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OM CELLESALTE 
 
Cellesalte er et godt supplement til homøopati. Du kan tage det som en del af din daglige 
rutine, nærmest som et kosttilskud, eller du kan regulere efter, hvad du har brug for lige 
her og nu.  
Der findes 12 cellesalte, hvilket gør det nemt at finde rundt i. Cellesaltene fås hos de fleste 
helsekostbutikker og de er ikke særligt dyre. Saltene er i såkaldte lave potenser, og dvs. at 
de er ganske ukomplicerede at udskrive til sig selv og andre.  
 
HISTORIEN KORT FORTALT 
Cellesaltene kommer fra den homøopatiske tradition og fremstilles efter de homøopatiske 
principper, gennem en gradvis forstyndingsproces, som dog traditionelt foregår i en 
kværneproces, og ikke som med de homøopatiske lægemidler, der fortyndes med vand. 
 
Hvor der er 1000’vis af homøopatiske lægemidler, så er der traditionelt kun 12 cellesalte. 
Og det gør det nemt for den enkelte at finde frem til et godt middel til en specifik lidelse. 
 
Det var dr. Schuessler, der startede fremstillingen af cellesaltene. Dr. Schuessler var en 
praktiserende tysk homøopat og en lærd mand. Han talte mange sprog, herunder græsk, 
latin og sanskrit, og han arbejde intenst på at samle og simplificere informationer omkring 
homøopatiske lægemidler. Hans bidrag til homøopatien er en del af alle homøopaters 
hverdag i dag, igennem vores helt fundamentale værktøj ’The Reportory’ som han har 
været med til at udvikle. 
 
Det var dr. Schuessler’s teori at mange lidelser tog grund i mangel på mineraler, og han 
kombinerede denne med sin homøopatiske viden, da han lavede de 12 cellesalte. Hans 
påstand er, at hvis der mangler mineraler i cellerne, så er disse ikke, eller i mindre grad, i 
stand til at optage organisk materiale, og dette vil svække kroppen.  
 
Han fandt frem til de 12 cellesalte ved at brænde celler og analysere hvad der var tilbage i 
asken efter dette. Og vi kender disse i dag som de 12 cellesalte. 
 
I MIN EGEN PRAKSIS 
I min praksis betragter jeg cellesaltene som et ’homøopatisk kosttilskud’. De er rigtigt gode 
både alene og som supplement til homøopatisk behandling. Det sker ofte at jeg anbefaler 
mine patienter at tage specifikke cellesalte parallelt med deres homøopatiske behandling. 
Og gerne så mange forskellige som muligt, der er godhed i dem alle sammen. Jeg selv 
tager simpelthen en lav dosis af alle de 12 cellesalte hver dag og justerer efter hvad jeg 
lige føler jeg har brug for ekstra i en periode.  
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DOSIS 
Tag den dosis der anbefales på det specifikke produkt du har i hånden. 
De fleste pakker med cellesalte skelner mellem en daglig dosis og en akut dosis. Den 
akutte dosis er højere og tages oftere end den daglige vedligeholdelsesdosis. Der menes 
hermed situationer hvor man står med symptomer der netop er opstået og hvor der er 
noget i kroppen der skal bekæmpes. I disse situationer vil jeg foreslå at man desuden får 
hjælp fra en homøopat eller en anden trænet behandler, og bruger cellesaltene som en 
virkeligt godt supplement til denne behandling.  
Og er der tale om kroniske lidelser, så skal saltene tages over en længere periode, før du 
vil mærke effekten. Og igen, så anbefales det at modtage en grundig behandling 
andetsteds, og bruge saltene som supplement.  
 
Men cellesaltene er også bare et godt sted at starte. Begynd at tage dem, og mærk 
langsomt hvordan de hæver din energi, eller sagt på en anden måde: Hvis du skulle vælge 
én ting, så vælg cellesaltene. 
 
HVORDAN SKAL DE TAGES? 
Cellesaltene kommer som regel i bløde, let opløselige tabletter. Man kan sagtens bare 
smide sine cellesalte ned i en vandflaske og få det i vandet igennem dagen. Det kan være 
en god ide lige at ryste flasken hver gang man drikker. 
 
