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Търси ги във всяка книжарница.

Шуслерови соли и 
хранене според 

биоритмите

Графиня Ангелика Волфскийл 
фон Райхенберг

Вземи твоите 
НАРЪЧНИЦИ по Шуслерова терапия 

за домашната си библиотека!

В тях ще откриеш изпитани комбинации от 
Шуслерови соли и съвети за детското здраве и                      

за храненето във всяка възраст.

Шуслерови соли 
за деца
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Графиня Ангелика Волфскийл 
фон Райхенберг

За автора
Графиня Ангелика Волфскийл фон Райхенберг, нату-
ропат и консултант по психология, става известна 
в цяла Германия като харизматичен, квалифициран 
лектор с широки медицински познания и автор на 
книги. Тя изнася своите лекции в качеството си на 
лектор от Съюза по биохимия в Германия (BBD). 
През последните години особено актуални са теми-

те º „Здравословно хранене“ и „Биохимията на д-р Шуслер“. Тя работи 
също така и в други области, между които са класическата и креатив-
на хомеопатия (според Антони Пеплер), енергийната терапия, тера-
пия на рефлексните зони на ходилата, терапия на гръбначния стълб 
(според Дорн/Бройс), ирисова диагностика, традиционна китайска ме-
дицина, аюрведа. Провежда и консултации по въпросите на храненето.
Графиня Волфскийл е преподавател към Свободния съюз на герман-
ските натуропати (FVDH) и ръководител на школата за натуропа-
ти SURYA в Райхенберг при Вюрцбург, в която работи като препо-
давател по въпросите на обмяната на веществата и биохимията на 
д-р Шуслер. 
Бестселърът на графиня Волфскийл „12-те соли на живота“ (”Die 12 
Salze des Lebens”, 6-то издание, февруари 2013 г.) е един от най-успеш-
ните и високо оценени от критиката наръчници по Шуслерови соли 
в немскоговорящите страни. 

Интернет страница на автора: 
www.graefin-wolffskeel.de
Повече за Шуслеровите соли:
www.schuesslersalts.com
www.istoriizazdrave.bg
www.facebook.com/schusslersalts.bg

Цена 20.00 лв.
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Да, те стават за бременни и даже са задължителни!
Не е необходимо да се примиряваш с мисълта, че бременността непременно ще 
отнеме част от очарованието на тялото ти. И още повече - от енергията ти. 
Трябва да се чувстваш добре и да се радваш на всеки миг, а Шуслеровите соли могат 
да ти бъдат верни помощници в тази мисия. 

Защо са ми необходими?
Защото тялото ти има по-големи нужди през 9-те месеца. А минералите, каквито 
са Шуслеровите соли, регулират и изграждат всяка клетка. Без тях не може да на-
стъпи нито един биохимичен процес. Например не усвояваш пълноценно полезните 
вещества от храната, приемаш витамини, но те не постъпват на точните мес-
та... Резултатът често е, че организмът започва да черпи от депата си със запаси 
на минерални соли. Ето защо например бременните често страдат от проблеми с 
кожата (стрии, разширени вени), проблеми със зъбите или косопад.  

Приемам други минерални добавки, тогава?!
Шуслеровите соли са минерални субстанции, разредени на хомеопатичен принцип. 
Това ги прави високо ефективни, тъй като се намират в естествена за тялото 
концентрация. За разлика от стандартните високодозирани препарати, те пре-
минават лесно през клетъчната мембрана и възстановяват баланса. Ако прие-
маш магнезиев или железен препарат през бременността, голяма част от него не 
се усвоява, защото тялото включва естествените си механизми на защита към 
високодозираните субстанции. При комбиниране на стандартните препарати със 
съответните магнезиева и желязна Шуслерови соли обаче се осигурява доброто ус-
вояване. 

