrium phos. D12 for at stimulere nyrerne til at udskille syreophobninger via nyrerne.
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MAGNESIUM PHOS. 
Cellesalt nr. 7: Anti-stress og krampeløsnende - Hjælp til spændingshovedpine

Magnesiumhydrogenfosfat (magnesium phosphoricum) 
virker afslappende på både muskler og psyke, og det er 
et godt middel mod bl.a. stress.

Magnesium indgår som en central del i planters kloro-
fyl, hvor fotosyntesen finder sted. Det betyder bl.a., at 
magnesium hjælper planten til at bruge sollyset som 
brændstof, når den skal vokse sig større. Også hos 
mennesket forbedrer magnesium evnen til at optage og 
bruge sollyset i energiomsætningen. Derfor virker Mag-
nesium phos. bl.a. godt mod vinterdepressioner, hvor 
der optræder udpræget træthed.

CELLESALT MAGNESIUM PHOS. KAN ANVENDES VED:
Muskelkramper: Magnesium phos. D6 afslapper 
kramper i musklerne, f.eks. fod- og lægkramper i hvile, 
kramper under motion, skrivekrampe og mavekramper 
pga. dysfunktion i fordøjelsesorganerne.

Krampagtige, jagende og stikkende smerter: Magnesi-
um phos. D6.

Spændingshovedpine: Magnesium phos. D6.

Galdekramper og urinvejskramper: Magnesium phos. 
D6. Tag en varm 7’er (se næste side). Gentag doseringen 
hvis nødvendigt. Søg læge, hvis tilstanden ikke bedres 
hurtigt af denne behandling.

Hjertekramper: Magnesium phos. D6 virker afslappen-
de på hjertemuskulaturen – også akut. NB - ved hjerte-
problemer bør lægen altid konsulteres.

Menstruationssmerter og PMS: Magnesium phos. D6 
kan lindre menstruationssmerter og præmenstruelt syn-
drom (PMS). Ved menstruationssmerter hældes ca. 50 
dråber Magnesium phos. D6 i en kop varmt vand, som 

drikkes i små slurke over 15-30 minutter. Kan gentages 
efter behov.

Tandfrembrudssmerter: Magnesium phos. D6. Samtidig 
med almindelig indtagelse kan dråberne smøres på 
barnets kinder for at opnå en bedre lokal virkning.

Når de blivende tænder er for små: Magnesium phos. 
D6 gavner opbygningen af tænderne. Hold øje med 
mælketænderne: Hvis de er meget små, kan man med 
Magnesium phos. D6. forebygge, at de blivende tænder 
også bliver det. Giv eksempelvis kure af en måneds 
varighed i vejledende dosering, tre gange om året. Mag-
nesium phos. D6 kan med fordel suppleres med Calci-
um phos. D6 og Calcium fluor. D6 for at styrke tænderne 
generelt.

Tænderskæren: Magnesium phos. D6 afslapper kæbe-
muskulaturen og virker generelt krampeløsnende.
 
Psykisk uro og stress: Magnesium phos. D12 beroliger 
ved anspændthed, uro og stress.

Søvnbesvær pga. uro og stress: Magnesium phos. D12.

Vinterdepression: Magnesium phos. D12 virker stimu-
lerende på leveren og kroppens energiomsætning, så 
man kan klare sig med kun lidt sollys uden at udvikle 
vinterdepression.

Vrede og irritabilitet: Magnesium phos. D12 virker bero-
ligende på vrede og irritabilitet samt stimulerer psyken i 
retning af en mere glad stemning.

Magnesium i varmt vand – ”Den varme 7’er”
Ved at hælde Magnesium phos. dråberne i varmt 
vand kan man forstærke især den akutte, krampe-
løsnende og smertestillende effekt, som ofte ind-
træder inden for 10 minutter efter indtagelsen af de 
første par slurke. Desuden kan den også anvendes 
til uro, vrede og stress mm.

Dryp 50 dråber (børn 5 dråber pr. leveår) i en kop 
varmt vand. Gerne så varmt som muligt til voksne 
og ikke helt så varmt til børn. Drik vandet i små slur-
ke over ca. 15-30 minutter. Gentages efter behov.
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NATRIUM CHLOR. 
Cellesalt nr. 8: Sund saltbalance 

Natriumchlorid (natrium chloratum)er almindeligt 
husholdningssalt. Det kan bl.a. bruges til regulering 
af kroppens væske- og saltbalance. Blodtrykket og 
cellernes funktionsdygtighed er stærkt afhængig af 
saltbalancen. Der bliver ofte mere og mere uorden i salt-
vandsmiljøet med alderen, cellerne går ned i funktion, 
og blodtrykket stiger. Ubalance i saltvandsmiljøet giver 
også grundlag for vækst af streptokokker og stafylokok-
ker samt herpes og forkølelsesvira. 

Det er primært nyrerne, der regulerer saltbalancen, og 
mange af de indikationer, som nævnes under Natrium 
chlor., skyldes ubalance i nyrernes saltregulerende 
virksomhed.

Ved kroniske tilstande bør man starte med en lav dosis 
og en højere potens (D12/D30), da nogle kronikere kan 
få en overreaktion. Efter 7-14 dage kan man forsøge 
at sætte dosis lidt op, inden man endeligt vælger den 
lavere potens.

CELLESALT NATRIUM CHLOR. KAN ANVENDES VED:
Lavt blodtryk: Natrium chlor. D6.

Begyndende højt blodtryk: Natrium chlor. D30.

Forøget salttrang: Natrium chlor. D12 virker mod trang 
til at salte maden og at spise f.eks. chips og saltet slik.

