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The art of healing comes from nature,

not from the physician.

Therefore the physician must start from

nature, with an open mind.

      Paracelsus.
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Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus) van 3,6 g zilverspar (Abies pectinata) knoppen.
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant (1:50 extractiegehalte)

Indicaties:
Juveniele osteochondritis, rachitis, werkt op lymfecirculatie, osteomyelitis, regelt de primaire en secundaire 
groeistoornissen, bloedarmoede, demineralisatie bij kinderen en adolescenten, ontkalken, botbreuken, 
cariës, parodontitis, glandulaire hypertrofie, amandelontsteking en terugkerende jeugd nasofaryngitis, 
botpijn te wijten aan de groei, neuro- musculaire veranderingen te wijten aan gebrek aan calciummetabolisme.

Organotropisme: het skelet, het beenmerg.

Aanbevolen dosis: 30 druppels in wat water, 1 tot 3 x per dag.

Opmerkingen:
Pineen, limoneen en in mindere mate alfa-pineen, worden getrokken uit de knoppen en twijgen van 
Abies pectinata (zilverspar). De oleoresin wordt gewonnen uit terpentijn, etherische olie, harszuren en bittere 
stoffen. Om het maceraat te realiseren wordt gebruik gemaakt van de knoppen tijdens de herneming van de 
vegetatie en ze worden onmiddellijk gemacereerd. Deze knoppen hebben mineraliserende eigenschappen. 
De gemacereerde Abies pectinata is een biologische activator van botweefsel. Het bevordert de binding van 
calcium op het bot en stimuleert erytropoëse (rode bloedlichamen) en groei.

Psychische synthese: 
De persoon van het type “Abies” in momenten van depressie zegt vaak de zin “... 
Ik ben in een moment van verschrikkelijke crisis ...” of “ 
Ik heb een slechte tijd …”
Abies pectinata MSA helpt een crisis te overwinnen en, dankzij zijn natuurlijke regeneratieve capaciteit, 
om gemakkelijker met anderen te harmoniseren.

Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 maal per dag.

Bijkomende remedies: ROSA CANINA MSA, PROPOLIS TSA

Product code: MSA 10          CNK: 3265-923          Notificatie: PL 1653/23          EAN: 8032185030017

ABIES PECTINATA MSA
Mineralisatie – Ontkalking

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)
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Inhoud:
Hoeveelheid voedingsstoffen en plantaardige producten per 60 tabletten:
Dolomietpoeder 1,56 g (bevat Calcium 338,70 mg = 42,33% ADH en Magnesium 203,27 mg = 54,20% ADH), 
Microkristallijne Cellulose, Agar-agar poeder (Gelidium amansi J. Lamouroux) poeder 360 mg, Maïszetmeel, 
Maltodextrine, Komijnpoeder (Carum carvi) poeder 240 mg, Engelwortel bladeren (Angelica archangelica L.) 
droogextract 120 mg (1,2 mg ligustilide), Duizendblad bloemen (Achillea millefolium L.) droogextract 96 mg. 
Zoethout wortel (Glycyrrhiza glabra) droogextract 24 mg (bevat glycyrrhinezuur 4,56 mg) 
Anti-klontermiddel: Magnesiumstearaat plant., Siliciumdioxide.

Indicaties:
Gastritis, maagzweer en / of gastro-duodenaal, brandend maagzuur.

Aanbevolen dosis: 2 tabletten na de maaltijd. Brandend maagzuur: 3 tot 4 tabletten wanneer nodig.

Opmerkingen:
Dolomiet poeder bestaat uit calciumcarbonaat en magnesium en is in staat om binnen de zure omgeving 
van de maag, maagzuurremmers aan te maken. 

Agar-Agar is een goed verzachtend en ontstekingswerend middel. Het poeder wordt geproduceerd uit een 
verscheidenheid van algen; één van de belangrijkste is de Gelidium corneum alg die polysacchariden bevat 
en voor 90 % uit agarose en agaropectin bestaat. Deze slijmstoffen hebben een uitstekende verzachtende en 
ontstekingswerende werking. Deze kunnen zwellen in de darm en in de fecale bolus. Daardoor wordt de 
peristaltiek geactiveerd (medicamenta blz. 2375) en wordt aldus een gemakkelijkere afvoer van de ontlasting 
zonder irritatie bekomen.

Komijnzaad behandelt spijsverteringsproblemen en verlicht direct de intestinale spieren en de pijn, 
vermindert maagdilataties en winderigheid.

Grote engelwortel heeft faciliterende maageigenschappen, is alsook een antacidum. Dit geeft een 
krampstillende en kalmerende werking bij de spijsvertering. Duizendblad verbetert de spijsvertering en de 
leverfuncties. Bovendien heeft het anti-inflammatoire en antispastische eigenschappen.

Drop produceert een dik slijm, dit kan gunstig zijn tegen maagontstekingen en –zweren.

Product code: HS 100         CNK: 3265-931          Notificatie: PL 1653/12          EAN: 8032185020360

ACISTOM
Zuurremmend – Maagproblemen
60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet



Zoethout (Glycyrrhiza glabra) wordt pas geoogst vanaf het derde of het vierde levensjaar. 
Zoethout wordt verzameld in het najaar, wanneer de plant in de fase van kiemrust is. 
Het bevat glycyrrhizinezuur, liquiritine, glucose, gom, hars, zetmeel, mannitol, saponine, tannine, cumarine, 
asparagine, vitamine A en fytohormonen. 

Het is een krachtig anti-inflammatoir middel en decongestivum, zeer nuttig bij de behandeling van ulcera. 
Zoethout vermindert maagafscheidingen, en produceert een dik slijm met gunstig anti-ulcus effect.

Bijkomende remedies: GASTROSOL, MAGSOL 5 PLUS, DIORSOL, FICUS CARICA MSA
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ACISTOM
Zuurremmend – Maagproblemen

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

Product code: HS 100         CNK: 3265-931          Notificatie: PL 1653/12          EAN: 8032185020360

Glycyrrhiza Glabra



Product code: HS 344          CNK: 3265-949          Notificatie: PL 1653/94          EAN: 8032185020001
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Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 15 druppels:
Alcohol, water, plantaardig kaliumcarbonaat. Etherische oliën van: Steranijs (Illicium verum) 0,85 mg zaden, 
bitterpompoen (Momordica charantia) fruit 0,72 mg, geelwortel (Curcuma longa) wortelstok 0,54 mg, 
kardemom (Elettaria cardamomum) vruchten 0,4725 mg, gember (Zengiber officinalis) wortel 0,45mg. 
Hydroalcoholische oplossing van: Gotu Kola (Centella asiatica) bladeren 0,37 mg.Etherische oliën van: bittere 
sinaasappel (Citrus aurantium var Amara) schil 0,36 mg (hoeveelheid 0,000024 mg synefrine), citroen 
(Citrus Limonum) 0,36 mg schil. Hydroalcoholische oplossingen: Caterpillar schimmel (Cordiceps sinensis) 
carpophorus 0,225 mg, ABM (blazei Murill) carpophorus 0225 mg. Etherische oliën van: Salie (Salvia officinalis) 
bladeren, 0,225 mg, anijs (Pimpinella anisum) zaden 0,225 mg, Mandarijn (Citrus reticulate) 0,225 mg schil, 
kruidnagel (Sygyzium aromaticum) bloemknoppen 0135 mg, Venkel (Foeniculum vulgare) zaden 0, 1125 mg, 
komijn (Cuminum cyminum) zaden 0,1125 mg, citroengras (Cymbopogon citratus) bladeren 0,0562 mg.

Indicaties:
Degeneratieve aandoeningen, immuundeficiëntie, sexuele asthenie, frigiditeit, chronische vermoeidheid, 
koude ledematen, hepatitis, cirrhose, AIDS.

Aanbevolen dosis: 2 tot 5 druppels, 2 tot 3 x per dag, direct op de tong

Opmerkingen:
Steranijsplant bevat het belangrijkste werkzame bestanddeel van Tamiflu. Tamiflu is anti-viraal en 
doeltreffend bij vogelgriep.

Bittere meloen optimaliseert de stofwisseling, werkt positief in op de bloedsuikerspiegel, het stimuleert en 
vergemakkelijkt de spijsvertering, waardoor een normaal cholesterolgehalte en normale bloeddruk wordt 
verkregen door het versterken van het immuunsysteem.

Kurkuma is populair geworden als anti-depressivum.

Kardemom is nuttig bij algemene en mentale vermoeidheid.

Gember activeert alle lichaamsfuncties. Het versterkt ook de milt.

Bittere sinaasappel is de belangrijkste remedie voor het hart. Het is nuttig bij nerveuze opwinding, 
slapeloosheid, hoofdpijn, hartkloppingen, cardiale spasmen.

Citroen activeert en versterkt de afweer door het stimuleren van de productie van rode en witte 
bloedlichaampjes.

ALBA CELESTA
Activator voor lichaam en geest
10 ml fles, druppels (Spagyrische metalen)



Cordyceps (Caterpillar schimmel) verhoogt het uithoudingsvermogen, mentale energie, seksuele kracht 
en verlengt de levensduur.

Blazei Murill (ABM) wordt gebruikt voor het voorkomen van verschillende ziekten, waaronder kanker, 
hepatitis, atherosclerose, ipecolesterolemia, diabetes, dermatitis, hartziektes, etc ...

Salie heeft tonische, stimulerende, kalmerende en krampstillende eigenschappen.

Kruidnagel is nuttig om vermoeidheid en depressie te bestrijden. Het is sterk antiviraal en antibacterieel 
en aanbevolen in gevallen van cystitis, faryngitis, tonsillitis, bacteriële colitis.

Venkelkruid activeert de spijsverteringsklier en is carminatief, werkt ook slijmoplossend.

Komijn stimuleert de eetlust, helpt de peristaltiek en voorkomt krampen en darmfermentatie.

Citroengras is verfrissend en zenuwstelselkalmerend. Het is een tonicum en heeft ontspannende 
eigenschappen voor de maag. 
Citroengras is rijk aan wateroplosbare vitamine A. Het is goed voor het immuunsysteem, het lymfestelsel, 
het bloed en de bloedsomloop.