Ако приемам дълго Шуслерови соли, това води ли до предозиране?
Шуслеровите соли са естествени регулатори на минералния баланс в тялото. Те 
не водят нито до привикване, нито носят опасност от предозиране. Нещо пове-
че. Продължителният им прием е препоръчителен особено през бременността ти. 
Така в тялото се създават оптимални условия за регулиране на минералните дефи-
цити. А най-важните минерали, като калцият например, имат нужда от дълъг при-
ем, за да бъде достигната нужната концентрация в тялото. Затова калциевите 
соли №1 и №2 е добре да бъдат с теб през цялата бременност.

Шуслеровите соли и твоите 9 месеца
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Те са 12. Опознай ги!

Калциев фосфат — солта на здра-
вите кости и зъби

№2 подпомага растежа и оздрави-
телните процеси на костите и зъби-
те. Солта е важен помощник при ле-
чението на счупвания и остеопороза.

2

Калциев флуорид — солта на елас-
тичната съединителна тъкан 

Укрепва вените, склонни към разши-
рение, предотвратява измененията 
на съединителната тъкан, водещи 
до целулит, бръчки и стрии. Поддържа 
тонуса и еластичността на тъкани-
те по време на бременност и предпаз-
ва от отоци. Препоръчва се при свръх-
чувствителност на зъбния емайл.

1

Калиев сулфат — солта при хро-
ничните възпаления 

№6 се справя с хроничните възпале-
ния и особено с кожните възпалител-
ни процеси. Много подходяща е при 
бавно зарастващи рани и за ускоря-
ване на оздравителния процес при 
възпаления на лигавиците - проблеми 
с гърлото, с конюнктивите на очите 
и с носа. 

6

Калиев фосфат — солта на нерв-
ната система и психиката 

№5 поддържа ума в добра кондиция 
и стабилизира нервната система. 
Необходима е при умствено, емоцио-
нално, психическо изтощение и раз-
лични състояния на умора. Подпомага 
лечението на следродилна депресия.

5
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Натриев хлорид — солта на балан-
са на солите и течностите 

№8 регулира хидратирането на тя-
лото. Особено подходяща при про-
блеми със стомашно-чревния тракт 
като обезводняване и повръщане. 
Предпазва от излишно задържане на 
вода и отоци по време на бремен-
ност.

8

Магнезиев фосфат — солта при 
спазми, крампи и болки 
№7 е особено необходима за лечение-
то на честите схващания и спазми 
на мускулите. Подходяща е за мус-
кулни болки - като менструалните, 
честите схващания на врата, гърба, 
раменете, спазмите на стомашно-
чревния тракт, преждевременните 
контракции. Помага бързо при главо-
болие и безсъние.

7

Калиев хлорид — солта на жлезите 
и лигавиците 

№4 помага при възпаленията на ли-
гавиците като хрема, бронхит, гас-
трит, колит и цистит. Необходима 
е за нормалното образуване на кър-
ма. 

4

Железен фосфат — солта за пър-
ва помощ на имунната система 

№3 е задължителна в първите ста-
дии на всички инфекции. Тя подпомага 
лечението на силното възпалeние, 
настинките, грипа, раните, ожулва-
нията, порязванията, както и първи-
те признаци на слънчево изгаряне. 

3
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Натриев сулфат — солта на 
отделителната система и детоксика-
цията

№10 подпомага цялостната деток-
сикация на организма, грижи се за 
функциите на черния дроб. Солта ус-
корява изхвърлянето на ненужните 
течности от организма. Има меко 
диуретично действие.

10

Натриев фосфат — солта на об-
мяната на веществата

№9 е солта, която регулира киселин-
но-алкалния баланс. Ускорява мета-
болизма, подобрява функциите на 
отделителната система, извежда 
излишните течности от клетката. 
Подходяща е за лечение на киселини, 
стомашно-чревни оплаквания, зат-
лъстяване.

9

Калциев сулфат— солта при гной-
ни процеси

№12 има силно противовъзпалител-
но действие и подпомага растежа 
на клетките. Лекува гнойни процеси, 
акне, целулит. 

12

Силицея — солта на косата, кожата 
и ноктите

№11 подпомага съхраняването на 
еластичността, здравината и хид-
ратацията на кожата. Нужда от 
тази сол има при косопад, нарушена 
еластичност на епидермиса, образу-
ване на стрии. Укрепва функциите на 
кожата и забавя нейното стареене.