Nedsat smags- og lugtesans: Natrium chlor. D12.

Forkølelsessår (herpes simplex) og blæner/blister 
(after) i munden: Natrium chlor. D12.

Børnesår: Natrium chlor. D6. Anvend Natrium chlor. 
D12, hvis børnesårene er kroniske og tilbagevendende.

Eksem langs hårgrænsen og bag ørerne: Natrium chlor. 
D6.

Nældefeber: Natrium chlor. D12 kan bruges til forebyg-
gelse af tilbagevendende nældefeberanfald – gerne i 
kombination med Natrium phos. D12., som regulerer 
syre-/basebalancen.
 
Tør hud og slimhinder efter overgangsalderen: Natrium 
chlor. D12. sammen med Kalium chlor. D6.

Næsedryp med klart vandigt snot: Natrium chlor. D12.

Øjnene løber i vand ved kulde og vind: Natrium chlor. 
D30.

Følelsesudløst grådlabilitet, let til tårer: Natrium chlor. 
D30. Isolerer sig og føler sig ensom.

Sengevædning hos børn og nattetisseri hos voksne: 
Natrium chlor. D12.

Hovedpine og migræne: Natrium chlor. D30 – gerne i 
kombination med Quarz D30.

Psoriasis: Natrium Chlor D6 og Natrium sulf. D6. Des-
uden bade med salt fra Det Døde Hav.

Hånd-, arm- og fodsved: Natrium chlor. D12 sammen 
med Quarz D6.
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NATRIUM PHOS. 
Cellesalt nr. 9: Syreudskillelse

Kroppens syre-/basebalance har en afgørende betyd-
ning for vores sundhed og velvære. Hos mange menne-
sker er balancen forrykket i den sure retning, og det kan 
føre til en lang række kroniske sygdomme. Oversyringen 
bevirker, at kroppens væv hele tiden befinder sig i et 
forhøjet niveau af inflammation, og det fører til bl.a. 
dysfunktion, stivhed, ømhed, træthed og med tiden 
kroniske skader på vævene. 

Cellesaltet, natriummonohydrogenfosfat (natrium phos- 
phoricum) gavner bl.a. kroppens evne til at regulere 
mavesyre, urinsyre, mælkesyre, kulsyre og den generel-
le syre-/basebalance.

CELLESALT NATRIUM PHOS. KAN ANVENDES VED:

Syreudrensning generelt: Natrium phos. D6 først deref-
ter Natrium phos. D12.

Syreømhed i musklerne efter motion: Natrium phos. D6 
gavner musklerne ved mælkesyreophobninger.

Urinsyregigt og podagra: Natrium phos. D6 – gerne i 
kombination med Natrium sulf. D6.

Nyresten og grus i urinen: Natrium phos. D6.

For meget mavesyre og halsbrand: Natrium phos. D6.

Sure bøvser og opkast af mælk og modermælk hos små 
børn: Natrium Phos D6 styrker evnen til at fordøje og 
omsætte mælkesukker. Gavner også ved diarre pga. 
mælk.

Refluks: Natrium phos D6.

Diarre eller løs afføring, som lugter surt: Natrium phos. 
D6.

Tarmbesvær pga. dårlig fedtfordøjelse: Natrium phos. 
D6.

Endetarmskløe pga. orm i tarmene: Natrium phos. D6.

Rosen: Natrium phos. D12 regulerer kropsmiljøet, så 
streptokokbakterier ikke trives. Bør tages som periode-
vis forebyggende kur, hvis man lider af akutte rosenan-
fald.

Nældefeber: Natrium phos. D12 kan bruges til forebyg-
gelse af tilbagevendende nældefeberanfald – gerne i 
kombination med Natrium chlor. D12.

Væskende eksem: Natrium phos. D12 gavner ved 
eksem, som afgiver klart/gulligt tyndtflydende sekret, 
typisk hvis der kradses i huden pga. kløe. Væsken er 
sårvæske, som består af bl.a. hvide blodlegemer.
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NATRIUM SULF. 
Cellesalt nr. 10: Detox - Hjælp til ødemer

Natrium sulfat (natrium sulfuricum) gavner bl.a. leve-
rens afgiftningsevne og galdedannende funktion samt 
udskillelse af overskydende kropsvæsker og urinsyre 
via nyrerne. 

Fungerer leveren ikke ordenligt, forgiftes kroppen af de 
affaldsstoffer som, leveren ellers skulle udskille.

Leverens funktion er desuden afgørende for et velfun-
gerende følelsesliv. Er lever-/galdefunktionen svækket, 
bliver man bl.a. kronisk træt, frustreret, irritabel, initia-
tivløs, nedtrykt og handlingslammet. 

Natrium sulf. stimulerer udskillelsen af fordøjelsessafter 
fra lever/galde, bygspytkirtel og tarmene. Fungerer de 
ikke fører det til dårlig fordøjelse af føden, oppustede 
tarme, dårligt bakterielt miljø, diarré og forstoppelse.  

Natrium sulf.  gavner ved betændelsestilstande i led-
dene, tarmene, leveren, galdeblæren og bygspytkirtlen 
samt ved galdesten. Natrium sulf. kan også bruges ved 
tilstande, som forværres af et fugtigt miljø, f.eks. visse 
typer af astma, gigt og vorter.

CELLESALT NATRIUM SULF., KAN ANVENDES VED:

Eksemer og akne: Natrium sulf. D12 gavner især hudsyg-
domme, som er forårsaget af en dårlig fordøjelsesfunk-
tion med luft i tarmene, ildelugtende afføring, forstop-
pelse m.m.

Forkølelsessår: Natrium sulf. D12.