POTENSER 
Cellesalte kommer i forskellige ’potenser’. Potensen er kendetegnet med det tal der 
kommer efter navnet på cellesalten, sammen med et bogstav (3D/ 3X – 12D/ 12X) osv. 
For god ordens skyld, så står ’D’ for deci som betyder en tiendedel, og ’X’ er det romerske 
tal 10. Så ’D’ og ’X’ betyder det samme. I Danmark er der tradition for at skive ’D’ hvor 
man i England bruger ’X’.  
 
Jeg bruger selv den potens der hedder 12X, men det gør ikke den store forskel hvilken 
potens man bruger. Det vigtigste er at cellesalten er et godt match til den tilstand du gerne 
vil behandle. Og der er under alle omstændigheder ingen grund til at tage den samme 
cellesalt i forskellige potenser. 
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DE 12 CELLESALTE/ materia medica 
CALC FLOUR: Forynger knogler og væv. Vedligeholder elasticiteten i vævet, kirtlerne og 
blodårene. Bruges til knogler der heler langsomt eller kirtler der er blevet hårde eller 
forstørrede. God til dårlig cirkulation, åreknuder, hæmorider og problemer med emaljen på 
tænderne. 
 
CALC PHOS: Ernæring og vækst. Hjælper hvor knogler vokser langsomt i børn og ligeså 
med vokseværk. God til svækket fordøjelse, problemer ved tandfrembrud og blodmangel. 
 
CALC SULPH: Til huden. Reparerer huden og bindevæv. God til akne i teenagere og der 
hvor huden tager lang tid om at hele op igen, inklusiv tørre læber. Hjælper til med at rense 
blodet. 
 
FERRUM PHOS: Kuldegysninger, feber, inflammation og overbelastninger. Er god i 
kombination med alle andre cellesalte da den ilter blodet, og gør det nemmere for alle 
andre cellesalte at arbejde. God til gigt, bronkitis og astma. 
 
KALI MUR: Hoste, forkølelse, luftvejsproblemer. Gives ofte sammen med ferrum phos. 
Rigtig god til blodet. Anbefales når der er feber i forbindelse med børnesygdomme. 
 
KALI PHOS: Nervøsitet. Søvnløshed, udmattelse og metal eller fysisk svækkelse. 
Hovedpine efter nervøsitet, dårlig fordøjelse og stress pga. bekymringer eller spænding. 
 
KALI SULPH: Balsam for huden. Hjælper hud der sprækker, brænder , skælder eller har 
katar der klistrer. God til hårtab og dårlige negle. 
 
MAG PHOS: Stabiliserer nerver. Hjælper ved kramper, nervesymptomer, nervesmerter og 
luft i maven. Hjælper også ved nervøsitet. 
 
NATRUM MUR: Regulerer væske. Balancerer tørhed eller fugtighed overalt i kroppen. 
Den er god til forkølelser hvor det drypper fra næsen, hvis man mister smags eller 
lugtesansen samt ved blæreproblemer.  
 
NATRUM PHOS: Neutraliserer syre. Hjælper når der er for meget syre i kroppen, ved 
fordøjelsesproblemer, sure opstød, gigt symptomer og problemer forbundet med urinen. 
 
NATRUM SULPH: Til leveren. Eliminerer overflødigt vand fra kroppen. God til symptomer 
der stammer fra leveren så som gulsot, kvalme og mave influenza. 
 
SILICA: Udrenser og eliminator. Godt til håret og blodet. Godt til bylder og bumser, blister i 
munden, sår der heler langsomt, skøre negle og fladt hår. 
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HJÆLP TIL UDSKRIVNING 
 
FØRSTEHJÆLP Du kan knuse en eller flere ferrum phos piller og 

smøre det på området der er slået. Brug kali mur og 
ferrum phos hvis der er hævelser. Calc sulph hjælper 
sår der væsker. Silica kan bruges hvis der er en tyk 
betændelse. Natrum sulph og natrum mur er gode til 
chok. Om nødvendigt, tag en tur på skadestuen og 
bliv tjekket igennem. 

AKNE Tag calc phos som det første hvis der er et 
længerevarende problem med akne. Ferrum phos, 
kali mur og natrum mur anbefales hvis bumserne har 
en vandet udledning. Kali sulph og silica foreslået 
helt automatisk til hudproblemer ligeså. Tag calc 
sulph hvis der er tale om akne i teenagere. Akne kan 
være et udtryk for andre problemer. Ofte er der en 
forbindelse mellem akne og fordøjelsesproblemer. 
Det er værd lige at kigge på dette afsnit også. 

