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Medicijnlijst Homeopathie voor Beginners

Het voorstel is om alle genoemde middelen in vloeibare vorm te gebruiken, wat
met dieren gemakkelijker gaat. Voor verdere vragen kun je altijd een e-mail
sturen via het contact formulier www.de-haart.com/contact.
Apis Melifica D12
Arsenicum Album
Arnica D12
Calcium Carbonicum D12
Calcium Fluoratum D30
Cantharis D12
Chamomilla D12
Dulcamara D12
Fumaria Officinalis
Glonoinum D12

Hepar Sulfuris D30
D12 Hypericum D12
Kreosotum D12
Laurocerasus D12
Millefolium D12
Myristica Sebifera D12
Secale Cornutum D12
Silicea D30
D6 Symphythum D12
Urtica D12

Apis Melifica D12:
Bij pijnlijke en overmatige zucht vorming (als je er niet aan mag komen).
Bij Bijen steken.
Arsenicum Album D12:
Bij acute diarree met uitdroging verschijnselen.
Arnica D12:
Als eerste middel na een zware bevalling of andere beschadiging (verstuiking)
1 x 6 druppels.
Vaak gelijk met 1 x Hypericum D12.
Calcium Fluoratum D30:
Bij ontstekingen die stilstaan of liggen niet verdragen.
Dier blijft lopen of trappen.
Na behandelen met Silicea D30.
Cantharis D12
Tweede graad brandwonden, ook zon verbrandingen zodat de nieren actief
blijven.
Schapen krijgen een dikke kop en bij koeien laten de witte huiddelen los.
Chamomilla D12:
Bij verminderde levenslust van Kalveren en Lammeren, krijgen buikpijn van het
melk drinken.
Gevolgd door Calcium Carbonicum D12
Komt voor bij overdragen en te grove kalveren (o.a. Belgische Blauwen) en
Lammeren.
Dulcamara D12:
Direct geven bij onderkoeling en kouvatten (na zwemles in sloot)
1 á 2 maal geven is vaak genoeg.
Fumaria Officinalis D6:
Sneller laten herstellen van grote tot zeergrote wonden.
2 x daags gedurende 3 dagen
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Glonoinum D12:
Eerste middel bij nekkramp moet hierbij binnen 15 minuten verlichting geven
(verdikte kop en probeert de kop op de rug te leggen).
Eerste middel bij zonnesteek daar na Cantharis.
Hepar Sulphuris D30:
Algemeen ontstekingsmiddel.
Hypericum D12:
Zenuwbeschadigingen en zenuwpijnen.
Schaafwonden, beetwonden en splinters.
Uitdrijving van ontsteking veroorzakers.
Kreosotum D12:
Zerebekjes.
Laurocerasus D6:
Ademhaling stoornis vlak na de geboorte, er moet wel hartkloppen te voelen zijn
(hoe licht ook).
Millefolium D12:
Niet te stelpen bloedingen en andere heftige bloedingen (vitamine K gebrek).
Myristica Sebifera D12:
Opruimen van ontsteking resten.
Secale Cornutum D12:
Derde graad verbrandingswonden.
Als de nageboorte blijft staan.
Silicea D30:
Tussenklauwontsteking en andere ontstekingen waar bij het aan gedane deel
wordt ontzien.
Symphytum D12:
Oogontstekingen en kaakontstekingen
Terughoudend gebruik tijdens de drachtigheid (vrucht loopt kans vlak na de
geboorte te overlijden).
Urtica D12:
Insectensteken, brandneteljeuk en eerste graad brandwonden.
(prrrikweg gelei VSM)

Specifiek voor Blauwtong:
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Apis Mellifica.
Vespa Crabo.
[Lachesis, Crotalus Horridus, Naja, Bothrops
Lanceolatus, Elaps, Bungarus Fasciatus,
(Toxicophis Pugnax), Crotalus cascavella, Vipera
Berus en Vipera Rediï.]
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Regels voor het gebruik van Homeopathische medicijnen

VOEDSEL
De Medicijnen een kwartier voor of na de maaltijd innemen. Bij het gebruik van
homeopathische medicijnen dient men zich te onthouden van sterke specerijen
zoals: Spaanse pepers, sambal, curry, peper e.d. Ook mag men tijdens het
gebruik van homeopathische medicijnen geen pepermunt of mentol gebruiken.
KORRELS
U doet de korrels op een draag theelepeltje, deponeert ze op de tong en laat ze
smelten. De oplossing slikt u langzaam door. Hierna neemt U een slokje water
waarmee U de mond spoelt en U slikt het water dan door. Vanaf het moment dat
U de korrels in de mond doet, totdat U het water gebruikt, moet de mond
gesloten blijven!!!
TABLETTEN OF GRANULEN
De zelfde handeling als bij korrels.
DRUPPELS
U doet de druppels op een theelepeltje met water, deponeert het in de mond en
slikt het langzaam door. Vervolgens neemt U een slokje water, spoelt daarmee
de mond en slikt het door.
INGEVEN BIJ DIEREN
U doet de korrels of tabletten of granulen in een schoon injectiespuitje zonder
naald en lost het dan op in ± 2ml.water van 20 °C (kamertemperatuur).
Voor druppels doet U eerst ± 2ml. Water in het spuitje en doseert daarna de
druppels in het spuitje.
Daarna perst U de spuit leeg tussen de wang en de naastgelegen kniezerij van
het dier.
HET BEWAREN VAN DE MEDICIJNEN
Homeopathische medicijnen dienen te worden bewaard bij kamertemperatuur
onder droge en donkere omstandigheden (géén koelkast).
Wellicht ten overvloede; zorg dat kinderen niet bij de medicijnen kunnen komen.
Dosering
Kleine korrels
Korrels
Granulen
Tabletten
Kleine tabletjes
Druppels

6-8
3-4
1-2
1
2
6-8

per
per
per
per
per
per

keer
keer
keer
keer
keer
keer

Bij zéér acute zaken (zoals bij een ongeval). Elk ½ uur een dosis geven tot er
verbetering optreedt (D4/D6).
Bij acute gevallen zoals griep of kouvatten: elk uur een dosis met een maximum
van 3 maal achtereen (D6/D12). Daarna 3 maal daags een dosis D6, of 2 maal
daags een dosis D12, tot de klachten verdwenen zijn (maximaal 3 dagen)
Korrels, Granulen en tabletten niet met handen aanraken!!!!!!!!!
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