Helvedesild (Herpes zoster): Natrium sulf.  D30.

Psoriasis: Natrium sulf. D6 og Natrium chlor. D6. Des-
uden bade med salt fra Det Døde Hav.

Rosen: Kronisk rosen behandles med Natrium sulf. D6 
og Natrium phos. D6. Rosen i forbindelse med sukkersy-
ge behandles med Natrium sulf. D12.

Vorter: Natrium sulf. D6 virker mod vorter på huden og 
mod kønsvorter (kondylomer).

Oppustethed: Natrium sulf. D12 gavner produktionen af 
fordøjelsessafter, som modvirker oppustethed.

Galdesten: Natrium sulf. D12 gavner leverens galdesaft-
produktion, opløser galdesten og modvirker dannelsen 
af nye.

Fedtfordøjelse: Natrium sulf. D12 gavner produktionen 
af galdesaft og bugspytkirtlens funktion. Derved øges 
evnen til fedtfordøjelse. Desuden stimuleres forbræn-
dingen.

Migræne: Natrium sulf. D30 i kombination med Quarz 
D30 kan bruges til migrænetilstande, hvor der er tydelig 
sammenhæng med uorden i fordøjelsesevnen. Eksem-
pelvis migræne udløst af bestemte fødevarer.

Varmefornemmelse i fodsåler, håndflader og hovedet: 
Natrium sulf. D30.

Urinsyregigt: Natrium sulf. D6 kan bruges i kombination 
med Natrium phos. D6 til behandling af urinsyregigt. 

Væskeophobninger og ødemer: Natrium sulf. D12. sam-
men med Natrium chlor. D12.

Fugtigt miljø: Natrium sulf. D12 hjælper ved mange 
tilstande, som forværres af et fugtigt miljø.

Sengevædning: Natrium sulf. D6 stimulerer de motori-

ske og sensoriske nerver i urinblæren, og hjælper dermed ved tømningsbesvær og evnen til at fornemme en fuld 
urinblære.

Træthed, nedtrykthed og initiativløshed: Natrium sulf. D12.

Udskillelse og afgiftning: Natrium-/kaliumpumpen er vigtig for cellens afgiftning samt kommunikation med dens 
miljø. Til detox kan man derfor anvende Natrium sulf. D6 om dagen og Kalium sulf. D6 til natten for at stimulere 
stofudvekslingen over cellemembranen.



28 29

QUARZ
Cellesalt nr. 11: Skønhedsmineralet - Dæmper overfølsomme sanser 

Quarz er homøopatisk krystallinsk kisel, som også kal-
des silica eller silicea - på dansk kvarts. Quarz har stor 
betydning for alle vore sanseorganer, og vores nervesy-
stem ville ikke kunne fungere uden. Nogle mennesker 
er overfølsomme over for støj, lys og for mange synsind-
tryk. Her virker Quarz nærende på deres sanser og ner-
vesystem, så de bedre kan tåle sansepåvirkningerne. 
Quarz modvirker også forskellige former for hævelser i 
hjernen, der kan give symptomer som bl.a. koncentrati-
onsbesvær, migræne og epilepsi. 

Quarz styrker slimhinderne, huden og immunsystemet 
ved bakterie- og svampeinfektion, det holder styr på 
kroppens mikroflora, gavner lymfesystemet og modvir-
ker hævelser i lymfekirtlerne. Quarz stimulerer desuden 
ophelingen af kollagen og bindevæv efter strækmærker 
og ved skader på diskus, ledbrusk, menisk, korsbånd, 
m.m. 

Desuden styrker Quarz hud, hår og negle og kaldes 
derfor også for ”skønhedsmineralet”.

CELLESALT QUARZ KAN ANVENDES VED:

Strækmærker: Quarz D6.

Tynde, skrøbelige negle, der let revner: Quarz D6.

Tyndt og skrøbeligt hår, hårtab: Quarz D6.

Fodsvamp: Quarz D6 holder styr på hudens mikroflo-
ra, herunder svampe. Lægemidlet modvirker samtidig 
sprækker i huden.

Sure tæer: Quarz D6 holder styr på bakterieudviklingen 
på fødderne. Det er bakterier, der forårsager lugten ved 
sure tæer.

Ligtorne: Består af en overvækst af hud for at beskytte 
foden mod tryk. Efter trykaflastning kan der behandles 
med Quarz D6 for at stimulere en sund opheling.

Hånd-, arm- og fodsved: Er det første tegn på mangel på 
kisel. Behandles med Quarz D6 og Natrium chlor. D12.

Eksemer, der let går betændelse i: Quarz D12 harmoni-
serer hudens bakterieflora, så der ikke opstår infektion.

Revner på fingre og fødder, som nemt bliver betændte: 
Quarz D12 modvirker revner i huden og harmoniserer 
hudens bakterieflora, så der ikke opstår infektion.

Bumser, bylder og bakterieinfektioner med materie-
dannelse: Quarz D6 harmoniserer hudens bakterieflora, 
så der ikke opstår infektion, stopper materiedannelse 
og stimulerer lymfens drænage af materien. Virker 
ophelende på huden, når en byld er blevet udtømt – 
f.eks. ved hjælp af Calcium sulf. D6.

Ømme, hævede lymfekirtler: Quarz D12. 

Mellemørebetændelse: Quarz D6 modvirker bakte-
rieinfektioner i mellemørerne, typisk med gul/grønlig 
materiedannelse – gerne i kombination med Kalium 
chlor. D6.

Øjenbetændelse og bygkorn: Quarz D6

Tandkødsbetændelse: Quarz D6 gavner bakteriefloraen 
i munden og styrker tandkødet.