Bijkomende remedies: IMMUNOSOL, TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, SULFONIL
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ALBA CELESTA
Activator voor lichaam en geest

10 ml fles, druppels (Spagyrische metalen)

Product code: HS 344          CNK: 3265-949          Notificatie: PL 1653/94          EAN: 8032185020001
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Inhoud:
Actieve bestanddelen per tablet :
Geplasmolyseerd biergist, Calciumfosfaat, Microkristallijne Cellulose, Vitamine C 60 mg (75% ADH), 
Vitamine E 10 mg (83,33% ADH), Vitamine B5 6 mg (142,85% ADH), Vitamine B6 2 mg (142,85% ADH) , 
Anti-klontermiddel: Magnesiumstearaat plant, Siliciumdioxyde, Vitamine B2 1,6 mg  (114,2%  ADH),  
Vitamine  B1  1,4  mg  (127,27%  ADH),  Vitamine  A  0,8  mg  (100%  ADH), Foliumzuur 0,2 mg (100% ADH), 
Biotine 0,15 mg (30% ADH), Vitamine D 0,005 mg (100% ADH), Vitamine B12 0,001 mg (40% ADH)

Indicaties:
Tekort aan vitaminen (zie opmerkingen)

Aanbevolen dosis: 1 tablet per dag

Opmerkingen:
Vitamine C (ascorbinezuur) is zeer belangrijk om koolmonoxide te bestrijden. Het is een zeer sterke 
antioxidant en algemeen ontgiftend. 

Vitamine E (tocoferol) is een antioxidant en nuttig om de vorming van gevaarlijke vrije radicalen te voorkomen. 

Vitamine B5 (pantotheenzuur) wordt vaak aangeduid als anti-stress vitamine. 

Vitamine B6 (pyridoxine) ondersteunt het immuniteitsproces bij kanker (hand-voetsyndroom) en het 
voorkomt cariës. 

Vitamine B2 (riboflavine) controleert het lipiden metabolisme. Het is een onderdeel van het oogpigment. 

Vitamine B1 (thiamine) verbetert de werking van de spijsvertering. 
Vitamine B1 is ook belangrijk voor een gezonde conditie van het hart. 

Vitamine A (retinol) goed voor het neusslijmvlies.

Foliumzuur, in combinatie met vitamine B12 (cyanocobalamine) versterkt het immuunsysteem en is 
essentieel in het proces van bloedvorming. 

Biotine draagt bij tot de werking van het zenuwstelsel.

Vitamine D (calciferol) vergemakkelijkt de intestinale absorptie van calcium.

Bijkomende remedies: MULTISOL, HERBOSOL C

ALIVIT
Multivitamine
30 tabletten - 82 mg werkzame bestanddelen per tablet

Product code: HS 9          CNK: 3265-956          Notificatie: NUT/AS 1653/19          EAN: 80321850
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ALLERSOL
Anti-allergisch - Antihistamine

60 tabletten - 450 mg werkzame bestanddelen per tablet

Inhoud:
Actieve bestanddelen per 3 tabletten:
Organisch zwavel (Methyl-Sulfonyl-Methaan), 600 mg droogextract, Extractiegehalte 1:3 Malrove 
(Marrubium vulgare) blad 375 mg, droogextract Zwarte bes (Ribes nigrum L.) blad 300 mg, Microkristallijne 
Cellulose, Calciumfosfaat, Gelyofiliseerde Lactobacillus acidophylus 30 mg (2,25 miljarden levende 
melkzuurbacteriën). Mangaangluconaat 24 mg (bevat 2,86 mg mangaan = 143% ADH). 
Anti-agglomeraatstoffen : Magnesiumstearaat plant., siliciumdioxide.

Indicaties:
Nuttig bij volgende allergische aandoeningen: astma, conjunctivitis, dermatitis, hoofdpijn, netelroos, rhinitis

Aanbevolen dosis: 1 tot 3 tabletten, 3 tot 4 x per dag.

Opmerkingen:
MSM verlicht de symptomen van een groot aantal allergieën zoals voedselallergie, contactallergie, 
ademhalingsallergie, etc. De belangrijkste anti-allergische eigenschap van methyl-sulfonyl-methaan wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door zijn vermogen te binden aan de mucosa en het vormen van een natuurlijke 
blokkering tussen hosts en allergenen.

Witte malrove is sterk slijmoplossend.

Zwarte bes is de typische remedie bij allergieën. Het stimuleert de bijnierschors om ontstekingsremmende 
hormonen af te scheiden. 

Lactobacillus acidophilus beschermt en regenereert de darmflora.

Mangaan is het sporenelement bij diathese allergie. Mangaan wijzigt de diathese bij allergie en artritis.

Bijkomende remedies: RINOPLUS, SULFONIL, RIBES NIGRUM MSA

Product code: HS 700          CNK: 3265-964          Notificatie: NUT/PL/AS 1653/29          EAN: 8032185020513
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AMENOSOL B
Hypotalamus - Hypofyse - Gonadale als regulator

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 150 druppels:
MSA (alchemisch-spagyrische maceraat naar Solanimus) van: Framboos (Rubus Idaeus L.) jonge 
scheuten 2,417 g, Zwarte bes (Ribes nigrum L.) knoppen 1,45 g, Vijg (Ficus carica L.) knoppen 0,483 g, 
Rozemarijn (Rosmarinus officinalis L.) jonge scheuten 0,483g. (1:50 extractie gehalte)

Indicaties:
Amenorroe, endocriene stoornissen bij de vrouw, dysmenorroe, uterien fibroom, metrorragie, herstel 
van de vrouwelijke organen (uterus en ovaria), pijnlijke en/of onregelmatige menstruatie.

Aanbevolen dosis: 30 tot 50 druppels, 3 x per dag in wat water.

Opmerkingen:
Framboos ontspant de spieren van de baarmoeder, zozeer zelfs, dat secundaire contracties worden 
vernietigd. Het is de belangrijkste remedie in geval van hormonale veranderingen, atherosclerose, 
allergieën en autonome onbalans. Het is ook nuttig tegen zweren, enterocolitis en functionele metrorragie.

Ribes nigrum heeft een sterke ontstekingsremmende werking.

Rozemarijn is effectief bij de behandeling van verschillende genito-urinewegen infectieziekten. 
Rozemarijn vergemakkelijkt het herstel en de regularisatie van de menstruatie. De werkzame bestanddelen 
in de plant (essentiële olie) rechtvaardigen het gebruik ervan als oestrogeen-achtige oplossing, daarom 
nuttig bij amenorroe, dysmenorroe, onregelmatige menstruatie, oligomenorroe, onvruchtbaarheid, 
Zmenopauze en premenopauze.

Ficus carica (knoppen) zijn nuttig tijdens psychosomatische optredens met spasmofilie en zenuwpijn.

Bijkomende remedies: CLIMASOL, MAGSOL 5 PLUS, DIMAGRET

Product code: HS 210          CNK: 3265-972          Notificatie: PL 1653/81          EAN: 8032185001086
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AMPELOPSIS WEITCHII MSA
Hyperalgetische rheumatische vormen

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus) van 3,6 g knoppen van wilde wingerd (Ampelopsis 
weitchii, synoniem van Parthenocissus tricuspidata).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant (1:50 extractiegehalte)

Indicaties:
Chronische reuma, inflammatoire reuma, myogelose, artritis, osteoartritis, rheumatoïde artritis, 
artrose deformans, post-inflammatoire verklevingen, vezelige verharding, spondylitis ankylopoetica, 
oedeem van renale oorsprong, ziekte van Bechterew.

Aanbevolen dosis: 30 druppels in weinig water, 3 x per dag, 15 minuten voor de maaltijd. 
                                           Indien in combinatie met andere maceraten: 60 druppels 1 x per dag.

Opmerkingen:
Het maceraat van Ampelopsis weitchii werkt tegen de vervorming van de gewrichten en sclerose van de 
ligamenten. Het maceraat van Ampelopsis weitchii wordt bereid met behulp van de jonge scheuten. 
Het maceraat wordt gebruikt in geval van reumatische hyperalgische vormen met intense ontsteking 
waarvan de evolutie snel is en zeer vervormend. Het bestrijdt misvorming en sclerose van ligamenten; 
het lost verharding op. Zaailingen bevatten organische zuren, choline, inositol, tannine, flavonoïden en suikers.

Psychische synthese: 
De persoon van het type “Ampelopsis” houdt van kledij (hij draagt kettingen, ringen, armbanden,horloges, enz.). 
Hij houdt vast - zoals planten - aan zijn ideeën en het is voor hem niet gemakkelijk om daarvan af te stappen. 
De zin die kenmerkend is voor hem: “... hij komt niet af van zijn ideeën ...”.
In geval van obstakels, wil hij ze niet direct en slagvaardig confronteren, maar wil hij ze gebruiken in zijn 
voordeel. Vaak houdt hij zich niet met problemen bezig en heeft hij het zeer moeilijk om projecten te  voltooien.
Ampelopsis weitchii MSA helpt het individu in zijn plotselinge stemmingswisselingen, meer geïnteresseerd 
te zijn en de positieve uitvoering van zijn projecten te zien.

Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

Bijkomende remedies: RIBES NIGRUM MSA, ATROSOL, SULFONIL, MIOSOL

Product code: MSA 30          CNK: 3265-980          Notificatie: PL 1653/89          EAN: 8032185030048
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ANICE STELLATO QSA
Antispasmodisch – Carminatief

10 ml flesje, druppels (Kwintessens)

Inhoud:
Hoeveelheid plantaardige bestanddelen voor 10 ml:
QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) op basis van alcohol en essentiële olie van 
Chinese steranijs (Illicium verum) zaden 43,2 mg. Alcohol extract van de plant: 8 ml; etherische olie en 
mineralen: 2 ml.

Indicaties:
Winderigheid, bronchitis, spijsverteringshoofdpijn, nerveuze dyspepsie, flatulentie, storing in de 
melkproductie, dunne catarrale afscheidingen van de luchtwegen.

Aanbevolen dosis: 1 à 3 druppels direct op de tong, op een klontje suiker of in honing, 
                 3 x per dag kort na de maaltijd, of in het geval van acute symptomen.

