
Mentalna stabilnost

PSYSTABILA 
peroralne kapljice, 30 ml

Zdravilo Psystabila nudi pomoč pri doseganju mentalne stabilnosti 
v času povečanih čustvenih obremenitev. Sinergija učinkovin v 
kompleksu vzpostavlja psihofizično ravnotežje in nagovarja stanja 
vseh vrst strahu in tesnobe, izčrpanost, pomanjkanje koncentracije, 
stanja nemira, žalosti, nihanja razpoloženja, psihosomatske motnje, 
nespečnost...

V akutni situaciji priporočamo, da se homeopatsko zdravilo Psystabila 
jemlje večkrat dnevno (3x do 6x) v odmerkih po 10 do 15 kapljic za 
odrasle in otroke starejše od 12 let in v odmerkih po 5 do 10 kapljic 
za otroke do 12 let starosti. Za zagotovitev dolgoročnega mentalnega 
ravnovesja priporočamo, da se zdravilo jemlje 2 do 3 krat dnevno do 
izpraznitve stekleničke. Kapljice se lahko raztopi v kozarcu vode in 
pije po požirkih. Pred uporabo pretresi!

Zastopnik za Slovenijo:
Pharmana d.o.o., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana

info@pharmana.si, www.pharmana.si 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec: 
Pekana Naturheilmittel GmbH, Raiffeisenstr. 15, D-88353 Kissleg, Nemčija, 

tel:+49 (0) 75 63 9 11 60, info@pekana.com, www.pekana.com



Sestava zdravila Psystabila:
• Acidum phosphoricum D4 * Težave s koncentracijo
Lajša duševna in telesna stanja izčrpanosti, ki so posledica stresa 
in mentalne preobremenjenosti in jih prepoznamo po simptomih 
apatije, skrbi, mentalne odsotnosti in utrujenosti podnevi ter 
nespečnosti ponoči. Pogosto se jim pridružita slabši spomin in težave 
s koncentracijo. 
• Amanita muscaria (Agaricus muscarius) D4 * Živčni nemir
V homeopatiji se uporablja v stanjih živčnega nemira in lajša 
posledice živčnega zloma. Nagovarja mentalno zmedenost, lajša 
omotico, glavobole in trzanje obraznih mišic, predvsem pa odpravlja 
strah.
• Semecarpus anacardium (Anacardium) D12 * Razdražljivost
Lajša težave psihe, živčevja in prebavnega sistema. Uporablja se 
pri težavah s koncentracijo, spominom in živčno izčrpanostjo, ki so 
posledica duševnih preobremenitev. Razdražljivost, žalost in strah 
pred prihodnostjo in neuspehom so tipični simptomi, ki jih nagovarja 
ta učinkovina.
• Avena sativa spag Peka D12 * Nespečnost
Je krepčilen tonik za stanja izčrpanosti, ki jih spremlja nereden srčni 
utrip, žalostno razpoloženje in nespečnost.
• Cinchona succirubra (China) spag Peka D4 * Izčpanost
Je homeopatsko zdravilo izbora za stanja izčrpanosti. V mnogih 
primerih hiperstimulacije so živčni sistem in čutila  preobčutljivi na 
zunanje dražljaje. Z uravnovešanjem nervozne preobčutljivosti in 
uravnavanjem disfunkcije ščitnice in črevesja pozitivno vpliva na 
delovanje celotno telesa.
• Strychnos ignatii (Ignatia) spag Peka D4 * Žalost, žalovanje
Razveseli in lajša strah. V kompleksu se zoperstavlja žalosti, 
razočaranju, šoku, pomaga pa tudi pri žalovanju, melanholiji, 
plašnosti, nihanju razpoloženja in pri vseh vrstah zamer oz. pri 
žalitvah. Ignatia pomaga pri migreni in črevesnih motnjah tako vnetne 
kot spastične narave in lajša občutek “cmoka v grlu”.
• Piper methysticum spag Peka D10 * Dvig razpoloženja
Dviga razpoloženje, pomirja in sprošča. Izboljša stanja mentalnega 
nemira, duševna izčrpanost pa izzveni v umirjenost brez prisotnosti 
strahu.
• Schoenocaulon officinale (Sabadilla) D6 * Nemir, strah
Vpliva na delovanje centralnega živčnega sistema in uravnoveša 
strah, tesnobo in stanja nemira, ki lahko pogosto vodijo v motnje v 
delovanju želodca in do občutka stiske v predelu vratu in prsnega 
koša (Globus hystericus).

Opisano kombinirano homeopatsko zdravilo se uporablja za lajšanje stanj, 
ki jih pokrivajo homeopatske slike vsebovanih učinkovin in so navedene v 
klasični homeopatski literaturi (Vir: Keller, Greiner, Boericke, Clarke, Mezger). 

Opozorilo: To zdravilo vsebuje 45 mg alkohola (etanola) v 10 kapljicah, kar 
ustreza manj kot 2 ml piva oziroma 1 ml vina. Majhna količina alkohola v 
zdravilu ne bo imela nobenih opaznih učinkov. 

Za dodaten nasvet povprašajte homeopata oz. farmacevta z dodatnimi 
znanji iz homeopatije.