Svamp i underlivet: Quarz D6 harmoniserer slimhinder-
nes bakterieflora, så svampen mister sit livsgrundlag.

Endetarmsfistler: Quarz D6.

Skader på ledbrusk, diskus, menisk og korsbånd: Quarz D6 gavner ophelingen af bindevæv.

Overfølsomme sanser: Quarz D30 nærer nervesystemet, så det bedre kan tåle sansepåvirkninger.

Migræne: Quarz D30 modvirker ved længere tids brug tilbagevendende migræneanfald.
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CALCIUM SULF. 
Cellesalt nr. 12: Hjælp til betændelse, bylder og bumser

Calciumsulfat (calcium sulfuricum) gavner immunsy-
stemets evne til at håndtere bakterieinfektioner med 
materiedannelser. Det er det vigtigste middel til bylder 
og bumser. Hvis materieudskillelsen fra en byld mangler 
eller er gået i stå, kan Calcium sulf. D6 stimulere udskil-
lelsen til at gå i gang igen. Brug hyppige doser, indtil en 
god afsondring er kommet i gang. 

Hvis der er behov for at bremse en materiedannelse 
– f.eks. ved eksem eller skinnebenssår – kan Calcium 
sulf. D30 bruges. Mange af betændelsesindikationerne 
for Calcium sulf. ligner meget dem, som også findes 
under Kalium sulf., og hvis det i praksis viser sig, at det 
ene ikke virker godt nok på en betændelsestilstand, kan 
det andet forsøges i stedet. Symptombilleder med mere 
materiedannelse og hævelse peger på Calcium sulf. 
frem for Kalium sulf.

CELLESALT CALCIUM SULF. KAN ANVENDES VED:

Bylder, bumser og ildelugtende tykt materieudflåd: 
Calcium sulf. D6 først – det får bylden til at tømmes ud. 
Anvend herefter Calcium sulf. D30 sammen med Quarz 
D6, som virker helende på stedet, hvor bylden har 
været.

Sår, der ikke vil hele: Calcium sulf. D6 stimulerer sårhe-
ling. Søg altid læge ved sår, der ikke vil hele.

Pande-bihulebetændelse: Calcium sulf. D6 gavner slim-
produktionen i bihulerne, så infektionen kan afstødes. 
Snottet bliver mere tyndtflydende, og når udskillelsen 
af betændelsen gennem næsen kommer i gang, forsvin-
der ubehaget typisk hurtigt fra pande-bihulerne. Gives 
gerne i kombination med Kalium chlor. D6.

Mellemørebetændelse: Calcium sulf. D6 virker på kro-
nisk mellemørebetændelse, når der optræder gul/grøn 
snot i luftvejene eller som afsondringer fra øret.

Begyndende halsbetændelse: Calcium sulf. D6 kan ofte 
afværge, at en halsbetændelse bryder ud, hvis midlet 
indtages med det samme, symptomerne mærkes.

Kronisk halsbetændelse og hævede mandler: Calcium 
sulf. D6 styrker mandlernes og lymfesystemets virksom-
hed samt gavner slimproduktionen i halsen, så infek-
tionen kan afstødes. Gives gerne i kombination med 
Kalium chlor. D6.

Bronkitis med gulligt opspyt: Calcium sulf. D12.

Kronisk urinvejsinfektion med materie i urinen: Calcium 
sulf. D12.

Slidgigt og leddegigt: Calcium sulf. D6 kan forsøges 
ved forskellige former for gigtlignende tilstande i ledde-
nes bindevæv, herunder brusken.
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A
Afgiftning: Kalium sulf. D12, Natrium phos. D12
Afføring, løs: Natrium phos. D6
Akne: pga. dårlig fordøjelse: Natrium sulf. D12.

 − materiedannelse: Quarz D6
Allergiske reaktioner: Ferrum phos. D6
Allergisk snue: Kalium sulf. D6
Anspændthed: Magnesium phos. D12
Anæmi: Calcium phos. D6, Ferrum phos. D6
Arvæv: Calcium fluor. D12
Autoimmune lidelser: Ferrum phos. D6, D12, D30. Indtag  
     potenserne skiftevis 14 dage ad gangen.

B
Betændelse: Ferrum phos. D6, Ferrum phos. D12

 − hals: Kalium chlor. D6, Kalium sulf. D6, Calcium sulf. D6
 − ildelugtende tykt materieudflåd: Calcium sulf. D6 først 

(tømmer for materie), Calcium sulf. D30 + Quarz D6 
(opheler)

 − lever og galdeblære: Kalium sulf. D6
 − materiedannelse: Quarz D6
 − mave- og tarmslimhinder: Kalium chlor. D6, Kalium sulf. 

D6
 − mellemøre m. gul/grøn snot eller pus: Kalium sulf. D6, 

Quarz D6, Kalium chlor. D6
 −  pande-bihuler: Kalium sulf. D6, Kalium chlor. D6, Calci-

um sulf. D6
 − revner i fingre og fødder: Quarz D12
 − slimsæk: Kalium chlor. D6
 − tandkød: Quarz D6
 − underliv m. gulligt udflåd: Kalium sulf. D6
 − øjne: Kalium chlor. D6, Quarz D6

Bihulebetændelse: Kalium sulf. D6, Kalium chlor. D6, Calcium  
     sulf. D6
Bindevævssvagheder: Calcium fluor. D6

Blodmangel (anæmi): Calcium phos. D6, Ferrum phos. D6
Blodtryk, lavt: Natrium chlor. D6
Blodtryk, højt (begyndende): Natrium chlor. D30
Blæner/blister i munden: Natrium chlor. D12
Blødninger: Ferrum phos. D6
Bronkier, infektioner, inflammationer: Ferrum phos. D12
Bronkitis: Kalium chlor. D6

 − gul/grøn slim: Kalium sulf. D12
 − gulligt opspyt: Calcium sulf. D12

Bumser:
 − ildelugtende tyk materiedannelse: Calcium sulf. D6 

først (tømmer for materie), Calcium sulf. D30 + Quarz D6 
(opheler huden)

 − materiedannelse: Quarz D6
 − pga. dårlig fordøjelse: Natrium sulf. D12.