Opmerkingen:
QSPC Anice Stellato (Illicium verum) wordt gewonnen uit de zaden van de plant volgens de  canonieke 
spagyrische methode. De alcohol, bevat in de kwintessens, wordt gewonnen uit de plant die, geëxtraheerd, 
zuivere etherische olie en mineralen vrijgeeft. 
Dit proces geeft meer energie aan de kwintessens. De opbrengst van de etherische olie is zeer goed 
en bedraagt 5 à 9%. De actieve bestanddelen in de olie zijn: anethol, methylchavycol, pineen en limoneen.
Meestal wordt steranijs gebruikt als digestief, carminatief, krampstillend, galactogoog in geval van 
winderigheid en in het geval van darmfermentatie, in het geval van opgeblazen gevoel en intestinale 
spasmen, vooral deze van nerveuze oorsprong. Balsamico verdunt catarrale afscheidingen van de 
luchtwegen. Het verfrist de adem: “Il Sole 24 Ore” van 3 november 2005 meldde dat in de markten van Bejing, 
steranijs populair is omdat het belangrijkste werkzame bestanddeel van Tamiflu bevat. Tamiflu heeft zijn 
werking bewezen bij de behandeling van de vogelgriep. De krant waarschuwde echter dat de behandeling 
met thee niet efficiënt is omdat het infuus wordt bereid met de vezelige vruchten van de steranijs en de 
werkzame bestanddelen niet worden afgegeven in heet water. Dagelijks 4 of 5 druppels etherische olie zijn 
preventief doeltreffend. 

Psychische synthese: 
Helpt negatieve ervaringen te vergeten. Opent de chakra’s en zorgt voor open communicatie tussen de 
verschillende energieniveaus. Stimuleert de Plexus Solaris of zonnevlecht, darm, maag en de ademhalingswegen.

Beeld: Jupiter - Kreeft, Boogschutter.

Bijkomende remedies: METEORSOL, DEFENSOL, PULMOSOL, DIORSOL

 

Product code: HS 1021          CNK: 3265-998          Notificatie: PL 1653/84          EAN: 8032185000607
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ANSITOL
Hypnoïnducerend – Kalmerend
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Inhoud:
Samenstelling op basis van planten per 100 druppels:
TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van: Valeriaan (Valeriana 
officinalis L.) wortel 1,75 g, Slaapmutsje (Eschscholtzia californica Cham.) bloeiende plant 0,70 g, Kamille 
(Matricaria chamomilla L.) bloemen 0,35 g, Honingklaver (Melilotus officinalis) bloeiende top 0,28 g, 
Gewone hop (Humulus lupulus L.) bloemen 0,14g, Citroenmelisse (Melissa officinalis) bladeren 0,14 g, 
Grote klaproos (Papaver rhoeas L.) bloemblaadjes 0,14 g.

Indicaties:
Angsttoestanden, angstgevoelens, depressie, depressieve toestand, hemicranie van nerveuze oorsprong, 
hysterie, intestinale spasmen, kolieken, neerslachtigheid, migraine van nerveuze oorsprong, neurose, 
paniekaanvallen, slapeloosheid, stress, uteriene spasmen.

Aanbevolen dosis: 25 tot 30 druppels, 2 tot 3 x per dag of meer indien nodig.
                                           Bij slapeloosheid: 70 tot 100 druppels, in wat water, 10 minuten voor het slapengaan.

Opmerkingen:
Valeriaan bevat bestanddelen die de karakteristieke sedatieve werking aan de plant toeschrijven. 
De farmacologische werking van de plant is niet enkel toe te schrijven aan één substantie, maar wel aan de 
complexe mix. Een aanzienlijk deel van de neurotrope effecten van valeriaan is te danken aan valepotriaten 
en GABA. GABA werkt als inhiberende neurotransmitter in het centraal zenuwstelsel en wordt versterkt door 
Valereenzuur. Valeriaan is een sedativum bij sommige vormen van agitatie, maar zonder de 
concentratievaardigheden en creatieve vermogens te onderdrukken. Valeriaan bevordert een goede 
slaapkwaliteit (in- en doorslapen), zelfs bij mensen zonder slaapproblemen. Uitstekend als kalmerend 
middel bij verschillende vormen van neurose, bij niet-ernstige vormen van hysterie, bij angst, 
bij neurasthenica, bij nerveuze slapeloosheid. De plant verlaagt het hartritme en regelt de systolische 
bloeddruk. Men kan Valeriaan hierdoor aanwenden bij hartkloppingen en angstgevoel.

Californische papaver (Eschscholtzia Californica) is de klassieke phytotherapeutische remedie voor 
slapeloosheid. Deze werkt in op het centrale zenuwstelsel met een hypnoïnducerende actie zonder dat men
bij het ontwaken duizeligheid ondervindt.

Kamille (Matricaria Chamomilla), welke  bisabolol  bevat,  biedt  bescherming  tegen  gastro-duodenale en 
gastro-ulcereuze letsels, alsook tegen gastritis. De apigenine met de glycoside in de plant, heeft een 
spasmolytische en kalmerende werking die zelfs driemaal hoger is dan de werking van papaverine. 
Ze heeft een anti-inflammatoire invloed op het gastro-intestinaal stelsel en werkt tevens als 
gastro-intestinaal spasmolyticum en sedativum.

Product code: HS 121          CNK: 3266-004          Notificatie: PL 1653/10          EAN: 8032185020162
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ANSITOL
Hypnoïnducerend – Kalmerend
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Citroengele honingklaver (Melilotus Officinalis) werkt antispasmodisch en sederend op visceraal niveau, 
alsook op het centraal zenuwstelsel. Deze eigenschappen zijn toe te schrijven aan de aanwezigheid van 
cumarines. Tevens bevat het enkele flavonoïden die een diuretische werking hebben. Aangewezen dus bij 
gastro-spasmofilie en renale spasmofilie (nierstenen, cystitis), alsook bij slaaptekort en als anxiolyticum.

Gewone hop (Humulus Lupulus) bevat zeer veel werkzame stoffen. Bitterstoffen zoals alfazuren en 
humulonen werken op het spijsverteringstelsel. Ze versterken de maag, stimuleren de eetlust, zijn 
krampopheffend en windverdrijvend. De looistoffen hebben een samentrekkend effect op de slijmvliezen. 
Lupuline heeft een krachtige kalmerende werking en werd reeds gebruikt door Paracelsus. 
De European Scientific Cooperative on Phytotherapy adviseert het gebruik bij rusteloosheid, slapeloosheid, 
stress, angst- en paniektoestanden.

Citroenmelisse (Melissa Officinalis) heeft antispasmodische en kalmerende eigenschappen door de 
aanwezigheid van flavonoïden en triterpenen. Deze heeft ook een antithyroïdale werking, daar het de 
verbinding van het hormoon TSH met de receptoren van het membraan inhibeert.

Grote klaproos (Papaver Rhoeas) heeft een verzachtende en decongestieve werking. Van deze plant 
worden de bloemblaadjes gebruikt. Er worden 2 fundamentele bestanddelen uitgehaald : de codeïne en 
de morfine.

Bijkomende remedies: MAGSOL 5 PLUS, SEDASOL, NEVROSOL

Product code: HS 121          CNK: 3266-004          Notificatie: PL 1653/10          EAN: 8032185020162
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ARCTIUMSOL
Ontgiftend
100 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 150 druppels:
TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:10 extractiegehalte) van 0,9 g wortel van de 
grote Klis (Arctium lappa L.), 0,9 g bovendeel van Gewone Duivenkervel (Fumaria officinalis L.), 0,9 g wortel 
van Chinese Rabarber (Rheum officinale Baill.), 0,9 g bladeren van Artisjok (Cynara scolymus L.), 
0,5 g knoppen van Muizenoor (Hieracium pilosella L), 0,3 g wortel van Sarsaparilla (Smilax officinalis H.B.K.), 
0,2 g bladeren en bloeiende knoppen van Witte Malrove (Marrubium Vulgare L.), 0,2 g vrucht van Venkel 
(Foeniculum vulgare Mill.), 0,2 g wortels van Paardebloem (Taraxacum officinale Weber).

Indicaties:
Drainage voor lever-, nier-, huid- en longbehandeling. Nuttig bij acné, furunculose en als depuratieve remedie.

Aanbevolen dosis: 40 tot 50 druppels in wat water, 3 x per dag.

Opmerkingen:
Gewone duivenkervel (Fumaria officinalis) heeft een sterke diuretische werking. Het is ook een tonicum, 
diureticum, cholagogue, het werkt tevens verfrissend, verzachtend en zweetafdrijvend. Het geneest 
effectief elke vorm van huidaandoeningen.
De grote klis (Arctium lappa) wordt gebruikt als depurant, dus voor het stimuleren van de lever- en 
galfuncties en bij de behandeling van acne.
Chinese Rabarber (Rheum officinalis) is een uitstekende cholagogue, het helpt de lever in zijn functie 
als galproducent. 
Muizenoor (Hieracium Pilosella) heeft diuretische eigenschappen; dit komt doordat flavonoïden de 
eigenschap hebben de uitscheiding van chloriden en het stikstofgehalte in de urine te vergroten.
Sarsaparilla (Smilax officinalis) heeft diuretische eigenschappen en helpt vermageren; het lijkt eveneens 
goede resultaten bij de behandeling van psoriasis te geven, omdat het de cholesterol ook verwijdert.
Witte malrove (Marrubium vulgare) lijkt een parasympathische actie in de galblaas te hebben en wordt 
gebruikt bij stasis spasmolytische spier behandeling.
Venkelkruid (Foeniculum officinale) is een goede slijmoplosser. 
Paardebloem (Taraxacum officinale) fungeert als cholekinetisch middel door het activeren van de 
spieren van de galblaas.

Bijkomende remedies: SULFONIL, PARIETARIA COMP, AURUM CELESTA B, BETAMIX

Product code: HS 150          CNK: 3266-012          Notificatie: PL 1653/58          EAN: 8032185001253
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ATROSOL
Ontstekingsremmend

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 150 druppels:
T.S.A. (Spagyrisch-Alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van: wortel van 
Duivelsklauw (Harpagophytum procumbens DC) 2153 mg, schors van Schietwilg (Salix alba L.) 2,10 g, 
Akkerpaardenstaart (Equisetum arvense L. ) 491,8 mg, Brandnetel (Urtica dioica L.) 462.788 mg. 
Ijzergluconaat 35 mg (Fe: 4,2 mg = 20% ADH), Kopergluconaat 7,875 mg (Aandeel Cu: 1,086 mg = 108,6% ADH).

Indicaties:
Zenuwpijnen, artritis, lage rugpijn, artrose, spierpijn en peesontstekingen, slijmbeursontstekingen, 
sportblessures en jicht, ontstekingen, pijn, reuma, hoofdpijn door spierspanningen, ischias, myalgie.

Aanbevolen dosis: 50 druppels, 3 x per dag, in een beetje water.

Opmerkingen:
Duivelsklauw (Harpagophytum procumbens) heeft anti-reumatische eigenschappen en pijnstillende 
eigenschappen.

Schietwilg (Salix alba) heeft een sterke koortswerende, pijnstillende en anti-inflammatoire werking.