11
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Засилване на 
имунната 
система

При положение, че приемът на медикаменти е нежелателен, 
е добре да подпомогнеш естествените си защитни сили, за 
да избегнеш риска от боледуване. Ето и подходящата ком-
бинация.

Шуслерова сол №3
Шуслерова сол №7
Шуслерова сол №6

сутрин по 3 табл.
на обяд по 3 табл.
вечер по 3 табл.

Комбинацията се приема поне 4 седмици, особено ако 
наближава грипният сезон.

Гадене и 
повръщане

Това е най-честото оплакване в тези месеци, като не бива 
да се подценява, за да не се стигне до обезводявяне на орга-
низма. При положение, че има болки и спазми на стомаха, се 
препоръчва следната комбинация.

Шуслерова сол №2
Шуслерова сол №8
Шуслерова сол №7

сутрин по 5 табл.
на обяд по 5 табл.
вечер по 5 табл.

Лечението продължава до отшумяване на симптомите.

Първи триместър
В този период е най-строга забраната за употреба на медикаменти от бъдещата 
майка. Причината за това е, че през първите месеци се образуват всички органи 
на плода и лекарствата могат да въздействат в негативна посока на този важен 
процес. Това обаче не важи за употребата на Шуслерови соли, които могат да бъдат 
щадяща и ефективна алтернатива за лечение на различни симптоми и състояния.

Солите за всеки етап от бременността ти 
Освен поотделно, Шуслеровите соли са особено ефективни, приемани като 
комбинация от таблетки и мехлеми.

1.2.3.
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Шуслерови мехлеми през цялата бременност
Всички Шуслерови соли се предлагат и под формата на мехлеми, които имат ши-
роко приложение и оказват външно въздействие върху всички органи и системи на 
тялото.

Външното приложение на Шуслеровите соли е изключително подходящо през пери-
ода на бременността, както и след раждането, включително в грижите за ново-
роденото. Шуслеровите мехлеми могат да се нанасят по няколко пъти дневно на 
тънък слой, а също и да се втриват чрез леко масажиране. Комбинираното лечение 
с Шуслеровите соли под формата на таблетки и мехлеми едновременно засилва и 
ускорява лечебния им ефект. 

Основна 
комбинация срещу 
стрии, целулит, 
хемороиди

Шуслерова сол №1 сутрин по 5 табл.

Шуслеров мехлем №1 сутрин, нанасяне в областта на коре-
ма, седалището и бедрата

Шуслерова сол №11 вечер по 5 табл.

Шуслеров мехлем №11 вечер, нанасяне в областта на коре-
ма, седалището и бедрата

Крампи и 
контракции Шуслеров мехлем №7 проблемното място се масажира 

нежно няколко пъти дневно

Хиперпигментация Шуслеров мехлем №6 петната се намазват няколко пъти 
дневно

Повишена температура
при температура до 38,5° С – Шуслерова сол №3 - през 5-10 мин. по 1 табл. до спадане 
на температурата;
намазване на гърдите и гърба с Шуслеров мехлем №3 няколко пъти дневно
при температура над 38,5° С - ШС №3 + ШС №5 + ШС №8 – редуват се по 1 табл. от 
солите на 5-10 мин.;
намазване на гърдите и гърба с Шуслеров мехлем №3 няколко пъти дневно
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Втори триместър
В повечето случаи неприятните неразположения от началото на бременността 
са отшумели и идва ред да се погрижиш за еластичността на тъканите си. 

Освен това трябва да се предпазиш от рушене на зъбите, от стрии и хемороиди. 

Ето коя е необходимата комбинация от соли:

 

Желязодефицитна 
анемия

Шуслерова сол №2
Шуслерова сол №3
Шуслерова сол №5

по 5 табл.
по 5 табл.
по 5 табл.

Шуслеров мехлем №2 вечер се втрива на гърба между 
плешките

Киселини
Шуслерова сол №8
Шуслерова сол №9
Шуслерова сол №10

по 5 табл.
по 5 табл.
по 5 табл.