Bygkorn: Quarz D6
Bylder m. materiedannelse: Calcium sulf. D6 først (tømmer 
     bylden), Calcium sulf. D30 + Quarz D6 (opheler huden)
Børn:

 − mentalt overaktive: Kalium phos. D12
 − overanstrengte, svagelige, tynde, sarte, tendens til hæ-

vede lymfekirtler, ofte hovedpine: Calcium phos. D12
 − følsomme m. skolehovedpine: Kalium phos. D12
 − sengevædning: Natrium chlor. D12
 − styrkelse af fysisk udvikling: Calcium fluor. D6, Calcium 

phos. D6, Magnesium phos. D6
 − urolige ”computerbørn”: Kalium phos. D12

Børneeksem: Kalium sulf. D12
Børnesår: Natrium chlor. D6

 − kroniske, tilbagevendende: Natrium chlor. D12

C
Cellulitis: Kalium sulf. D6 + Natrium phos. D6
”Computerbørn”, urolige: Kalium phos. D12
Computertræthed: Kalium phos. D30

D
Detox: Natrium sulf. D6 (nat), Kalium sulf. D6 (dag)
Diarré, surt lugtende: Natrium phos. D6
Diskus, skader: Quarz D6
Dårlig fedtfordøjelse m. tarmbesvær: Natrium phos. D6

E
Eksem:

 − børne-: Kalium sulf. D12
 − gulligt, tyndtflydende sekret: Natrium phos. D12
 − kronisk, tør: Kalium chlor. D6
 − langs hårgrænse, bag ører: Natrium chlor. D6
 − materiedannelse: Calcium sulf. D30  
 − m. let til betændelse: Quarz D12
 − pga. dårlig fordøjelse: Natrium sulf. D12.

Endetarmsfistler: Quarz D6
Endetarmskløe pga. orm: Natrium phos. D6

F
Feber: Ferrum phos. D6, Ferrum phos. D12
Fedtfordøjelse, dårlig m. tarmbesvær: Natrium phos. D6,  
 Natrium sulf. D12
Fibromyalgi: Kalium phos. D6 + Ferrum phos D6
Fiskehud: Kalium sulf. D12
Fistler i endetarm: Quarz D6
Fodkramper: Magnesium phos. D6
Fodsvamp: Quarz D6
For meget mavesyre: Natrium phos. D6
Fordøjelessproblemer: Kalium sulf. D6
Forkølelse: Kalium chlor. D6, Ferrum phos D12
Forkølelsessår: Natrium chlor. D12, Natrium sulf. D12
Forstuvning: Calcium fluor. D6
Frontaneller, sen lukning: Calcium phos. D6
Fugtigt miljø, forværring: Natrium sulf. D12
Fysisk svækkelse: Kalium phos. D6

G
Galdeblære, betændelser: Kalium sulf. D6
Galdekramper: Magnesium phos. D6
Galdesten: Natrium sulf. D12, Natrium phos. D12, Natrium 
Chlor. D12
Grådlabilitet, følelsesudløst: Natrium chlor. D30
Gylp, små børn: Natrium phos. D6

H
Halsbetændelse: Kalium chlor. D6, Kalium sulf. D6, Calcium  
 sulf. D6
Halsbrand: Natrium phos. D6
Handlekraft, manglende: Ferrum phos. D12
Hekseskud: Calcium fluor. D12
Helvedesild (Herpes zoster): Natrium sulf. D30
Herpes simplex (forkølelsessår): Natrium chlor. D12
Herpes zoster (helvedesild): Natrium sulf. D30
Hjernerystelse, efterbehandling: Kalium phos. D30
”Hjernetræthed”: Kalium phos. D30
Hjerte, muskeltræthed pga. alderdom og sygdom: Kalium  
 phos. D6 (tillægsmiddel)
Hjertekramper: Magnesium phos. D6 (tillægsmiddel)
Hofter, smerter: Calcium fluor D12, Calcium phos. D12
Hold i nakken: Calcium fluor. D12
Hoste: 

 − hvidligt slim: Kalium chlor. D6
 − gul/grønt slim: Kalium sulf. D12
 − gulligt opspyt: calcium sulf. D12

Hovedpine: Natrium chlor. D30, Quarz D30
 − børn, overanstrengte, svagelige, tynde, sarte, tendens 

til hævede lymfekirtler: Calcium phos. D12
 − spændings-: Magnesium phos. D6

Hud:
 − kløe, akut: Kalium sulf. D12
 − slap, rynket: Calcium fluor. D12.
 − tør: Kalium chlor. D6
 − tør, efter overgangsalder: Natrium chlor. D12

Hudsygdomme, skællende (bl.a. psoriasis, børneeksem,  
 fiskehud): Kalium sulf. D12
Hypersensitive sanser: Kalium phos. D30, Quarz D30
Hæmorider: Calcium fluor. D6
Hævede lymfekirtler: Kalium chlor. D6, Calcium fluor. D6 (bør  
 kombineres med enkeltmidlet Calcium jod. D6)
 børn, overanstrengte, svagelige, tynde, sarte: Calcium  
 phos. D12
Hævede mandler: Kalium sulf. D6, Kalium chlor. D6, Calcium  
 sulf. D6
Højt blodtryk, begyndende: Natrium chlor. D30
Hår, tyndt, skrøbeligt: Quarz D6
Hårtab: Quarz D6

