Průvodce homeopatií z mateřského mléka
Toto homeopatikum je zcela unikátní. Je vyrobeno z mateřského mléka a obsahuje jedinečné
vlastnosti. Dalo by se o tomto homeopatiku uvažovat jako o kouzelném lektvaru, který jej/ji
bude provázet po celou dobu života.
K dispozici jsou 2 lahvičky, jedna pro matku a jedna pro dítě. Homeopatikum může být
použito od narození až do dospělosti. Dítěti pomáhá překonat mnoho věcí – kolika, růst zubů,
separační úzkost a záchvaty pláče, učení na nočník, první den ve škole, odstavení od kojení a
jakýkoli jiný stres. Také zvažte podání homeopatika, pokud se dítě zdá bledé, vyčerpané a
připadá vám, že bude nemocné.
Pro ženy je homeopatie z mateřského mléka účinná v době menstruace, premenstruačního
syndromu, těhotenství, kojení a menopauze.

Dávkování
Dospělí - jednu dávku, po projevení příznaků. Po uplynutí 1 hodiny, můžete opakovat
každých 15-20 min a podat až 4 dávky. Poté uvidíte, jestli došlo ke zlepšení. Pokud se zlepšení
dostavilo, tak už homeopatika nemusíte znovu brát. K dalšímu zhoršení stavu by nemělo dojít.
Pokud ke zlepšení po nasazení homeopatik nedojde, tak je možné, že tohle není vhodný
prostředek k řešení daného problému nebo se jedná o nesprávnou potenci.
Kojenci a děti – viz výše. Do 6 měsíců věku dítěte bude nejspíš potřeba tabletu mezi 2 lžícemi
rozdrtit nebo rozpustit v malém množství chlazené, převařené vody a dítěti podat na lžičce.
Vzhledem k tomu, že homeopatikum je absorbováno v puse dítěte, nemějte obavy, pokud dítě
po podání homeopatikum nespolkne.
Vyhněte se manipulaci s tabletami, pokud je to možné. Pokud příznaky přetrvávají nebo
máte jakékoli obavy, pak doporučujeme kontaktovat Vašeho lékaře.
Tablety skladujte v chladném a tmavém místě (ne lednice), mimo dosah silných pachů.
Homeopatka nemá možnost tento vzorek uchovat. Pokud budete chtít homeopatikum
doobjednat, je potřeba poslat nový vzorek – prosím kontaktujte svého specialistu.
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