Color & sound balancing
coaching & counseling, kleur en klankbalancing

Celzouten nr.
corresponderend met Dhr
Schlüßerzouten

goed voor

samen met

Dosering

1 calcium Fluoratum

bindweefsel, bloedvaatwanden, huid,
(rimpels) bloedneuzen, Broze nagels
Een natuurlijk souplesse en elasticiteit

7

D12

opbouw
herstel van zieken lusteloze kinderen,
skelet, tandglazuur, beenmerg,
ouderdomsjeuk, winterhanden,
amandelen, neuspoliep, buikpijn bij
kinderen
de regulator van gezonde cellulaire
activiteit

4

zuurstof transport
bloedaanmaak
bloedarmoede bij kinderen
plotselinge koorts “ “
verstuiking
acute onstekingsproc.
Zuurstof regenerator

2,7

D12

Slijmvorming
vatbare luchtwegen
klieronsteking Rheumatische
zwellingen Voorhoofdsholte
onstekingen
subtiel aktief werkt in de diepte

4

D6

Centrale zenuwstelsel
nerveuze astma
slapeloosheid
schoolhoofdpijn
spijsverteringstoornis
Gordelroos
Parkinson
een waarlijk zenuw herbalans

vitamine B
8
8
8

Afgifte van de zuurstof
“
a. d weefsels
huidaandoeningen, psoriasis, schilfers,
ontst.
huiveringen
opvliegers
broze nagels
Gezond haar
cellulair vernieuwend

4

goed voor

samen met

Kreeft
2 Calcium Phosphoricum
steenbok

3 Ferrum Phosphoricum
vissen

4 Kalium Muriaticum =
Potas Chloratum
tweeling

5 Kalium Phosphoricum
ram

6 Kalium Sulphuricum
maagd

Celzouten
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12
D6

6
8

3
D6

Vitamine B
D6

12 en 1
12 en 9
Dosering

Color & sound balancing
coaching & counseling, kleur en klankbalancing
7 Magnesium
Phosphoricum
(belangrijk voor elk
huisapotheek)
leeuw

8 Natrium Muriaticum
= natr. Chloratum
waterman

9 Natrium Phosphoricum

Alle spierweefsels
Hartspier
Krampen, spasmen, asthma
Hik, nek, stress
slapeloosheid
buikpijn bij kinderen
Ishias
Plotselinge steken
scheuten, spiertrekkingen
anti spastisch remedie
Vochthuishouding
slijmvliezen (te nat of te droog)
reukstoornnissen, weinig energie,
slechte stoelgang, droge pijnlijke neus
of keel. Langzame spijsvertering,
tranende ogen i d wind, Hooikoorts
(LUFA VSM)
schaafwonden, niet verkwikkende
slaap, ochtend vermoeidheid, reuk en
smaakverlies, verlangen naar hartigheid
insektebeet/steek
Oedeem
Buikpijn bij kinderen
Hoofdpijn remedie

D6

6
6
2, 4, 9

4

D6

1 en 4
4 en 12
4, 8, 6

Bloedzuiverend regelt zuurteoverschot 7
stimuleert de nieren gewrichtspijnen
11
Reumatische pijnen niet tegen de zon
kunnen stimuleert de lever. Gedachten
kunnen de zuurgraad verhogen.
De biochemische anti zuur regulator

D6

10

D6

stier

Stimuleert de lever
galblaas en uitscheiding
bij teveel eiwitgebruik
allergieën, jeuk rheumatische pijnen
griep, bruinegroene tong
Bittere smaak
remedie voor astma

Celzouten

goed voor

samen met

Dosering

11 Silicea (kiezelzuur)

Opbouw bot, nagels, haren en huid,
botten, gewrichten, klieren, vorming
van pus, etter bv in abces, zweren,
steenpuist, strontjes, knobbeltjes in
borst amandelen. Slecht geheugen,
afwezigheid overvloedig transpireren

7

D 12

weegschaal

10 Natrium sulphuricum
(glauberzout)

boogschutter
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Color & sound balancing
coaching & counseling, kleur en klankbalancing
cellulair reinigend
12 calcium Sulphuricum
schorpioen

reiniging v.h. bloed v d lever
jeugdpuistjes, zwerend tandvlees,
catarre, voorhoofdsholte onsteking
eczeem
zuiverende werking van huid en
weefsels

5
5

D 12

5
7

21 zincum muriaticum

Het verwerken van belasting welke
aard dan ook
stofwisseling
darminfecties
menstruatiestoornissen
circulatiestoornis
pijn onderrug

Alle

D6

22 Calcium Carbonicum

Lymfeklieren
Alle
geestelijke uitputting en angstgevoelens
psoriasis, netelroos
winderigheid
hartkloppingen

D6

Voor een glutenvrij celzout werp het pilletje in het water en laat het erin oplossen. Drink
het water op en laat het residu onderin het water liggen.
3 x daags 2 tabletjes onder je tong laten smelten.
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