INDIKATIONSREGISTER FOR CELLESALTENE
I indikationsregisteret finder du en kort oversigt over nogle af de forskellige symptomer og lidelser, du kan anvende 
de 12 klassiske cellesalte til. Læs under de forskellige cellesalte for at få mere information om, hvordan du specifikt 
anvender cellesaltene til de enkelte symptomer og lidelser.
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I
Infektion: Ferrum phos. D6, Ferrum phos. D12
Initiativløshed: Natrium sulf. D12
Irritabilitet: Magensium phos. D12
J
Jernmangel: Ferrum phos. D12 (kombinér gerne med alminde- 
 ligt jerntilskud) 

 − små børn: Ferrum phos. D12

K
Kaliummangel: Kalium phos. D6, Kalium chlor. D6
Kløe, hud, akut: Kalium sulf. D12
Knoglebrud: Calcium phos. D6, Calcium fluor. D6 (gerne sam- 
 men med enkeltmidlet Arnica D6)
Knogler:

 − opbygning af under graviditet: Calcium phos. D6
 − styrkelse af hos børn: Calcium phos. D12

Knogleskørhed: Calcium fluor. D12, Calcium phos. D12
Knæ:

 − smerter: Calcium fluor D12, Calcium phos. D12
 − ømme: Kalium chlor. D6,Calcium fluor. D6, Qaurz D6

Kondylomer (kønsvorter): Natrium sulf. D6
Korsbånd, skader: Quarz D6
Kramper

 − galde-: Magnesium phos. D6
 − hjerte-: Magnesium phos. D6 (tillægsmiddel) 
 − muskel-: Magnesium phos. D6

Kronisk træthedssyndrom: Kalium sulf. D6
Kønsvorter (kondylomer): Natrium sulf. D6

L
Lavt blodtryk: Natrium chlor. D6
Ledbrusk, skader: Quarz D6
Leddegigt: Calcium sulf. D6
Lever, betændelse: Kalium sulf. D6
Ligtorn: Quarz D6
Livskræfter, styrkelse af hos børn: Calcium phos. D12
Livmoder, nedsunket: Calcium fluor. D6
Livmoderproblemer: Calcium fluor. D6 
Livmoderfremfald: Calcium fluor. D6
Lugtesans, nedsat: Natrium chlor. D12
Lunger, infektioner, inflammationer: Ferrum phos. D12
Lymfekirtler:

 − hævede: Calcium phos. D12, Kalium chlor. D6, Calcium 
fluor. D6 (bør kombineres med enkeltmidlet Calcium 

jod. D6)
 − ømme, hævede: Quarz D12

Lægkramper: Magnesium phos. D6
Løs afføring: Natrium phos. D6
Løse tænder: Calcium fluor. D6

M
Mandler, hævede: Kalium sulf. D6, Kalium chlor. D6, Calcium  
 sulf. D6
Manglende:

 − handlekraft: Ferrum phos. D12
 − menstruation: Calcium phos. D6
 − udholdenhed i muskulatur: Kalium phos. D6, Ferrum 

phos. D6
Mavekramper: Magnesium phos. D6
Mavesyre, for meget: Natrium phos. D6
Mellemørebetændelse m. gul/grøn snot eller pus: Kalium  
 sulf. D6, Quarz D6, Kalium chlor. D6, Calcium sulf. D6
Menisk, skader: Quarz D6
Menstruation:

 − for langvarig: Ferrum phos. D6
 − smerter: Magnesium phos. D6
 − svag, manglende: Calcium phos. D6.

Mental overaktivitet, børn: Kalium phos. D12.
Mental udmattelse: Calcium phos. D30, Kalium phos. D30
Mental overanstrengelse: Kalium phos. D30
Migræne: Natrium chlor. D30, Quarz D30, Natrium sulf. D30

 − fordøjelsesudløst: Natrium sulf. D30
Mund, blæner: Natrium chlor. D12
Muskelkramper: Magnesium phos. D6
Muskeltræthed i hjerte pga. alderdom og sygdom: Kalium  
     phos. D6 (tillægsmiddel)
Muskelømhed: Natrium phos. D6
Muskulatur, problemer med: Kalium phos. D6 + Ferrum phos.  
 D6
Mælketænder, små/dårlig udvikling af blivende tænder: Cal- 
 cium phos. D6, Magnesium phos. D6
Mæslinger: Kalium sulf. D12 (i slutstadiet, når huden skæller  
 og evt. klør)

N 
Nakke, hold: Calcium fluor. D12
Narkose/bedøvelsesmidler (udrensning): Natrium sulf. D6
Nattetisseri: Natrium chlor. D12
Nedsat smags- og lugtesans: Natrium chlor. D12

Nedsunket livmoder: Calcium fluor. D6
Nedtrykthed: Natrium sulf. D12, Kalium phos. D30
Negle:

 − fortykkede: Calcium fluor D6 + Quarz D6
 − tynde, skrøbelige, revner let: Quarz D6

Nervelammelser: Kalium phos. D6
Nerveudmattelse: Kalium phos. D30
Nervevæv, opbygning af: Calcium phos. D6
Nyresten: Natrium phos. D6
Nysen m. vandigt snot: Natrium chlor. D12
Nældefeber, forebyggelse: Natrium chlor. D12, Natrium phos.  
 D12
Næseblod: Ferrum phos. D6