Akkerpaardenstaart (Equisetum arvense) bevat silicium in de vorm van silica (SiO2) dat bijdraagt tot 
herstel van het kraakbeen en elasticiteit van de slagaders. De plant heeft ook een sterke diuretische werking.

Grote brandnetel (Urtica dioica) heeft een aantal diuretische acties ten gunste van de eliminatie van de 
chloriden en ureum. Brandnetel zou geschikt zijn bij artritis en articulaire - en spierreuma.

Dr. Jaques Ménétrier heeft bewezen dat koper de natuurlijke anti-infectieuze bescherming versterkt en 
uitstekend is als ontstekingsremmende remedie.

Bijkomende remedies: IALURASE PLUS, BETAMIX, MIOSOL, SULFONIL, VITIS COMP

Product code: HS 125          CNK: 3266-020           Notificatie: NUT/PL/ 1653/1           EAN: 8032185020179
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AURUM ALBA
Immuniteit deficiëntie
10 ml flesje, druppels (Metalen)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 15 druppels:
TSA (Spagyrisch-Alchemische Tinctuur van Solanimus) van 0,7425 mg bladeren van Aziatische waternavel 
(Centella Asiatica), 0,4500 mg vruchtlichaam van rupsschimmelpaddestoel (Cordyceps sinensis), 
0,4500 mg vruchtlichaam van amandelpaddestoel (Agaricus blazei Murill). 
QSPC (Spagyrische kwintessensen van de canonieke Paracelsus) 0,4500 mg bladeren van salie 
(Salvia officinalis), 0,4500 mg schil van mandarijn (Citrus reticulate), 0,2250 mg schil van kardamon
(Elettaria Cardamomum), 0,2250 mg zaden van venkel (Foeniculum vulgare), 0,2250 mg zaden van komijn
(Cuminum cyminum) en 0,1125 mg bladeren van citroengras (Cymbopogon citratus).

Indicaties:
Immunitaire deficiëntie, frigiditeit, chronische vermoeidheid, koudegevoel in de extremiteiten van het 
lichaam, hepatitis, longfibrose, depressie, onregelmatige menstruatie. Uitstekend voor beoefenaars van 
meditatie, nuttig bij nerveuze spanningen, hoofdpijn, hyperhidrosis (overmatig zweten), spataderen, gebrek
aan concentratie, mentale vermoeidheid. Bevordert en verzacht de fluxus van Prana in het lichaam. 
Brengt meer klaarheid en stabiliteit in de geest.

Aanbevolen dosis: 2 tot 5 druppels, 2 tot 3 x per dag, direct op de tong.

Opmerkingen:
Het alchemistische proces uitgevoerd in laboratoria, geeft in de eerste extractie uit Universeel Chaotisch 
Water altijd het mannelijke principe, de rode zon of fermenteren van goud, die het hart en  de veneuze 
systemen regelt. Wanneer dit alchemistische zonnelichaam of Adamic aarde wordt gekrenkt door de 
wateren van berouw, sterft ze, lost ze op, gaat rotten en dan herleeft ze in de vorm van witte sneeuw, 
een lichtgevend en verheerlijkt lichaam. Dit witte lichaam is het universele vrouwelijke of hermetische Maan 
van de Filosofen en het wordt versterkt door de zon. Zijn deugden zijn het tegenovergestelde van de zon: 
koel of koud, zeer ontspannend, verzachtend en verfrissend.

Het ontspant, vermindert overmatig denken, helpt om zich te concentreren door het elimineren van 
stress en angst. Het brengt vrede, evenwicht, harmonie en een diep spiritueel intern gevoel. Het heeft het 
vermogen om diep, zowel fysiek als astraal, in het menselijk lichaam binnen te dringen. 
Alchemisten noemen het hun wit goud.

Bijkomende remedies: TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, BETAMIX, PULMOSOL, DEFENSOL, ALLERSOL,
                                                    ANSITOL, MULTISOL, ROSA CANINA MSA

Product code: HS 346          CNK: 3266-038          Notificatie: PL 1653/95          EAN: 8032185040108



AURUM CELESTA BE
Astenie

10 ml flesje, druppels (Metalen)

19

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 15 druppels:
Alcohol, water, plantaardig potassiumcarbonaat, essentiële oliën van 0,855 mg korrels van Chinese steranijs 
(Illicium verum), 0,72 mg vrucht van bittere pompoen (Momordica charantia), 0,54 mg wortelstok van 
geelwortel (Curcuma longa), 0,45 mg wortel van gember (Zingiber officinalis), 0,36 mg schil van bittere 
sinaasappel (Citrus aurantium var. Amara), 0,36 mg vruchten kardamon (Elettaria cardamomum) en 
0,135 mg bloemknoppen van kruidnagel (Sygygium aromaticum).

Indicaties:
Astenie, impotentie, lever-vergiftiging, immunitaire weerstand, seniele dementie, degeneratieve 
aandoeningen, vroegtijdige veroudering. Het is vitale energie (Prana), voeding van het licht van het lichaam. 
Het verhoogt de productie van melatonine, verhoogt de bewustwording, intensiveert beleving en bereidheid.

Aanbevolen dosis: 3 tot 5 druppels, 3 x per dag, direct op de tong.
                                           Niet gebruiken in geval van hyperthermie.

Opmerkingen:
Wanneer de toestand van DNA wijzigt (bijvoorbeeld bij kankers), zal het toedienen van mono-atomische 
verbindingen (goud, platina, etc.) de gedeformeerde cellen bewerken, zodat het DNA lost en zichzelf corrigeert. 
Mono-atomisch goud en metalen, in de platina-groep, zijn echt “stealth atomen”. We hebben ontdekt dat 
de cellen van het lichaam met elkaar communiceren door stealth atomen via een systeem van lichtgolven. 
De moderne wetenschap zegt dat dit soort metalen kunnen resoneren met het DNA en de korte helix 
ontmantelen, waardoor het DNA opnieuw correct bruikbaar wordt.

Goud en metalen van de platina-groep, in hun mono-atomische staat met zeer hoge rotatie, kunnen het 
endocriene klier-systeem activeren en aldus, op buitengewoon hoog niveau, bewustzijn, perceptie en 
bereidheid verhogen. Aurum Celesta, indien gebruikt in combinatie met een genezende plant, versterkt 
enorm de therapeutische kracht van de plant, zodat de universele helende kracht van goud is gericht tot het 
lichaam via de werking van de plant, met veel geneeskrachtige deugden.

Bijkomende remedies: SURCORTEX, BETAMIX, HERBOSOL C, TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL,        
                                                     MULTISOL

Product code: HS 350         CNK: 3266-046          Notificatie: PL 1653/52          EAN: 8032185000096



Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 15 druppels:
Alcohol, water, plantaardig potassiumcarbonaat, essentiële oliën van 0,855 mg korrels van Chinese steranijs 
(Illicium verum), 0,72 mg vrucht van bittere pompoen (Momordica charantia), 0,54 mg wortelstok van 
geelwortel (Curcuma longa), 0,45 mg wortel van gember (Zingiber officinalis), 0,36 mg schil van bittere 
sinaasappel (Citrus aurantium var. Amara), 0,36 mg vruchten kardamon (Elettaria cardamomum) en 
0,135 mg bloemknoppen van kruidnagel (Sygygium aromaticum).

Indicaties:
Astenie, impotentie, lever-vergiftiging, immunitaire weerstand, seniele dementie, degeneratieve 
aandoeningen, vroegtijdige veroudering. Het is vitale energie (Prana), voeding van het licht van het lichaam. 
Het verhoogt de productie van melatonine, verhoogt de bewustwording, intensiveert beleving en bereidheid.

Aanbevolen dosis: 3 tot 5 druppels, 3 x per dag, direct op de tong.
                                           Niet gebruiken in geval van hyperthermie.

Opmerkingen:
Wanneer de toestand van DNA wijzigt (bijvoorbeeld bij kankers), zal het toedienen van mono-atomische 
verbindingen (goud, platina, etc.) de gedeformeerde cellen bewerken, zodat het DNA lost en zichzelf corrigeert. 
Mono-atomisch goud en metalen, in de platina-groep, zijn echt “stealth atomen”. We hebben ontdekt dat 
de cellen van het lichaam met elkaar communiceren door stealth atomen via een systeem van lichtgolven. 
De moderne wetenschap zegt dat dit soort metalen kunnen resoneren met het DNA en de korte helix 
ontmantelen, waardoor het DNA opnieuw correct bruikbaar wordt.

Goud en metalen van de platina-groep, in hun mono-atomische staat met zeer hoge rotatie, kunnen het 
endocriene klier-systeem activeren en aldus, op buitengewoon hoog niveau, bewustzijn, perceptie en 
bereidheid verhogen. Aurum Celesta, indien gebruikt in combinatie met een genezende plant, versterkt 
enorm de therapeutische kracht van de plant, zodat de universele helende kracht van goud is gericht tot het 
lichaam via de werking van de plant, met veel geneeskrachtige deugden.

Bijkomende remedies: SURCORTEX, BETAMIX, HERBOSOL C, TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL,        
                                                     MULTISOL
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AVENA SATIVA TSA
Depressie

50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
TSA (Spagyrisch-Alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van 3,3 g zaden van haver 
(Avena sativa). Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Depressie, psycho-fysische asthenie, slapeloosheid, reguleert de metabolische stoornissen.

Organotropisme: Systeem van het centraal zenuwstelsel.

Aanbevolen dosis: 2 tot 5 druppels, 2 tot 3 x per dag, direct op de tong.

Opmerkingen:
De tinctuur van Avena sativa wordt verkregen door maceratie in een hydro-alcoholische oplossing van net 
geoogste zaden. De plant bevat zetmeel, saponinen, vitamines B1, B2 en K en alkaloïden zoals gramine. 
Deze alkaloïden hebben licht sederende en hypnotische eigenschappen. Anderzijds zijn er ook alkaloïden 
zoals tigoneline en avenine die het centrale zenuwstelsel stimuleren. Daarnaast bevat de plant flavonoïden, 
veel mineralen zoals silicium, calcium, mangaan, zink, cobalt en magnesium en anti-oxydanten.