ALDERDOMSPROBLEMER Silica, kali mur og calc flour er specielt gode til ældre. 
Calc phos og kali phos kan bruges ved tidlig 
glemsomhed som kommer lige tidligt nok. Kig 
desuden under andre symptomer i denne guide for 
mere specifikke forslag til disse. 

APPETITMANGEL Tag natrum sulph, natrum phos og calc phos før 
ethvert måltid 

ASTMA Som nummer 1 brug natrum sulph, men astma er en 
kompleks lidelse, hvor flere cellesalte bør tilføjes. 
Brug silica hvis tilstanden forværres af støv. Hvis 
astmaen er mere nervøst bestemt, så brug kali phos. 
Bronkitisk astma med gult slim skal have calc phos. 
Gentag kali phos ofte i højeste dosis hvis det er 
anstrengende at trække vejret. Og brug kali mur hvis 
astma kommer sammen med maveproblemer.  

BIHULER Tag ferrum phos ved første tegn på inflammation. 
Tag calc phos hvis der er hvidt katar og tag natrum 
mur hvis katar er gennemsigtigt. Kali mur er godt hvis 
katar er meget sejt i sin konsistens. Tag kali sulph 
hvis katar er grønt eller gult. Og tag calc flour hvis det 
er gult og klumpet. Og tag desuden skiftevis silica og 
calc sulph for at hjælpe med at dræne bihulerne. 
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BLODMANGEL (anæmi) Tag calc phos, natrum phos og ferrum phos ved 
blodmangel. Hvis der er en del nervøsitet i 
forbindelse med blodmanglen så tag kali phos, kali 
sulph og mag phos sammen med. Flere behandlere 
anbefaler at man tager disse cellesalte i høj dosis 
hvis det er specielt svært at slippe af med igen. For at 
vide at man har blodmangel har man sikkert været 
hos lægen og fået foretaget nogle tests. Hvis man 
ikke har det, men mistænker man har blodmangel, så 
skal man tage til lægen. 

BLÆREPROBLEMER Hvis du skal på toilettet hele tiden, så tag mag phos, 
calc phos, natrum phos og natrum sulph. Hvis det er 
en kronisk tilstand så vælg kali mur og silica. Tag 
ferrum phos hvis der er inflammation. Kronisk 
blærebetændelse skal altid behandles hos lægen. 

BRONKITIS Når bronkitis starter, så tag ferrum phos hver anden 
time. I det næste stadie tilføj kali mur. Hvis der hostes 
grønt slim op, så tag kali sulph og natrum mur. Og 
tag desuden ferrum phos og kali mur for kroniske 
tilstande. 

DEPRESSION Cellesalte skal forstås som et supplement til anden 
behandling, hvis de ikke er udskrevet under 
supervision af en professionel. Og dette er specielt 
vigtigt at understrege når der er tale om en 
depression eller depressive tanker. Det er vigtigt ikke 
at gå med det selv, og at man finder nogen at tale 
med! Men sammen med dette er cellesaltene en god 
støtte. Start med kali phos. Og tilføj eventuelt ferrum 
phos, calc phos og silica. 

DIARRE Calc phos anbefales til alle problemer med 
fordøjelsen. Ferrum phos er altid indikeret som en 
god cellesalt at tage ved diarre. Hvis din diarre skifter 
til forstoppelse og vise versa så prøv at tage natrum 
mur, natrum phos og natrum sulph. Hvis din afføring 
lugter meget så tag kali phos.  Og hvis din diarre 
kommer med meget luft i maven samt kramper i 
maveområdet, så tag mag phos. Kali mur anbefales 
hvis din afføring er bleg som følge af at have spist fed 
mad. Ved diarre skal man specielt sørge for at få 
meget vand, da der er fare for at blive dehydreret. 
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FORKØLELSE Når du fornemmer en forkølelse i opstarten så tag 
straks ferrum phos. Dette er måske nok til at tage det 
i opløbet. Kali mur og natrum mur anbefales ligeså. 
Silica kan også hjælpe. Tag calc phos når det 
nærmer sig det sidste stadie af en forkølelse. 