1.2.3.

Основна комбинация

Шуслерова сол №1 сутрин по 5 табл.

Шуслерова сол №2 на обяд по 5 табл.

Шуслерова сол №8 вечер по 5 табл.

Комбинацията се приема постоянно до 8-ми месец.
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Трети триместър

В този период се увеличават чувствително нуждите от желязо (хемоглобинът 
пада), възниква опасността от анемия, формират се нервните пътища на плода. 

Ето коя е комбинацията, която ще предпази майката от анемия, от следродилна 
депресия и ще подпомогне нормалните процеси на развитие на плода:

 

Болки в гърба 
и кръста

Шуслерова сол №1
Шуслерова сол №2
Шуслерова сол №11

по 5 табл.
по 5 табл.
по 5 табл.

Шуслеров мехлем №7 болезнените участъци се намазват  
2-3 пъти дневно

Подуване на 
крайниците  
и запек

Шуслерова сол №8
Шуслерова сол №10

по 5 табл.
по 5 табл.

Шуслеров мехлем №10 оточните участъци се намазват 2-3 пъти 
дневно

Преждевременни 
контракции

Шуслерова сол №7 по 10 таблетки на ден, приемани на 2 
пъти, разтворени в гореща вода

Шуслеров мехлем №7 областта на корема се масажира нежно ня-
колко пъти дневно

1.2.3.

Основна 
комбинация

Шуслерова сол №5 сутрин по 5 табл.

Шуслерова сол №3 на обяд по 5 табл.

Шуслерова сол №2 вечер по 5 табл.

Комбинацията се приема през 8-ми и 9-ти месец на бременността 
до раждането.

Шуслеров мехлем №2 вечер се втрива на гърба между плешките
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Подготовка за раждането с Шуслеровата терапия
Раждането съвсем закономерно е най-вълнуващият и същевременно притесните-
лен момент за теб. Още от първите месеци на бременността се научи буквално да 
се изключваш от страшните и неприятни разкази за начина, по който е протекло 
раждането на някоя твоя приятелка или роднина. За предизвикателствата на раж-
дането от сериозна помощ ще ти бъдат и Шуслеровите соли. 

За ефективна родова дейност
В последните две седмици преди раждането е изключително важно да се даде до-
пълнително енергия на организма, за да се справи с физическото и психическо изто-
щение по време на родилния процес. Може да заредиш с достатъчно сили тялото 
си с енергийния коктейл от Шуслерови соли за раждане. В 500 мл вода разтвори по 
5 таблетки от Шуслерови соли с номера 2, 3, 5 и 7. Течността се пие на малки глът-
ки, на части през деня, 2 седмици преди раждането и при възможност по време на 
самото раждане. 
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По време на раждането тялото ти губи много калиеви и калциеви йони при пре-
напрягането на мускулите по време на контракциите. Физическото напрежение и 
стресът от случващото се са причина и за сериозна загуба на магнезий и фосфор. 
Недостигът им води до слабост на тазовата мускулатура и опасност от появата 
на следродилна депресия. В тази ситуация е важно бързо да възстановиш необходи-
мите за организма ти минерали. Така ще си пълноценна в грижите за твоето бебе.

Възстановяване след раждане със солите на д-р Шуслер

Лохии
Така се нарича кръвотечението, което е 
особено интензивно в първите дни след 
раждането и продължава няколко сед-
мици след това. То е част от естест-
вените процеси на възстановяване на 
матката, при което тя се свива и се из-
хвърлят съответно кръв и остатъчна 
тъкан. Подходяща е Шуслерова сол №5 
(помага за регенерирането на тъкани-
те, не допуска възникването на възпа-
ления, защото има антисептична функ-
ция).
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Температура
Поради резките хормонални промени 
и пренапрягането на организма, в пър-
вите дни или седмица след раждането 
е нормално да има повишаване на те-
лесната температура. Ако тя е до 38,5 
градуса се приема Шуслерова сол №3 по 2 
таблетки на всеки половин час, ако е над 
38,5 градуса, се приема Шуслерова сол 
№5 - отново по 2 таблетки на всеки по-
ловин час. А гърдите и гърбът се намаз-
ват с Шуслеров мехлем №3 няколко пъти 
дневно.