Bijkomende remedies: TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, BETAMIX, PULMOSOL, DEFENSOL, ALLERSOL,
                                                    ANSITOL, MULTISOL, ROSA CANINA MSA

Product code: TSA 12          CNK: 3266-053          Notificatie: PL 1653/75          EAN: 8032185030536



BETAMIX

80 tabletten - 362 mg werkzame bestanddelen per tablet

Moduleert de immuniteit – Antioxidant – Anti-ageing

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per tablet:
Fructose, watervrije betaïne (Trimethylglycine) 250 mg, microcristallijne cellulose, calciumfosfaat, 
maïszetmeel, droogextract van acerola-kers (Malpighia punicifolia L.) vruchten 60 mg (gelijk aan een aandeel 
vitamine C van 30 mg = 37,5% ADH), natuurlijk aroma van bosvruchten 50 mg, droog extract van hondsroos 
(Rosa canina L.) vruchten 50 mg (gelijk aan een aandeel vitamine C van 5 mg = 6,25% ADH), maltodextrines, 
vitamine B6 2 mg (142,85% ADH), vitamine B12 1,5 mcg (60% ADH).
Anti-agglomeraatstoffen : plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Vette lever (alcohol verbruik) hyperhomocysteïnemie, degeneratieve toestand, immunitaire tekorten, 
virale staten (griep, etc ..), antioxidant (tegen de vorming van vrije radicalen), anti-ageing, het verhoogt 
immunoglobulinen en fagocytose. Astma, rhinitis, conjunctivitis, diabetes, depressie.

Aanbevolen dosis: 1 tablet laten smelten in de mond (buiten de maaltijden), 2 à 3 x per dag

Opmerkingen:
Trimethylglycine (Betaïne) kan helpen bij het herstelproces in degeneratieve ziekten. Trimethylglycine is 
een methyleringsmiddel die een belangrijke rol speelt, met name in het proces van detoxificatie homocysteïne 
(een krachtige oxidant en vrije radicalen generator) in methionine. Methionine is noodzakelijk voor de 
productie van  SAMe (S-adenosyl-methionine). SAMe is de belangrijkste methyldonor en is een voorloperstof 
van glutathion.

Het is zeer belangrijk voor het functioneren van de lever. In aanwezigheid van vitamine B12 kan het worden 
omgezet in cystine. Bij voldoende hoeveelheden vitamine B6, wordt homocysteïne omgezet in het amiozuur 
methiontot het aminozuur cysteïne.
Elke trimethylglycine-molecule geeft drie methylgroepen aan het DNA en dit helpt het proces van 
re-methylatie. Praktisch, een proces van DNA moleculen reparatie. 

Vitamine C uit acerola en hondsroos  hebben een antioxidant effect.

Bijkomende remedies: PROLAVER, DIMAGRET, GYMNESOL, NEVROSOL, AMENOSOL B, 
                                                     MAGSOL 5 PLUS, EPASOL, SEDASOL, RIBES NIGRUM MSA, MULTISOL

Product code: HS 103          CNK: 3266-061          Notificatie: PL 1653/90          EAN: 8032185001161

21



Product code: MSA 13          CNK: 3266-079          Notificatie: PL 1653/79          EAN: 8032185030055
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BETULA PUBESCENS MSA
Osteoporose – Slecht functionerend metabolisme

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels: 
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g knoppen van de 
zachte berk (Betula pubescens). Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Osteoporose, dysmetabolie, gebrek aan eetlust en anorexia bij kinderen en volwassenen, osteoartritis, 
heup artrose, adenoïditis.
Organotropisme: Osteoporose, endocriene, urine en huid, vasculair en reticulo-endotheliaal systeem.

Aanbevolen dosis: 40 druppels in een beetje water, 2 x per dag voor de maaltijd. 
     In combinatie met andere spagyrische maceraten: 60 druppels 1 x per dag

Opmerkingen:
Het maceraat van Betula pubescens (zachte berk) kan worden bereid met behulp van de katjes, knoppen, 
jonge wortels en schors van de wortels; we spreken hier over het maceraat, verkregen uit de maceratie van 
knoppen in een hydro-glycero-alcoholische oplossing. De zachte berk stimuleert alle katabolismen (urinezuur, 
ureum, en cholesterol), omdat het werkt op de ontgiftende leverfunctie bij het activeren van de macrofagen 
(Kupffercellen van de lever); dit wordt bevestigd door de test van Halpern. 
Dit maceraat is de remedie voor exsudatieve inflammatoire fase. De knoppen stimuleren het 
immuunsysteem door het activeren van het reticulo-endotheliale systeem. De bladeren bevatten catechol 
tannine, looizuur, suiker, alkaloïden, essentiële olie , glycosiden, nicotinezuur. Het maceraat, verkregen uit 
de knoppen van de zachte berk, vergemakkelijkt de therapeutische werking van andere maceraten.

Psychische synthese: 
De persoon van het type “zachte berk” is dun en hoewel hij in zijn jeugd vaak bedekt was met dik donshaar, 
heeft hij de neiging tot vroege kaalheid. Hij kan worden gedefinieerd als een “Saturnus”. Normaal gesproken 
loopt hij recht en heeft hij een heldere teint; hij heeft water nodig, verkiest de koude boven de warmte, en 
zijn geliefkoosd seizoen is de winter. Normaal gesproken geeft hij de voorkeur aan de bergen in plaats van de 
zee. Hij is erg gul en heeft de neiging om te geven en uit te geven tot het zelfs naïef lijkt (”... het is een 
uitgever ...”). Hij is niet gemakkelijk ontmoedigd en niet bang om zaken die volgens hem niet hebben gewerkt, 
opnieuw te beginnen. Betula pubescens MSA helpt hen aan te passen aan nieuwe milieusituaties en de strijd 
tegen angsten waarvan we de oorzaak niet begrijpen. Het verbetert de inschatting van het geven en het 
hebben. Het evalueert op een meer vrijblijvende manier verschillende situaties.
Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong 1 tot 3 x per dag.

Bijkomende remedies: ALLERSOL, SULFONIL, DIFLOR, AURUM CELESTA BE, ANSITOL, ELEUTEROSOL,
                                                     TONIXOL, ATROSOL, DIMAGRET, DEFENSOL, PARIETARIA COMP, PROPOLIS TSA,
                                                     JUGLANS REGIA MSA



Product code: MSA 8          CNK: 3266-087           Notificatie: PL 1653/87          EAN: 8032185030062
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Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,5 g knoppen van de 
witte berk (Betula Verrucosa). Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Recidiverende orthostatische albuminurie, nefrotische syndromen, dysmetabolische artritis, tandcariës bij 
kinderen, rachitis, chronische osteomyelitis, juveniele osteochondrose, tekort aan mineralen.

Organotropisme: osteo-articulair, het endocriene stelsel, het centraal zenuwstelsel, reticulo-endotheliaal systeem, 
vaak afgekort tot RES.

Aanbevolen dosis: 30 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag
                                           Voor reuma en nefrotisch syndroom: 40 tot 50 druppels, 2 tot 3 x per dag.

Opmerkingen:
Het maceraat van Betula verrucosa wordt verkregen uit de knoppen. De plant bevat de salicine die oxideert 
in het lichaam en wordt salicylzuur of methylsalicylaat, die anti-inflammatoire, antipyretische en 
antireumatische eigenschappen heeft. De plant bevat ook betuline die de witte kleur aan de bast geeft en 
het waterdicht en bestand maakt tegen verval.

Psychische synthese: 
De persoon van het type “Betula verrucosa” is slank. Normaal gesproken heeft hij een lichte teint en een gladde 
huid, maar hij krijgt snel rimpels; hij houdt van het licht. Hij vult de gaten die anderen hebben achtergelaten. 
Hij stelt eerlijkheid bijzonder op prijs. Hij is zeer vergelijkbaar met het type van Betula pubencens (zachte berk). 
Betula verrucosa MSA helpt hem aan te passen aan nieuwe omgevingssituaties en de strijd tegen angsten. 
Het brengt wijsheid. Het beoordeelt achteraf gevarieerde situaties. Het ondersteunt spiritualiteit. Het helpt om te 
leren van vroegere negatieve ervaringen.

Dosering psychische synthese: 7 druppels, rechtstreeks op de tong, 1 tot 3 x per dag.

Bijkomende remedies: ATROSOL, SULFONIL, ABIES PECTINATA MSA, PROPOLIS TSA, 
                                                     RIBES NIGRUM MSA, JUGLANS REGIA MSA, DEFENSOL, PARIETARIA, DIMAGRET

BETULA VERRUCOSA MSA
Orthostatische albuminurie

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)
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CASSIASOL
Intestinale regulator

100 korrels – 300 mg werkzame bestanddelen per korrel

Inhoud:
Hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 2 korrels:
498 mg bladeren als Sennapoeder (Cassia angustifolia Vahl.), aloësap van 90 mg bladeren (Aloë ferox Mill.), 
6 mg Chinese rabarber poeder van wortelstok (Rheum palmatum var. Tagunticum Maxim), 
4,8 mg kaneelpoeder van schors (Cinnamomum zeylanicum Blume), 0,6 mg Propolis, 0,6 mg kruidnagelpoeder 
van bloemknoppen (Eugenia caryophyllata Thunb.).

Indicaties:
Chronische en occasionele constipatie, dysbiose.

Aanbevolen dosis: 2 korrels met veel water, 15 minuten voor het slapengaan.
                 Indien niet voldoende werkzaam, mag de dosis verhoogd worden tot maximum 
                                           4 korrels. Mag dagelijks ingenomen worden. 

Opmerkingen:
Senna (Cassia angustifolia) heeft een electief tropisme naar dikke darm waardoor activering van 
peristaltiek kan plaatsvinden binnen de darminhoud. Dit veroorzaakt een snel laxerend en zuiverend effect.

Chinese rabarber (Rheum officinale) heeft cholagoge eigenschappen als laxeermiddel en is in kleinere 
doses ook een tonicum voor de maag.

Kaneel (Cinnamomum zeylanicum) bevat stoffen die de spijsvertering helpen.

Kruidnagel (Eugenia caryophyllata) leidt tot een sterke analgetische en hypoanesthetische actie.

Propolis heeft anti-infectueuze, antiseptische, antibiotische en anti-griep eigenschappen.

Bijkomende remedies: DIFLOR, ENZYSOL

Product code: HS 99          CNK: 3266-095          Notificatie: PL 1653/65          EAN: 8032185031526
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Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-Alchemistisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g knoppen van 
Tamme kastanje (Castanea vesca). Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Oedemen van lymfatische oorsprong en vasculaire insufficiëntie van de onderste ledematen. 
Vergemakkelijkt de genezing van wonden of zweren van de onderste ledematen als gevolg van post-flebitis. 
Ondersteuning bij zware benen en bij lymfedrainage.