O
Opbygning af tænder og knogler under graviditet: Calcium  
 phos. D6
Opkast, af modermælk, små børn: Natrium phos. D6
Oppustethed: Natrium sulf. D12
Overanstrengelse:

 − mentalt: Kalium phos. D30
 − sanser: Kalium phos. D30, Quarz D30
 − svagelige børn: Calcium phos. D30

Overfølsomme sanser: Quarz D30, Kalium phos. D30
Oversyring: Natrium phos. D6 først, Natrium phos. D12 senere

P
Pande-bihule-betændelse: Kalium sulf. D6, Kalium chlor. D6, 
Calcium sulf. D6
PMS: Magnesium phos. D6
Podagra: Natrium phos. D6, Natrium sulf. D6
Psoriasis: Kalium chlor. D6, Kalium sulf. D12 eller Natrium  
 chlor. D6, Natrium sulf. D6
Psykisk uro: Magnesium phos. D12

R
Refluks: Natrium phos. D6
Revner:

 − fingre og fødder, let til betændelse: Quarz D12
 − hud og mundvige: Calcium fluor D6 og Quarz D6

Rosen:
 − forebyggende: Natrium phos. D12
 − ifm. sukkersyge: Natrium sulf. D12
 − kronisk: Natrium sulf. D6, Natrium phos. D6
 −

Ryg:
 − hekseskud: Calcium fluor. D12
 − Rygsøjleproblemer: Calcium phos. D6
 − smerter: Calcium fluor D12, Calcium phos. D12

Rynker: Calcium fluor. D12. 
S
Salttrang: Natrium chlor. D12
Sanser, hypersensitive, overanstrengte: Kalium phos. D30,  
 Quarz D30
Sengevædning:

 − børn: Natrium chlor. D12
 − tømningsbesvær: Natrium sulf. D6

Skader på ledbrusk, diskus, menisk, korsbånd: Quarz D6
Skarlagensfeber: Kalium sulf. D12 (i slutstadiet, når huden  
 skæller og evt. klør)
Skedesvamp: Quarz D6
Skinnebenssår: Calcium sulf. D30  
Skolehovedpine: Kalium phos. D6

 − følsomme børn: Kalium phos. D12
Skællende hudsygdomme (bl.a. psoriasis, børneeksem, fiske-
hud): Kalium sulf. D12
Slap hud: Calcium fluor. D12
Slapt bindevæv: Calcium fluor D6 
Slidgigt: Calcium sulf. D6
Slimhinder, tørre: Kalium chlor. D6

 − efter overgangsalder: Natrium chlor. D12
Smagssans, nedsat: Natrium chlor. D12
Smerter:

 − ryg, knæ, hofter: Calcium fluor D12, Calcium phos. D12
 − krampagtige, jagende, stikkende: Magnesium phos. D6

Snue m. vandigt snot: Natrium chlor. D12
Spændingshovedpine: Magnesium phos. D6
Stress: Magnesium phos. D12
Strækmærker: Quarz D6
Styrkelse af:

 − børns udvikling: Calcium fluor. D6, Calcium phos. D6, 
Magnesium phos. D6

 − knogler hos børn: Calcium phos. D12
 − knogler hos voksne: Calcium fluor. D6 + Calcium phos. 

D6
 − livskræfter hos børn: Calcium phos. D12
 − tandemalje: Calcium fluor. D6, Calcium phos. D6

Sure tæer: Quarz D6
Svag menstruation: Calcium phos. D6.
Svamp i underlivet: Quarz D6
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Sved: Natrium chlor. D12, Quarz D6
Svækkelse, fysisk: Kalium phos. D6
Syreudrensning, generelt: Natrium phos. D6 først, Natrium  
 phos. D12 senere
Søvnbesvær pga. uro og stress: Magnesium phos. D12
Søvnløshed, efter mental overanstrengelse: Kalium phos. D30
Sårheling: Kalium chlor. D6, Calcium sulf. D6

T
Tandemalje, styrkelse af: Calcium fluor. D6, Calcium phos. D6
Tandfrembrud, sent: Calcium phos. D6
Tandfrembrudssmerter: Magnesium phos. D6
Tandkødsbetændelse: Quarz D6
Tarmbesvær, dårlig fedtfordøjelse: Natrium phos. D6
Tarmslimhinder, betændelse: Kalium chlor. D6, Kalium sulf.  
 D6
Træthed: Natrium sulf. D12

 − mentalt: Kalium phos. D6
 − følsomme børn, mentalt: Kalium phos. D12
 − kronisk (kronisk træthedssyndrom): Kalium sulf. D6

Tæer, sure: Quarz D6
Tænder:

 − for små, forebyggelse: Magnesium phos. D6
 − løse: Calcium fluor. D6
 − opbygning af under graviditet: Calcium phos. D6
 − sen udskiftning til blivende: Calcium phos. D6
 − skæren: Magnesium phos. D6
 − smerter v. frembrud: Magnesium phos. D6
 − små mælketænder/dårlig udvikling af blivende: Calcium 

phos. D6, Magnesium phos. D6
Tømningsbesvær: Natrium sulf. D6
Tør hud: Kalium chlor. D6

 − efter menopause: desuden Natrium chlor. D12 
Tørre slimhinder: Kalium chlor. D6

 − efter menopause: desuden Natrium chlor. D12
Tørre øjne: Natrium chlor. D12

U
Udflåd:

 − gul/grønt: Kalium sulf. D6
 − hvidt: Kalium chlor. D6
 − pga. for kraftig slimdannelse: Calcium phos. D6