Незадържане на урина/Смъкване на 
матката
По време на бременността нивата на 
хормоните буквално отпускат стави-
те и мускулите и незадържането (ин-
континенцията) на урина след раждане-
то е един от неприятните проблеми. В 
този случай помага Шуслерова сол №1 – 3 
пъти по 2 таблетки минимум 4-6 седми-
ци. Солта стяга и заздравява тъканите 
и сухожилията.

Възстановяване на перинеума
Тазовото дъно (перинеума) е орган от 
мускули, които поддържат пикочния ме-
хур, матката, влагалището и не позво-
ляват неволевото изхвърляне на урина 

и изпражнения. По време на нормалното 
раждане тези мускули помагат за за-
въртането и придвижването на плода. 
И трябва да се поддържат еластични. 
За целта се препоръчват Кегеловите 
упражнения преди и след раждането. За 
регенериране на перинеума след ражда-
нето се приема 40 дни следната комби-
нация от Шуслерови соли. Сутрин сол №5 
по 2 таблетки, на обяд сол №2 по 2 табл., 
вечер сол №7 по 2 табл. Комбинацията 
носи и допълнителни плюсове – избягва 
се следродилната депресия, тъканите се 
възстановяват по-бързо, а организмът 
на майката разполага с достъчно маг-
незий и калций за нормалния процес на 
кърмене.

Възстановяване след секцио

При възстановяването след секцио се 
препоръчва предишната комбинация 
от Шуслерови соли, както при нормал-
ното раждане, но се добавя и сол №3 по 
2 таблетки. Тази Шуслерова сол профи-
лактира възможно възпаление или ин-
фектиране на оперативната рана. След 
зарастване на раната мястото се маже 
няколко пъти дневно с Шуслеров мехлем 
№1 за по-бързо и окончателно изчиства-
не на белега.
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Нестабилно емоционално 
състояние
Подходящата Шуслерова сол е №5, коя-
то помага на нервната система да за-
почне работа при новите обстоятел-
ства, в „режим на майчинство”. Към 
приема на солта на таблетки се добавя 
и намазване с мехлем №5, в областта на 
гръдната кост, раменете и от вътреш-
ната страна на коленете.

Умора и слабост
При тези оплаквания е добре да се при-

ема Шуслерова сол №2 под формата на 
гореща напитка, като 10 таблетки от 
солта се разтварят в гореща вода и 
течността се изпива на малки глътки. 
Приемът се повтаря веднъж дневно до 
отшумяване на симптомите.

Отслабване
Комбинацията е по 5 таблетки от сол 
№10 сутрин (помага за процесите на де-
токсикация и изхвърляне на ненужните 
вещества от организма), сол №5 на обяд 
(предпазва те от прекомерно хранене в 
резултат на стрес) и сол №9 вечер (под-
помага метаболизма). Програмата се из-
пълнява минимум 4-6 седмици.

Внимание! №10 спира кърмата! Ползвай 
я само, ако искаш да отбиеш бебето.

Антицелулитна програма
С неприятната портокалова кожа, 
вследствие от по-обилното хранене, 
хормоналните проблеми и задържането 
на течности през бременността, също 
може да се справиш с Шуслеровата те-
рапия. Трябва да приемаш по 5 таблетки 
от соли №1, 8 и 11 и да мажеш проблем-
ните зони с Шуслерови мехлеми №10 и 
№12 (редуват се в отделните дни). Про-
грамата се изпълнява минимум 2 месеца, 
за поддържане може да се прилага некол-
кократно в годината. 
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Успешното кърмене –  
решения и съвети за възможните проблеми

Златно правило
Кърми мъничето толкова пъти, колкото 
поиска. Това обикновено са между 8 и 12 
хранения или резултат от 6 мокри пам-
перса. Бебето наддава около 120-160 гра-
ма на седмица. 