Organotropisme: lymfatisch en veneus systeem.

Aanbevolen dosis: 30 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

Opmerkingen:
Het maceraat van Castanea vesca wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische 
oplossing van vers geplukte knoppen in de lente. Knoppen bevatten déhydro-dégal zuur, de plant bevat 
glycoside, galzuur, tannine, inositol en inosite, saccharose, mineralen (ijzer, calcium, magnesium, etc. ) en 
vitamine E. Het maceraat is in staat om congestie en lymfatische congestie te verminderen in geval van 
vasculopathie en in geval van oedeem van de onderste ledematen. Castanea vesca is dan ook een 
uitzonderlijke lymfatische drainage als vasculopatie van de onderste ledematen. Lymfatische stasis speelt 
een belangrijke rol bij veneuze insufficiëntie van de onderste ledematen. Castanea vesca MSA is een 
lymfedrainage voor spataderen en verlicht aanzienlijk de symptomen van oedeem en het pijnlijk gevoel van 
zware benen.

Psychische synthese: 
De persoon van het type “Castanea” is majestueus, imposant, met dik haar, maar ook al is hij majestueus en 
hard als steen, hij kan plotseling instorten. Hij verkiest warmte boven koude (“... Ik moet naar de zon ...”). 
Castanea vesca MSA helpt het individu bij geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, wat hem helpt wanneer 
hij behoefte heeft aan morele steun en warmte.

Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

Bijkomende remedies: VARIXOL-B, RUSCUSOL

CASTANEA VESCA MSA
Drainage van het lymfestelsel
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Product code: MSA 14          CNK: 3266-103          Notificatie: PL 1653/51         EAN: 8032185030086
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CLIMASOL

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Inhoud:
Hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 150 druppels:
TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van 2,100 g bladeren van 
salie (Salvia officinalis L.), 1,575 g bloemen van goudsbloem (Calendula officinalis L.), 1,365 g bloemen van 
linde (Tilia tomentosa Moench) en 0,210 g bloeiende eindknoppen van ijzerkruid (Verbena officinalis L.).

Indicaties:
Amenorroe, dysmenorroe, uteriene spasmen, warmteopwellingen, nervositeit bij de menopauze en alle 
ermee gepaard gaande stoornissen veroorzaakt door een moeilijke aanpassing aan de veranderde
hormonale situatie.

Aanbevolen dosis: 30 tot 50 druppels in wat water, 3 x per dag.

Opmerkingen:
Salie (Salvia officinalis) bevat etherische olie die de gladde spieren, vooral de baarmoeder, prikkelt en de 
contracties bevordert en endometriumresiduen uitdrijft. Salie wordt ook gebruikt als spasmolyticum en 
antioxydant bij menopauzale klachten, baarmoederkrampen, dysmenorroe en amenorroe.

Goudsbloem (Calendula officinalis) bevat fyto-oestrogenen die als een tonicum voor de baarmoeder 
werken. Reguleert de menstruatie bij hevige bloedingen en kan dus ook gebruikt worden bij het uitblijven 
van de menstruatie. Goudsbloem zal gynaecologisch ontsmettend werken en het bacteriële evenwicht herstellen.

Linde (Tilia tomentosa) is een kalmerend, anxiolytisch en krampwerend middel.

IJzerkruid (Verbena officinalis) heeft bekende eigenschappen, met als voorbeeld het ageren op het 
parasympathische zenuwstelsel en het stimuleren van de baarmoeder.

Bijkomende remedies: AMENOSOL B, MAGSOL 5 PLUS, DIMAGRET, NEVROSOL, ANSITOL, SEDASOL, 
                                                     SURCORTEX, SEQUOIA GIGANTEA MSA

Overgangs- en preovergangsklachten en aandoeningen

Product code: HS 124          CNK: 3266-111          Notificatie: PL/AS 1653/21         EAN: 8032185020193



Salvia officinalis
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COLERIL PLUS

30 tabletten – 550 mg werkzame bestanddelen per tablet

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per tablet:
Droog extract van mariadistel (Silybum marianum Gaertn.) vruchten getitreerd op 80% silymarine 200 mg 
(bijdrage in silymarine van 160 mg). Droog extract van rode rijstgist (Monascus purpureus) getitreerd op 
1,5% monacolin 200 mg (bijdrage in monacoline: 3 mg). Co-enzyme Q10 getitreerd op 10% 100 mg 
(bijdrage Co-enzyme Q10 10 mg). Microkristallijne cellulose, arabische gom. Aplanospore van lavater 
microalgen (Haemtococcus pluviais) getitreerd op 2,5% en astaxanthine: 40 mg (bijdrage in astaxanthine: 1 mg). 
Calciumfosfaat. Resveratrol getitreerd op 98%: 10 mg (aandeel 9,8 mg in resveratrol) Foliumzuur 200 mcg 
(100% ADH). Bevat soja derivaten. Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Hypercholesterolemie - Hypertriglyceridemie - Preventie van cardio-vasculaire aandoeningen.

Aanbevolen dosis: 1 tablet per dag, voor het slapengaan

Opmerkingen:
De vruchten van Mariadistel (Silybum marianum) bevatten silymarine. Silymarine heeft een sterke 
hepatoprotectieve werking tegen giftige stoffen zoals alcohol en medicijnen. Silymarine zal inwerken op het 
membraan van de levercellen en deze minder doorlaatbaar maken voor giftige stoffen, waardoor 
celdegeneratie en celnecrose vermindert. Mariadistelvrucht versnelt de regeneratie van het leverparenchym 
en herstelt zo de werking van de lever. 

Rode rijstgist (Monascus purpureus) heeft onder de werkzame bestanddelen een remmer van HMG- CoA 
reductase-enzym die verantwoordelijk is voor het controleren van de snelheid van de cholesterolsynthese.
Zonder dit enzym wordt de gehele sequentie cholesterolsynthese geblokkeerd. We zeggen dat het nemen 
van Monascus purpureus supplementen, vergezeld van passende dieetregels, zijn effect bewijst en goed te 
verdragen is in de controle van Hypercholesterolemie en Hypertriglyceridemie.
 
Co-enzyme Q10 is nuttig omdat HMG-CoA reductase, dat deelneemt aan de cholesterolsynthese, ook 
deelneemt aan de Co-enzyme Q10 synthese; dat is waarom men bij het verminderen van de cholesterolemie
eveneens een co-enzyme waarde daling kunt hebben.
 
Natuurlijke Astaxanthine, een carotenoïde, wordt gewonnen uit de Bloedregenalg (Haematococcus pluvialis).
 Natuurlijke Astaxanthine is niet toxisch, want het is een volkomen natuurlijke stof en een groot aantal 
studies hebben haar absolute alimentaire veiligheid bevestigd. 

Verlaagt cholesterol en triglyceride waarden

Product code: HS 736          CNK: 3266-129          Notificatie: NUT/PL 1653/34          EAN: 8032185040412



COLERIL PLUS

30 tabletten – 550 mg werkzame bestanddelen per tablet

Verlaagt cholesterol en triglyceride waarden
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Product code: HS 736          CNK: 3266-129          Notificatie: NUT/PL 1653/34          EAN: 8032185040412

Astaxanthine heeft een groot antioxidatief vermogen en het is veel effectiever dan bètacaroteen en 
vitamine E. Astaxanthine kan het lichaam diep bereiken in al zijn onderdelen (hersenen, hart, spieren, huid). 
Het bestrijdt oxidaties en ontstekingen, beschermt en optimaliseert  hun functies.

World Health Organisation wijst resveratrol aan als een stof in staat om cardiovasculaire risico’s met 40% 
te verminderen. Resveratrol remt bloedplaatjes aggregatie, het voorkomt de trombine actie en het voorkomt 
een lage dichtheid lipo-eiwit oxidatie (LDL-cholesterol).

Foliumzuur kan homocysteïne verminderen; foliumzuur deficiëntie kan het cholesterolgehalte beïnvloeden 
omdat het vereist vetten te gebruiken.

Bijkomende remedies: PROLAVER, EPASOL, BETULA VERRUCOSA MSA, BETAMIX

Monascus purpureus



CORDIASOL

Cardio tonicum
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)
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Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 150 druppels:
TSA (Spagyrisch-Alchemische tinctuur van Solanimus, extractiegehalte 1/5) van 3,15 g bloemen en bladeren 
van meidoorn (Crataegus oxyacantha Medicus), 1,05 g wortelen en bladeren van cichorei 
(Cichorium intybus L.), 0,63 g kop van hartgespan (Leonorus cardiaca L.), 0,315 g bladeren van olijfboom 
(Olea europaea L.), QSPC (essentiële olie) van 1,05 g bloemen van de bittere sinaasappel 
(Citrus aurantium L. var. Amara).

Indicaties:
Een uitzonderlijk cardio tonicum, nuttig als cardiale regulator. Het heeft een weldadige werking bij tachycardie, 
bij de behandeling van angina pectoris en is een coronaire dilatator.
Het vermindert de uitgesproken overgevoeligheid en de ermee samenhangende hypertensie. 
Efficiënt bij de preventieve behandeling van hartinfarct.

Aanbevolen dosis: 30 tot 50 druppels in wat water, 3 x per dag.

Opmerkingen:
Meidoorn (Crataegus oxyacantha) is een uitstekende regulator van, en vertraagt het cardiale ritme. 
Het regelt myocardium, vooral aan de linkerkant. Het verwijdert de vaten op coronair niveau en wordt ook 
vaak gebruikt bij angina pectoris behandeling en coronaire problemen.

Cichorei (Cichorium intybus) werkt rustgevend op het hart.

Hartgespan (Leonorus cardiaca) wordt vaak gebruikt bij hartkloppingen. Het bevordert ontspanning 
zonder slaperigheid te veroorzaken.

Olijf (Olea europea) fungeert als een bloeddrukverlagend en vaatverwijdend middel.

QSPC van bittere sinaasappel (Citrus aurantium) heeft een weldoende werking bij nerveuze opwinding, 
slapeloosheid, hoofdpijn, hartkloppingen en spasmen.