Udholdenhed, manglende i muskulatur: Kalium phos. D6,  
 Ferrum phos. D6
Udmattelse:

 − efter infektion: Kalium phos. D6, Ferrum phos. D6
 − mental: Calcium phos. D30, Kalium phos. D30

Udvikling, børn, styrkelse af: Calcium fluor. D6, Calcium phos.  
 D6, Magnesium phos. D6
Underlivsbetændelse: Kalium sulf. D6
Underlivssvamp: Quarz D6
Urin, grus: Natrium phos. D6
Urinsyregigt: Natrium phos. D6, Natrium sulf. D6
Urinvejsinfektion, kronisk m. materie i urin: Calcium sulf. D12
Uro, psykisk: Magnesium phos. D12
Urolige ”computerbørn”: Kalium phos. D12

V
Varmefornemmelse i fodsåler, håndflader og hoved: Natrium  
 sulf. D30
Vinterdepression: Magnesium phos. D12
Vokseværk: Calcium phos. D12, Magnesium phos. D6
Vorter: Natrium sulf. D6
Vrede: Magnesium phos. D12
Væskeophobninger: Natrium sulf. D12

Ø
Ødem: Natrium sulf. D12, Natrium chlor. D12
Øjenbetændelse: Kalium chlor. D6, Kalium sulf. D6, Quarz D6
Øjne, løber i vand v. kulde og vind: Natrium chlor. D30
Ømme:

 − knæ: Kalium chlor. D6, Calcium fluor. D6, Qaurz D6
 − muskler, efter motion: Natrium phos. D6

Øresusen: Quarz D30

Å
Åreknuder: Calcium fluor. D6

SAMMENLIGNING AF NAVNE OG NUMRE 
På det danske marked findes pt. cellesalte fra Allergica og Camette

Afvigelser i navne og numre
Vær opmærksom på, at navne og numre på Allergicas cellesalte følger det tyske system, og derfor kan afvige lidt fra 
andre mærker. Gå derfor efter cellesaltenes navn og ikke deres nummer, når du bestiller dem.
Indholdsstofferne i cellesaltene er de samme. Men vær opmærksom på at nogle producenter kalder Kalium chlor 
for Kali. mur. og Natrium chlor. for Nat. mur. Ligesom Quarz nogle steder kaldes Silicea.
I skemaet herunder kan du sammenligne navn og nummer på cellesaltene fra Camette og Allergica. Tallene i paren-
tes refererer til de gamle New Era numre.

Forskellige fortyndingsgrader
Bemærk også, at cellesaltene fra Camette udelukkende fås i de ovennævnte potenser, mens Allergicas cellesalte 
fås i 3 forskellige potenser, nemlig D6, D12 og D30. 
Læs mere om dosering, indtagelse og valg af fortyndingsgrad (potens) på side 5.

Allergica Camette

Navn Nr. Navn Nr.

Calcium fluor. 1 Calcium fluoratum D12 1 (1)

Calcium phos. 2 Calcium phosphoricum D6 2 (2)

Ferrum phos. 3 Ferrum phosphoricum D12 3 (4)

Kalium chlor. 4 Kalium chloratum D6 4 (5)

Kalium phos. 5 Kalium phosphoricum D6 5 (6)

Kalium sulf. 6 Kalium sulfuricum D6 6 (7)

Magnesium phos. 7 Magnesium phosphoricum D6 7 (8)

Natrium chlor. 8 Natrium chloratum D6 8 (9)

Natrium phos. 9 Nattrium phosphoricum D6 9 (10)

Natrium sulf. 10 Natrium sulfuricum D6 10 (11)

Quarz 11 Silicea D12 11 (12)
Calcium sulf. 12 Calcium sulf. D6 12 (3)
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Bindevævssvagheder

Styrk dine led, sener og muskler 
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Find Almas 
hæfter og foldere 

i udvalgte helsekostbutikker, 
apoteker, materialister, web-

shops og hos behandlere.

Få mere at vide på www.alma-info.com 
Dette informationsmateriale er udgivet af Foreningen 
Alma, som har til formål at oplyse om homøopatiske 
lægemidler og antroposofisk lægekunst. Alma udgiver 
en række bøger, hæfter og foldere om behandling med 
homøopati.

Hæfter og foldere kan downloades på 
www.alma-info.com, hvor du også kan bestille dem til 
dig selv, din klinik eller butik. På hjemmesiden finder 
du også bøger, kurser og artikler om homøopati og 
antroposofisk lægekunst. 

Foreningen Alma
Hagemannsvej 11
8600 Silkeborg

Hvor kan jeg købe homøopatiske lægemidler?
De homøopatiske lægemidler, som er nævnt i dette hæf-
te, kan købes i udvalgte helsekostbutikker og webshops 
samt hos nogle behandlere. 

Find nærmeste butik eller behandler på: 
www.allergica.dk

Allergica A/S
Hagemannsvej 11
8600 Silkeborg

De homøopatiske lægemidler fra Allergica, som er 
nævnt i dette hæfte, fremstilles under farmaceutisk 
kontrol af de danske sundhedsmyndigheder.
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Naturlig hjælp til børn

Homøopatisk Husapotek
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”Uden salte intet liv”
– Wilhelm Heinrich Schüßler (1821-1898)

Foreningen Alma • Hagemannsvej 11 • 8600 Silkeborg • www.alma-info.com • Tlf: 86 81 92 77 • e-mail: alma@alma-info.com

KLS PurePrint er et af verdens to 
eneste trykkerier, der kan dokumen-
tere 100 % biologisk nedbrydelighed 
i alle materialer og processer, som 
samtidig er CO₂ neutrale.

5 703157 041050
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