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Št. Ime Področja uporabe in obrazni znaki

1
Calcium 
�uoratum
D12 

Izguba elastičnosti tkiv, strije, hemoroidi, krčne žile, poškodbe kit in 
vezi, razpokana in uvela, neelastična koža, karies.
Karo, kockaste križne gubice okrog oči, rjavo črno obarvanje okrog 
oči, razpokane ustnice in ustni kotički, uvela koža, slabi, majavi 
zobje, prozorne konice zob, slaba zobna sklenina, tanki razcepljeni 
lasje, razcepljeni nohti,  modrikaste ustnice.

1

Calcium 
phosphoricum
D6 

Gradnja beljakovin, zob, kosti, rast pri otrocih, alergije, osteoporoza 
in celjenje kosti, mišični krči, napetost in glavobol.

Voščena barva kože, svetla, voščena obroba obrvi, nosnic oz. pod 
nosom in pred ušesi, bele lise na zobeh in nohtih, prozorne konice 
zob, tanke ustnice.

2

Ferrum
phosphoricum
D12 

Vnetje (1. stopnja), prehladi, zvišana telesna temperatura (do 
38,8°), bolečina, poškodbe, prva pomoč, šibek imunski sistem.

Modro obarvanje ob nosnih koreninah; pri hujšem pomanjkanju se 
tvori modrikasta vdolbina ob nosnem korenu,  vroča, rdeča ušesa, 
vroča, rdeča lica.

3

Kalium
chloratum
D6 

Vnetje (2. stopnja), vpliv na žleze, hormonske motnje, povečana 
telesna teža, kašelj, kuperoza, viskoznost krvi, detoks po cepljenju.
Rdečkast do mlečen okvir okrog oči (ti. mlečna očala), mlečno 
rdečkasto obarvanje nad ustnicami in na vekah, modrikasta 
beločnica, mlečno obarvana brada, belo obložen jezik, milije oz. 
kožni zdob, kuperoza, pajkaste žile na obrazu in nogah.

4

Kalium
phosphoricum
D6 

Pomanjkanje energije, izčrpanost, depresija, slab spomin, visoka 
temperatura, parodontoza, slab zadah.

Upadle, vdrte sivkaste sence, sivkast ten obraza (predvsem na 
bradi), utrujene, vdrte oči, krvavenje dlesni, slab zadah.

5

Kalium
sulfuricum
D6 

Vnetje (3. faza), kronične kožne bolezni, pigmentacija, podpora pri 
astmi in sladkorni bolezni (pri daljšem jemanju kombinirajte s št. 10!).

Rjavo rumen, oliven ten kože, rjavo rumeno obarvanje vek, »kavni 
madeži« ob straneh med ušesi in vratom, materina znamenja, 
obilna pigmentacija (nosečnost), starostne pege, kožne bolezni.
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Št. Ime Področja uporabe in obrazni znaki

1 Magnesium
phosphoricum
D6

Nevralgične bolečine, kolike, menstrualne bolečine, migrena, 
sproščanje mišične napetosti, nespečnost ("hot 7").

Živo rdeča, hladna lica, pogosteje pri ženskah kot pri moških, 
dinamična rdečica (npr. pri tremi, rdečica po pitju alkohola npr. na 
dekolteju), rdečica zadrege.

7

Natrium
chloratum
D6 

Alergije, izsušenost sluznic, težave s hrustancem, nahod, izcedek iz 
nosu, detoks pri pikih.

Velike pore na obrazu, »spužvasta« brada, vnetje roba spodnje veke, 
prhljaj, želatinast lesk veke, napihnjena, polna lica.

8

Natrium
phosphoricum
D12 

Zakisanost, gastritis, zgaga, revma, lipidno neravnovesje, ogrci, 
mozolji, akne.

Akne, mozolji, ogrci, mastna, nečista, pordela koža, mastni lasje, 
pordela brada, podbradek, navpične gube zakisanosti nad zgornjo 
ustnico.

9

Natrium
sulfuricum
D6 

Težave z jetri in žolčem, detoks, hujšanje, občutek pretepenosti, 
otekle noge, alergija na sonce.
Vrečke pod očmi, otekle lične kosti, otekle zgornje veke, zelenkasto 
rumen ten kože; predvsem okrog brade, rumenkasta beločnica, 
rdečkasto modrikast nos.

10

Silicea
D12

Jačanje vezivnega tkiva, struktura kože, las, nohtov, prevodnost 
živčevja, občutljivost na svetlobo, zvok, tiki), potenje (pri daljšem 
jemanju kombinirati s številko 9!).

Gube; ti. račje tačke ob očesnih konicah, vertikalne gube pred 
ušesom, vdrte očesne jamice.

11

Calcium
sulfuricum
D6 

Pospeši drenažo, celulit, kronični gnojni procesi, šok (pri daljšem 
jemanju kombinirati s št. 9 + 10!).

Obraz bled kot kreda; alabaster bel odtenek z malce modrikastega 
tona (kot po šoku), kompaktirane, zbite gube, ki so posledica 
zakisanosti zaradi viška proteinov.
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