FORSTOPPELSE Calc phos anbefales til alle problemer med 
fordøjelsen. Hvis der er tale om kronisk forstoppelse 
så tag natrum phos og natrum sulph. Hvis 
forstoppelsen er begrundet i en meget tør afføring, så 
tage natrum mur. Hvis forstoppelsen kommer 
sammen med en general dårlig fordøjelse, så tag kali 
mur. Calc flour hjælper hvor fordøjelsen virker 'træt' 
eller 'doven'. Kali sulph hjælper til at gøre afføringen 
blødere. Silica hjælper med at få afføringen skubbet 
ud. Brug kali sulph hvis du vil betragte din afføring 
som ekstrem hård og svær at få ud. Men hvis du er 
forstoppet, så skal du naturligvis kigge på hvad det er 
du spiser. Hvad du får for meget af, og hvad du 
eventuelt mangler. 

GIGT Det anbefales at tage natrum sulph til alle 
gigtsmerter. Tag ferrum phos og natrum phos hvis du 
har gigt symptomer med feber eller andre 
inflammatoriske symptomer. Tag natrum phos og 
silica hvis symptomerne er kroniske. Natrum phos er 
specielt indikeret hvis man sveder meget og sveden 
lugter surt. Ferrum phos og mag phos kan hjælpe på 
smerter der langsomt bygger sig op. Og mag phos og 
kali sulph hjælper smerter der skifter hele tiden. 
Natrum sulph hjælper når der er forværring i 
forbindelse med stigende luftfugtighed, og calc flour 
er generelt godt til leddene. 

HOSTE Hvis der er tale om en kildende, spasmodisk hoste så 
tag mag phos. Hvis hosten bliver værre i et opvarmet 
rum om aftenen, så tag kali sulph. Skift mellem at 
tage ferrum phos og calc sulph hvis der er tale om en 
løs og rallende hoste. Andre typer hoste kan 
afhjælpes ved at tage de cellesalte man vil tage ved 
en almindelig forkølelse.  
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HOVEDPINE Den cellesalt der bruges mest til hovedpine er natrum 
mur. Men du kan også prøve calc sulph, mag phos, 
natrum phos og kali phos. Husk desuden at 
hovedpine kan være forbundet til 
fordøjelsesproblemer, nervøsitet, søvnproblemer 
mm.  

HÆMORROIDER Tag calc flour og ferrum phos. Og hvis 
hæmorroiderne opstår som resultat af forstoppelse, 
så skal du også behandle forstoppelsen (se afsnittet 
her om). 

HØFEBER Tag natrum sulph, natrum mur, ferrum phos og kali 
phos. 

HÅR Det anbefales at man tager silica ved alle problemer 
relateret til håret. Kali sulph er også godt at supplere 
med. Ved hår tab, tag kali phos og silica og det 
anbefales desuden at massere hovedbunden. 
Natrum sulph anbefales desuden til hårtab og kali 
sulph er godt mod skæld.  

INFLAMMATION Tag ferrum phos, specielt i det meget tidlige stadie, 
og hvor der ikke er noget katar. Kali mur anbefales 
ved katar der er hvidt, kali sulph til gult katar, og calc 
sulph når man kommer hen imod de sidste stadier af 
en inflammation. Silica kan også have god effekt på 
inflammation, og skal måske til føjes.  

INFLUENZA Tag natrum sulph, ferrum phos og kali mur hver time 
til feberen falder til ro. For at kommer sig over 
influenza, så anbefales det at tage kali phos og calc 
phos. Kali mur er godt til ømhed i kroppen under 
influenza. 

KLØE Opløs natrum sulph, mag phos og kali phos i noget 
varmt vand. Påfør med en ren klud opløsningen på 
områderne med kløe. Prøv desuden også kali phos.  

KNOGLER Ved knoglebrud tag calc phos. Ved knoglesygdomme 
, som i hofteartrose tag ferrum phos. Tag silica til ved 
alle knoglesygdomme. Tag natrum sulph ved 
knoglesmerter og led der knækker. Knoglebrud skal 
altid behandles at en læge.  

KRAMPER Tag mag phos og calc phos ved enhver type af 
muskelkramper. Nogengange kan silica også hjælpe. 
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LEDGIGT Der er flere forskellige cellesalte der bruges ved 
leddegigt, efter hvordan symptomerne opleves. 
Ferrum phos bruges ved alle tilfælde hvor der der en 
inflammeret tilstand. Calc flour og calc phos er ofte 
gode til leddegigt. Natrum phos, natrum mur og silica 
er specielt gode ved kronisk leddegigt. Læs også 
under 'gigt'. 