Как да решиш най-честите про-
блеми с Шуслеровите соли?
В периода на кърмене жизненоважните 
минерали интензивно се изчерпват от 
майчиния организъм в полза на детето. 
Затова е необходимо те да бъдат внесе-
ни под формата на Шуслерови соли. Така 
се възстановява баланса в клетките и 
те започват по-добре да усвояват ми-
нералните вещества, постъпващи чрез 
храната. Кои са особено важните соли за 
образуването на кърмата?
Шуслерова сол №2 калциев фосфат 
отговаря за трансформирането на 
белтъчините в майчиния организъм, за 
произвеждането на хранително мляко 
и подпомага всички делящи се клетки. 
Благодарение на тази сол майката не 
страда от косопад, проблеми със зъбите 
и има добър тонус, защото не са засегна-
ти депата на този минерал в организма 
(костите, косата, зъбите).
Шуслерова сол №4 калиев хлорид под-
силва дейността на млечните жлези и 
образуването на мляко.

КОМБИНАЦИЯТА от тези соли  
(по 3 табл. от всяка всеки ден) 

се приема по време  
на целия период на кърмене.

Шуслерова сол №7 магнезиев фосфат 
подпомага жлезите с вътрешна секре-
ция и релаксира тялото.

Шуслерова сол №8 натриев хлорид е из-
ключително важна за баланса на течно-
стите в организма на майката.
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Напукани зърна
Приемат се: 

Шуслерова сол №1 –
за омекотяване на тъканта и

Шуслерова сол №8 –
за хидратация на кожата. 

по 3 таблетки от всяка всеки ден
до отшумяване на оплакванията

Разранени зърна 
Възможна причина е неправилно захва-
щане на гърдата от детето. Сменяй 
позите. Не мий зърната със сапун, а ги 
остави да изсъхнат от само себе си. По-
съветвай се със специалист по кърмене. 

В тази ситуация задължителни са: 
Шуслерови соли №1, №3 и №8
3х5 табл, от всяка сол дневно

Шуслеров мехлем №3
нанася се върху засегнатите места 
2-3 пъти дневно

Така се облекчава възпалението и се 
хидратира кожата.

Препълнени/напрегнати гърди
Поставяй бебето по-често на гърда. 
Изцеждай гърдите с помпа, докато по-
чувстваш облекчение. 

Комбинацията от Шуслерови соли е №1 
(омекотява), №3 (снабдява с кислород 
тъканите) и №4 (помага на нормалната 
работа на млечните жлези).

Запушени млечни канали/мастит
Мястото е болезнено и се усеща като 
твърда бучка. Поставяй топли компреси 
и не забравяй соли №3 и №8 и Шуслеров 
мехлем №4. В тази ситуация те се при-
емат по-начесто – на 1-2 часа по 2 табл. 
от всяка сол. А мехлемът се втрива неж-
но в кожата на гърдите няколко пъти 
дневно. 

Отбиване 
Шуслеровата сол, която помага за цел-
та е №10. Но внимание! Добре премисли 
дали този момент е дошъл. Тя може да 
се ползва и при хиперлактация, но наис-
тина трябва да си сигурна, че млякото 
е много, защото солта буквално го кара 
да пресъхне.
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Гледай филмите за солите на shuslerovi-soli.bg/ истории-за-здраве/ и влез в 
нашето „Училище за здраве“ на сайта, за да получиш още много полезни зна-
ния. 

За въпроси може да се свържеш с нас на страницата на Шуслеровите соли във 
фейсбук.

Алпен Фарма България
Представителство на 
Немския хомеопатичен съюз

София, Студентски град
ул. «Йордан Йосифов» №6
тел. 02 861 40 00

За потребителска информация 
Цветанка Райчева-Скордева
тел. 0888 512 136

Още информация за 

12-те Шуслерови соли 

може да намериш на 

shuslerovi-soli.bg

alpenpharma-bulgaria.bg
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Моят 
Шуслеров мехлем

Солите на д-р Шуслер

Силата на минералите за всяка 

клетка в моето тяло
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Здрави кости/
зъби2 Първа помощ 
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4Eластичност на 

съединителната 
тъкан
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