
Zkušení homeopaté z  celého světa už skoro dva roky pomáhají pacientům, kteří prodělali onemocnění zřejmě vyvolané 
virem nebo jiné podobné infekční poškození. Skvělí homeopaté z Anglie, Holandska, USA, Ruska, Indie, Ukrajiny nebo 
Řecka zhodnotili své zkušenosti a my jsme se rozhodli dle těchto zkušeností nabídnout homeopatickou pomoc.

Hlavní léky:

Camphora AKH

-  suchý, křečovitý a  dráždivý kašel, obrovská celková vyčerpanost, která obvykle probíhá se změnami nálad (smutek,
deprese, plačtivost, výbuchy zlosti), křeče v  žaludku, ve střevech, tenesmy, bolesti při močení, pocit, že je všechno
studené, chybí jim vzduch – chtějí otevřít okna a větrat, obrovské záchvaty žízně s chutí na studenou až ledovou vodu

- vznik a zhoršení po prodělaném infekčním onemocnění, při změně počasí na studené

Acidum phosphoricum AKH
-  únava, vyčerpanost, ospalost, suchý dráždivý kašel (často pozůstatky po prodělané pneumonii nebo bronchitidě), padání

vlasů, suchá kůže, smutek, deprese, nezájem o komunikaci, bolesti hlavy, nízký krevní tlak, modřiny, krvácení z nosu,
odkašlávání krve, krev v moči, často vyčerpávající menstruace, ovulační krvácení, hubnutí

- vznik a zhoršení v chladu a v noci

Natrium sulfuricum AKH
-  suchý nebo vlhký dráždivý kašel, často s odkašláváním hnědožlutých nebo hnědozelených hlenů s výraznou bolestivostí

v  levém boku, zlepšení po tlaku na levý bok, tekoucí žlutozelená rýma, bolesti hlavy jako po úrazu, špatná nálada,
podrážděnost, bolesti kloubů, křupání kloubů, vyčerpávající průjem, výrazné svědění kůže, často nažloutlé bělmo očí,
svědění očí

- vznik a zhoršení za studeného a vlhkého období

Capsicum AKH
-  suchý dráždivý kašel až záchvaty kašle, které přechází skoro do astmatu – pacient fi aloví nebo červená, zatuchlý dech

obvykle u pacientů, kteří prodělali bronchitidu nebo pneumonii virového původu, únava, vyčerpanost, špatná nálada,
bolesti hlavy, bolesti v uších, pálivé a křečovité průjmy, bolesti při močení

- vznik a zhoršení po prodělaném infektu, při studeném počasí, špatnou náladou

Causticum AKH
-  suchý dráždivý kašel, často s bolestí v pravém boku, třesoucí se celý hrudník, výrazný únik moči při kašli, chraplavý hlas

až ztráta hlasu, celková únava a vyčerpanost, sklon ke ztrátě váhy, svědění kůže až aktivace suchého ekzému, nespavost
v noci se strachem z opakování nemoci, bolesti a křupání kloubů, bolesti šlach

-  vznik a zhoršení po prodělaném infekčním (spíše virovém) onemocnění, za studeného suchého počasí, námahou,
špatnými zprávami

Carbo vegetabilis AKH
-  výrazný lék nejen pro pacienty staršího věku, kteří prodělali infekční onemocnění s postižením plic, střev, srdce a ledvin,

výrazná dušnost, často lapají po dechu, výrazné modré žíly, sklon ke svědění kůže, k nízkému krevnímu tlaku, lehce se
unaví a vyčerpají

- vznik a zhoršení po prodělaném infekčním onemocnění včetně virového, v nevětrané místnosti, námahou
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Rekonvalescence pacientů uzdravujících se 
z nemoci zřejmě vyvolané virem