LEVER Tag kali mur som supplement til alle lever relaterede 
symptomer. Hvis personen er meget irritabel så tag 
natrum sulph og calc sulph. Tag kali mur og natrum 
sulph hvis tungen er hvid eller grå. Natrum sulph, 
natrum mur, natrum phos og ferrum phos er 
indikerede ved tilfælde med feber og forhøjet 
surhedsgrad i kroppen. Og hvis der er gulsot som en 
del af billedet, så tag kali sulph også. Smerter ved 
leveren skal altid tjekkes af en læge. 

LUFT I MAVEN Ved for meget luft i maven tag mag phos, calc phos 
og kali mur. Læs videre om andre 
fordøjelsesproblemer i guiden for at se om der er 
andre cellesalte der lyder gode til dig lige nu. 

LUGTESANS Måske silica og kali phos kan hjælpe med at få din 
lugtesans tilbage. 

MARERIDT Tag natrum mur morgen og aften. Og tag kali phos 
og natrum phos før alle måltider. 

MAVESYRESYMPTOMER Problemer med mavesyren er sjældent et isoleret 
symptom, og der er ofte hovedpine og 
maveproblemer der kan sættes i forbindelse med det, 
så læs også disse sektioner. Opløs natrum phos, 
natrum sulph og silica i varmt vand og drik løbende. 

MENSTRUATION Tag ferrum phos og silica hvis du har problemer med 
din menstruation. Og tilvælg følgende efter behov: 
Hvis din menstruation er forsinket så tag kali phos. 
Hvis du oplever kramper i forbindelse med 
menstruation, så tag mag phos. Hvis du bløder 
kraftigt, så prøv med natrum mur. Prøv med kali mur 
hvis der er mørke klumper i blodet, og hvis 
menstruationen kommer med for korte intervaller. 
Calc phos hjælper ved blodmangel i unge kvinder. 

NEDTRYKTHED Tag kali phos, natrum mur og kali sulph ved 
melankolske følelser. Ved længerevarende ned 
trykhed er det vigtigt at få talt med nogen om det der 
gør at man ikke bliver rigtigt glad. 
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NEGLE Silica og kali sulph  
NERVESMERTER Tag kali phos, ferrum phos og kali sulph hvis der er 

tale om smerter der bliver værre ved 
varmepåvirkning. Tag mag phos hvis kuldepåvirkning 
gør smerterne værre. Tag desuden silica og calc 
sulph hvis problemet er stædigt. 

NERVØSITET Tag kali phos for nervøsitet. Og hvis du er nervøs og 
samtidig heller ikke har en god fordøjelse, så prøv 
med calc phos.  

ONDT I HALSEN Ferrum phos og kali mur, de er de vigtigste cellesalte 
når man har ondt i halsen. Suppler eventuelt med 
calc flour og kali phos. Tag calc sulph når du mærker 
de første symptomer. Tag desuden den cellesalt der 
matcher bedst på farven af katar: Tag calc phos hvis 
der er hvidt katar og tag natrum mur hvis katar er 
gennemsigtigt. Kali mur er godt hvis katar er meget 
sejt i sin konsistens. Tag kali sulph hvis katar er grønt 
eller gult. Og tag calc flour hvis det er gult og 
klumpet.  

OPKAST Opløs ferrum phos, natrum mur, kali mur og calc flour 
i varmt vand og drik langsomt. Natrum phos og 
natrum sulph vil hjælpe ved opkast der smager af 
syre. Prøv desuden kali phos og natrum phos. 

OVERGANGSALDER Når du kommer i overgangsalderen, så tag ferrum 
phos, kali phos, calc phos, natrum phos og silica som 
en del af din daglige rutine, indtil symptomerne 
frafalder igen. 

OVERVÆGT Tag natrum mur, natrum phos, calc phos og calc flour 
som opstart på en diæt, eller som supplement. 

RYGSMERTER Med krampeagtige rygsmerter, prøv med silica. Ved 
hekseskud tag ferrum phos. Men de 2 mest brugte 
cellesalte til rygsmerter er calc flour og natrum mur. 
Ellers prøv med natrum sulph, natrum phos eller kali 
phos. 