Bijkomende remedies: MAGSOL 5, BETAMIX

Product code: HS 118          CNK: 3266-137          Notificatie: PL 1653/39          EAN: 8032185020186
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Product code: MSA 10          CNK: 3265-923          Notificatie: PL 1653/23          EAN: 8032185030017

CRATAEGUS OXYACANTHA MSA

Mineralisatie – Ontkalking
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels: 
MSA (Spagyrisch-Alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten 
van meidoorn (Crataegus oxyacantha).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Hartinsufficiëntie en hiermee gepaard gaande symptomen: Seniel hart met milde seniele hypertensie, 
vet hart, tachycardie, milde bradycardie aandoeningen, hartoverslagen (extrasystolen) met een bradycardie 
basisritme, gevoel van angst en onderdrukking in de hartstreek, post-infectieus hartfalen, myocardiale fibrose, 
myocarditis, myocardose, endocarditis, slapeloosheid bij cardiale personen. Hartkloppingen, slapeloosheid, 
oorsuizen en duizeligheid geassocieerd met de menopauze.
Organotropisme: cardiovasculair, neuro-cardiaal, autonome.

Aanbevolen dosis: Beginnen met 30 druppels in een beetje water, 1 x per dag. 
                                           Verhoog volgens de waarden van de bloeddruk tot 70 druppels per dag.

Opmerkingen:
Het maceraat Crataegus oxyacantha wordt verkregen door maceratie van zaailingen in een 
hydroglycero-alcoholische oplossing. De diepe en blijvende effecten van Crataegus oxyacantha MSA worden 
gewoonlijk waargenomen na langdurig gebruik, maar het welbehagen voelt men al na enkele dagen 
behandeling. Volgens Weiss is de werking van Crataegus drieledig: het verbetert de coronaire doorstroming; 
het werkt op het myocardium en de fibrillen en door inwerking op de aggregaten van interstitiële cellen van 
het myocardium; en het werkt op de geleiding van het excitatiesysteem.

Psychische synthese: De persoon van het type “Crataegus” heeft een snelle ontwikkeling, is meestal moeilijk 
en heeft op oudere leeftijd de neiging lastig te worden. Hij verbroedert met de types “Cornus en Corylus”. Hij vereist 
weinig van anderen en van zichzelf, hij toont onverschilligheid voor alles (”... hij heeft geen interesse ...”, “... niets 
interesseert hem ...”). Hij is algemeen ondoordringbaar, verlegen. Crataegus oxyacantha MSA wekt interesse voor de 
gebeurtenissen van het leven en zichzelf. Het houdt geloof en hoop levendig. Het helpt om de interne invloeden en 
emotionele gehechtheid, het verzachten van de pijn van de scheiding en verzachtend verdriet los te laten. Het helpt 
in de liefde, zelfs onvoorwaardelijke liefde te geloven. Het opent de weg om zijn eigen gevoelens en deze van anderen 
beter te begrijpen. Het helpt bij emotionele stress, veroorzaakt door relatieproblemen en men hoort de persoon 
zeggen “... het brak mijn hart ...”. Het bevordert de directiviteit, het activeert de fantasie.
Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 maal per dag.

Bijkomende remedies: CORDIASOL, MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL, NEVROSOL, HERBOSOL C, 
              SEDASOL, BETAMIX



DEFENSOL

Natuurlijk antibioticum
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)
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Inhoud:
Samenstelling op basis van de plantaardige samenstellingen per 150 druppels:
TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van: smalbladige zonnehoed 
(Echinacea angustifolia DC) gehele plant 2,1g, schietwilg (Salix alba L.) schors 2,1g, duivelsklauw 
(Harpagophytum procumbens DC) wortel 928,568 mg. Essentiële oliën van: wilde marjolein (Origanum vulgare) 
bovenste delen 19,635 mg, thym (Thymus vulgaris L.) bladeren 19,635 mg, bergbonekruid 
(Satureja montana L.s.l.) bladeren 19,635 mg, kaneel (Cinnamomum zeylanicum Blume) schors 19,635 mg.
Ijzergluconaat 35 mg (aandeel van ijzer 4,2 mg = 30% ADH) Kopergluconaat 7,875 mg 
(aandeel van koper 1,086 mg = 108,6% ADH).

Indicaties:
Grieptoestand. Efficiënt bij alle infectieuze aandoeningen ( hetzij veroorzaakt door bacteriën, hetzij door 
virussen ) en bij acute en chronische ontstekingen: sinusitis, conjunctivitis, koortsblaasjes, vaginale candidose

Aanbevolen dosis: Volwassenen: 3 dagen: 20 druppels om de 2 uur, daarna 3 x 50 druppels per dag 
                                           indien nodig 
                                           Kinderen: 3 dagen: 10 druppels om de 2 uur, daarna 3 x 25 druppels indien nodig

Opmerkingen:
Smalbladige Zonnehoed (Echinacea angustifolia) vertraagt ziekteverwekkers en ziektekiemen, verspreid in 
de weefsels, en is effectief in septische behandelingen en behandelingen van infectieziekten met koorts.
  
Schietwilg (Salix alba) is antipyretisch, zweetdrijvend, antireumatisch en geschikt bij zenuwpijnen.

Duivelsklauw (Harpagophytum procumbens) heeft pijnstillende eigenschappen.

Etherische oliën van oregano, tijm, bonenkruid en kaneel stimuleren het immuunsysteem en hebben 
grote bacteriedodende en antiseptische eigenschappen. Ze verhogen de weerstand tegen alle infectieziekten. 

Spagyrisch ijzer herstelt de assimilatie van het ijzer ingenomen met de normale voeding. Bij de eerste 
griepsymptomen verkort de inname van koper de duur van de ziekte.

Bijkomende remedies: MIOSOL, BETAMIX, PULMOSOL, RINOPLUS

Product code: HS 122         CNK: 3266-152         Notificatie: NUT/PL/z1653/6          EAN: 8032185020155



DEFENSOL 500
Natuurlijk antibioticum

500 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)
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Inhoud:
Samenstelling op basis van de plantaardige samenstellingen per 150 druppels:
TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van: smalbladige zonnehoed 
(Echinacea angustifolia DC) gehele plant 2,1g, schietwilg (Salix alba L.) schors 2,1g, duivelsklauw 
(Harpagophytum procumbens DC) wortel 928,568 mg. Essentiële oliën van: wilde marjolein (Origanum vulgare) 
bovenste delen 19,635 mg, thym (Thymus vulgaris L.) bladeren 19,635 mg, bergbonekruid 
(Satureja montana L.s.l.) bladeren 19,635 mg, kaneel (Cinnamomum zeylanicum Blume) schors 19,635 mg.
Ijzergluconaat 35 mg (aandeel van ijzer 4,2 mg = 30% ADH) Kopergluconaat 7,875 mg 
(aandeel van koper 1,086 mg = 108,6% ADH).

Indicaties:
Grieptoestand. Efficiënt bij alle infectieuze aandoeningen ( hetzij veroorzaakt door bacteriën, hetzij door 
virussen ) en bij acute en chronische ontstekingen: sinusitis, conjunctivitis, koortsblaasjes, vaginale candidose

Aanbevolen dosis: Volwassenen: 3 dagen: 20 druppels om de 2 uur, daarna 3 x 50 druppels per dag 
                                           indien nodig 
                                           Kinderen: 3 dagen: 10 druppels om de 2 uur, daarna 3 x 25 druppels indien nodig

Opmerkingen:
Smalbladige Zonnehoed (Echinacea angustifolia) vertraagt ziekteverwekkers en ziektekiemen, verspreid in 
de weefsels, en is effectief in septische behandelingen en behandelingen van infectieziekten met koorts.
  
Schietwilg (Salix alba) is antipyretisch, zweetdrijvend, antireumatisch en geschikt bij zenuwpijnen.

Duivelsklauw (Harpagophytum procumbens) heeft pijnstillende eigenschappen.

Etherische oliën van oregano, tijm, bonenkruid en kaneel stimuleren het immuunsysteem en hebben 
grote bacteriedodende en antiseptische eigenschappen. Ze verhogen de weerstand tegen alle infectieziekten. 

Spagyrisch ijzer herstelt de assimilatie van het ijzer ingenomen met de normale voeding. Bij de eerste 
griepsymptomen verkort de inname van koper de duur van de ziekte.

Bijkomende remedies: MIOSOL, BETAMIX, PULMOSOL, RINOPLUS

Product code: HS 522         CNK: 3266-160         Notificatie: NUT/PL/1653/6          EAN: 8032185004100



DIAMOND
Neuro-psychisch
10 ml flesje, druppels (Edelstenen)
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Product code: HS 358         CNK: 3266-178        Notificatie: NUT/PL/1653/77          EAN: 8032185040146

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen voor 10 ml:
QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van 4,9 mg Chinese steranijs bladeren 
(Illicium anisatum), QSPC (spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van 4,9 mg citroenmelisse 
zaden (Melissa officinalis), 0,1 mg alchemisch koper en 0,1 mg alchemische diamant.

Indicaties:
Bronchitis, dyspepsie, psychische aandoeningen, neurologische stoornissen van de nervus sympathicus, 
oncontroleerbare woedeaanvallen, frigiditeit.

Aanbevolen dosis: 5 druppels, direct op de tong, 3 x per dag.

Psychische synthese: 
Diamant leidt de mens ertoe de gevolgen van zijn handelingen te analyseren. Het moedigt het rationeel denken aan. 
Het stelt in staat het verband tussen de meest verschillende zaken te begrijpen. Het stimuleert het leervermogen en 
vereenvoudigt de integratie van nieuwe met reeds gekende begrippen, waardoor men vlugger hetgeen werd 
aangeleerd zal kunnen toepassen. Kortom, het versterkt de bekwaamheid om klare en duidelijke beslissingen te 
nemen en problemen op te lossen. Het helpt een klare kijk te krijgen op de existentiële toestand. Het helpt de mens 
de beproevingen van het leven te trotseren en om zijn karakter te verbeteren. Het bevordert de orde en geeft kracht 
om zich te bevrijden van gevaarlijke compromissen en onnodige regels. Het moedigt de vrijheid van denken aan en 
het zelfrespect. Het versterkt het ethisch gevoel en het verlangen naar rechtvaardigheid. Zodoende ontwikkelt de 
mens objectiviteit en leert hij in alle levensomstandigheden op de juiste manier te handelen. Het helpt de angst, 
depressie en het gevoel van leegte te overwinnen. Het leert crisissen te beheersen die werden veroorzaakt door het 
falen bij de uitvoer van zijn plannen. Het maakt de mens bewust van de oorzaken die aan de basis liggen van 
problemen en ziekten, waardoor een objectieve analyse mogelijk wordt. Aldus leert de mens een betere controle te 
krijgen over zijn gedachten, zijn gemoedstoestand en uiteindelijk over zijn leven.

Contra-indicaties: Schizofrenie, manisch-depressief syndroom, epilepsie, hyperthyroïdie.