SENGEVÆDNING Hvis barnet har meget om ørerne eller er stresset, så 
vælg kali phos. Natrum phos vælges hvis barnet 
drikker meget vand før sengetid. Og vælg ferrum 
phos sengevædningen sker pga. muskelsvaghed. 
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SMERTER Ferrum phos og mag phos udskrives ofte i 
forbindelse med smerter. Tag calc flour for smerter 
der sættes i forbindelse med dårlig cirkulation og tag 
kali mur for smerter i tandkødet eller i maveregionen. 
Kali sulph er også godt til mavesmerter. Og tag 
natrum phos for smerter der sættes i forbindelse med 
for meget syre i kroppen, og tag natrum sulph for 
smerter i forbindelse med leveren. 

STIV NAKKE Opløs nogle piller med ferrum phos, natrum phos og 
natrum mur i lidt varmt vand. Tag et stykke bandage 
og gør det vådt i opløsningen og bind det rundt om 
nakken for lindring. 

SVED Tag silica ved overdreven sved. Og tag kali sulph for 
at hjælpe svedproduktion. 

SVIMMELHED Svimmelhed skal tage alvorlig hvis der ikke er en 
umiddelbar forklaring på hvorfor man er svimmel. Og 
fortsætter det skal man tage til lægen og få det 
tjekket. Ferrum phos anbefales ved svimmelhed, og 
det suppleres fint med kali phos. 

SUKKERSYGE Det siger sig selv, at hvis du har sukkersyge, at du 
skal være under opsyn hos en læge. Hvis du har 
sukkersyge, så burde du tage natrum sulph og ferrum 
phos som en del af din daglige rutine. Hvis du er i 
farezonen for at få sukkersyge, og du altså ikke har 
det endnu, så begynd at tage natrum mur, natrum 
phos og mag phos. Tag kali mur hvis du føler dig 
meget afkræftiget og tag calc phos hvis du føler stor 
tørhed i munden og craver salt og bacon. Både calc 
sulph og kali sulph kan grå være en god hjælp. 

SØSYGE Tag kali phos og  natrum mur før og under rejsen. 
SØVNPROBLEMER De 3 top cellesalte til bedre søvn er ferrum phos, kali 

phos og mag phos. Natrum phos kan væde godt i de 
tilfælde hvor der er meget rastløshed. Natrum sulph 
kan også være værd at prøve. 

TRÆTHED Tag calc phos, mag phos, ferrum phos, natrum phos 
og kali phos dagligt indtil og et godt stykke tid efter at 
energien forbedres. 
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TÆNDER Hvis der er feber i forbindelse med en tandpine, så 
tag ferrum phos og kali sulph. Mag phos er godt for 
smerte. Giv calc phos hvis tænderne bryder meget 
langsomt frem i børn. Silica er det godt overordnet 
middel til tænderne. Calc flour er godt til overfladerne 
af tænderne. 

UDMATTELSE Begynd at tage calc phos, kali phos og ferrum phos. 
Ved at læse de 12 cellesalte igennem, så se desuden 
om der er andre cellesalte der ville kunne hjælpe dig. 

ØJENPROBLEMER Når du har talt med en læge om dine øjensymptomer, 
så kan du tage silica sammen med hvilken som helst 
foreslået behandling. Hvis der er inflammation og 
øjenbetændelse, så tag ferrum phos. Hvis der er 
andet katar fra øjet så tag kali mur eller natrum phos. 
Hvis det er gult katar, så tag silica. Silica og natrum 
mur er indikeret ved grå stær. Andre indikerede 
cellesalte med effekt på øjet er calc phos, calc sulph 
og calc flour. Hvis der er nervøsitet inde i billedet så 
læs på alle salte med 'phos' i navnet og vælg det der 
passer bedst. Natrum mur og calc sulph er indikeret 
hvis man ser dobbelt. 

ØREPROBLEMER Hvis der er inflammation og smerte, så anbefales 
ferrum phos og mag phos. Tag kali phos og natrum 
mur hvis ørerne er så stoppede at det nedsætter 
hørelsen. Tag kali mur ved hævelser og smerte i 
mellemøret. Hvis der kommer noget ud af øret så tag 
calc phos og calc sulph. Hvis det er et barn det drejer 
sig om, så giv kali sulph. Og igen, husk at bruge den 
sunde fornuft og vurder hvornår det skal kigges på af 
en læge. Opsøg straks en læge ved hævelser i øret.  

ÅREKNUDER Tag ferrum phos, calc flour og silica som en 
støttende behandling. 

	 	
	 	 
 