Opmerkingen:
QSPC van steranijs is vooral nuttig voor ziekten als gevolg van de spijsvertering of het genitale systeem, of 
van zenuw- of psychische oorsprong. De QSPC van citroenmelisse is specifiek voor het regelen van het 
autonome zenuwstelsel.

Diamant (Indigo cosmische golven) - vrijdag



DIAMOND

Neuro-psychisch
10 ml flesje, druppels (Edelstenen)

35

Product code: HS 358         CNK: 3266-178        Notificatie: NUT/PL/1653/77          EAN: 8032185040146

Chemische Samenstelling: Carbon.

Diamond is een indigo gekleurd concentraat. In het menselijk lichaam vertegenwoordigt indigo alle 
lymfeknopen, vette hoest en slijm, zware afscheidingen, pus, andere klevende materialen en sperma. 
Door deze kwaliteiten, moet diamant worden beschouwd als een goed medicijn voor allerlei moeilijke 
ziekten als gevolg van gelijktijdige aandoeningen van de drie elementen: lucht, vuur en water. 
Indigo stralen zijn nuttig in de volgende gevallen: oog, oor en neus stoornissen, verlamming, alle longziekten, 
bronchitis, dyspepsie, delirium, obsessie en seksuele problemen.

Bijkomende remedies: DEFENSOL, PULMOSOL, DISPEPSOL, ENZYSOL, PROLAVER, TONIXOL, 
                                                     MAGSOL 5 PLUS

Melissa officinalis



DIFLOR

Probiotisch – immuniteit modulerend
24 capsules – 311 mg werkzame bestanddelen per capsule
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Product code: HS 732         CNK: 3266-194        Notificatie: PL/AS 1653/9          EAN: 8032185040476

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 2 capsules:
320 mg wortel droog extract van Kogelbloem (Echinacea angustifolia DC) (aandeel echinacoside 12,8 mg), 
200 mg vruchten van Zwarte bes (Ribes nigrum L.) (aandeel anthocyanosides 2 mg), maltodextrine, 
40 mg gelyofiliseerde Lactobacillus bulgaricus (ATCC 11842-7005 Orlajensen) (totale bijdrage van 2,5 miljard 
levende cellen), 40 mg gelyofiliseerde allergeenvrije Bifidombacterium animalis subsp. Lactis BLC1 
(totale bijdrage van 2,5 miljard levende cellen), 40 mg gelyofiliseerde Bifidobacterium infantis (ATCC 15702) 
(totale bijdrage van 2,5 miljard levende cellen), 20 mg gelyofiliseerde Lactobacillus acidophylus (ATCC 4356) 
(totale bijdrage van 2,5 miljard levende cellen). Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat.
Resveratrol getitreerd aan 98% van 10 mg Fallopia Japonica (synoniem: Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc) 
(aandeel resveratrol 9,8 mg). Totale bijdrage van 10 miljard levende cellen. Het bevat bijproducten van melk.

Indicaties:
Stimulering van het immuunsysteem, preventie van intestinale infecties, diarree te wijten aan antibiotica, 
reizigersdiarree, kinderdiarree, inflammatoire intestinale aandoeningen, prikkelbare darmsyndroom, colitis, 
intestinale dysbiose, urogenitale infecties, candida albicans, heliobacter pylori, lactose intolerantie, 
verbetert opname van mineralen en vitaminen.

Aanbevolen dosis: Volwassenen : 2 capsules per dag, kinderen: 1 capsule per dag.

Opmerkingen:
Probiotica worden gebruikt om het intestinale milieu in evenwicht te brengen door het herstel van de 
microbiële balans met als gevolg remming van ziekteverwekkers en bacteriën die toxines produceren; 
het verbetert het immuunsysteem. 

Smalbladige zonnehoed (Echinacea angustifolia) vertraagt ziekteverwekkers, creëert een 
afweermechanisme tegen deze kiemen en zorgt voor weefselregeneratie.

Zwarte bes (Ribes nigrum) heeft een duidelijke anti-allergische werking, en wordt aanbevolen voor alle 
inflammatoire aandoeningen. Resveratrol regenereert glutathion, heeft een krachtige antioxidant werking, 
verhoogt chinon reductase (enzym aangemaakt door de lever om carcinogenen te ontgiften).

Bijkomende remedies: SEDASOL, DISPEPSOL, PROLAVER



DIMAGRET

Obesitas – Natuurlijke eetlustremmer
80 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet
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Product code: HS 112         CNK: 3266-186        Notificatie: PL 1653/80          EAN: 8032185000218

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen voor 6 tabletten:
Droog extract van Rhodiola (Rhodiola rosea L.) 900 mg (gelijk aan een aandeel van polyfenolen 360 mg), 
droog extract van Ananas (Ananas. Comosus (L.) Merr) 720 mg, microkristallijne cellulose, calciumfosfaat, 
guar-zaden meel (Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub.) 480 mg, droog extract van Sea Kelp thallus 
(Fucus vesiculosus L.) getitreerd 0,05 in Jodium 192 mg (gelijk aan een aandeel Jodium 96 mcg = 64% ADH), 
droog extract van groene theebladeren (Camelia sinensis (L.) Kuntze.) 108 mg (gelijk aan een aandeel van 
polyfenolen 86,40 mg). Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Overgewicht, cellulitis en boulemie

Aanbevolen dosis: 2 tot 3 tabletten, 2 x per dag, voor de maaltijden.
                                          Het wordt aanbevolen om gedurende de dag wat te bewegen.

Opmerkingen:
Rhodiola (Rhodiola rosea) is het meest actief bij de behandeling van depressie, stress en gewichtscontrole.
Rhodiola helpt overtollig vet reeds opgenomen en opgeslagen in het lichaam te verwijderen.

Ananas (Ananas comosus) is met name geschikt om eiwitten te verteren. 
Guar-zaden is één van de actieve bestanddelen. Het meel van Guar-zaden is rijk aan vezels en absorberende 
vloeistoffen, het heeft een mechanische en verzadigende werking: een toenemende fecale massa, 
vergemakkelijkt de evacuatie.

Sea Kelp thallus (Fucus vesciculosus) stimuleert de schildklier en metabole processen door die te ontdoen 
van overtollig vet en calorieën.

Groene Thee (Camelia sinensis) bevat catechinen, flavonolglycosiden, polyfenolen en flavonoïden. 
Groene thee heeft antioxydant werking en wordt gebruikt bij gewichtscontrole. Het elimineert toxines door 
zijn vochtafdrijvend effect. Het ondersteunt het lipidenmetabolisme en heeft zodoende een beschermende 
werking op hart- en vaatziektes.

Bijkomende remedies: GYMNESOL, PARIETARIA, DEFENSOL



DIORSOL
Carminatief – Anti-diarree
60 tabletten - 350 mg werkzame bestanddelen per tablet
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Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen voor 3 tabletten:
microkristallijne cellulose, calciumfosfaat, plantaardig koolstof van Berk (300 mg), droog extract van Venkel 
(Foeniculum vulgare Mill.) zaden 180 mg (gelijk aan een aandeel etherische oliën van 1,62 mg), droog extract 
van Anijs (Pimpinella anisum L.) zaden 180 mg (gelijk aan een aandeel etherische oliën van 1,62 mg), 
droog extract van blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus L.) bessen 180 mg (gelijk aan een aandeel 
anthocyanines van 1,8 mg), droog extract van citroenmelisse (Melissa officinalis L.) bladeren 180 mg 
(gelijk aan een aandeel rozemarijnzuur van 3,6 mg), gelyofiliseerde Lactobacillus acidophilus 30 mg 
(gelijk aan een hoeveelheid levende cellen van 3 miljard). 
Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Colitis, diarree (eveneens voor kinderen), flatulentie, maag- en / of darmgistingen, dysenterie.

Aanbevolen dosis: 4 tabletten ineens na eerste keer diarree, 
                                           daarna 2 tabletten na elke ongevormde ontlasting.

Opmerkingen:
Plantaardige houtskool absorbeert intestinaal gas en water  (binnen de poreuze moleculaire structuur).

Venkel (Foeniculum officinale) is een uitstekend windafdrijvend middel en nuttig bij diarree. 
Venkel heeft een kalmerende werking op de spijsvertering.

Groene anijs (Pimpinella anisum) is carminatief en helpt de spijsvertering. Eén van haar belangrijkste 
indicaties is aërofagie of moeilijke spijsvertering. Het kalmeert intestinale spasmen en fungeert als 
ontsmetting voor het spijsverteringskanaal.

Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) heeft anti-bacteriële eigenschappen.

Citroenmelisse (Melissa officinalis) heeft ontspannende, krampstillende en tonische eigenschappen 
voor het zenuwstelsel en bevordert de gas-evacuatie.

Lactobacillus acidophilus is in staat de darmflora te herstellen.

Bijkomende remedies: DIFLOR, DEFENSOL, SEDASOL

Product code: HS 105          CNK: 3266-202          Notificatie: AS/PL 1653/22          EAN: 8032185040476



DISPEPSOL

Maagklachten
60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet
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Product code: HS 108          CNK: 3266-210          Notificatie: PL 1653/45          EAN: 8032185000355

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen voor 4 tabletten:
640 mg droog extract van papayavrucht (Carica papaya), 400 mg van ananas stengelpoeder 
(Ananas Comosus (L.) Merr.), calciumfosfaat, microkristallijne cellulose, 280 mg droog extract van artisjok 
bladeren (Cynara scolymus L.), 240 mg droog extract van gele gentiaanwortel (Gentiana lutea L.), 
40 mg poeder van komijnzaden (Carum carvi L.).
Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Obesitas, moeilijke vertering, cellulitis bij gewichtsproblemen, maagverwijding, dyspepsie, chronische 
gastritis en maagzweren.

Aanbevolen dosis: 1 of 2 tabletten tijdens of na de maaltijden.

Opmerkingen:
Papaya heeft digestieve eigenschappen. Nuttig bij dyspepsie, hypochlorhydrie in maagexpansie, 
chronische gastritis, gastrische maagzweer.

Ananas (comosus (L.) Merr.) verteert tot 1.000 keer zijn gewicht in eiwitten.

Artisjok (Cynara scolymus) stimuleert lever- en galfuncties.

Gele gentiaan (Gentiana lutea) stimuleert de smaakreceptor gekoppeld aan een bittere smaak; 
dit veroorzaakt een toename van speeksel en maagzuursecretie.

Komijnzaden (Carum carvi) zijn krampstillend en hebben antifermentatieve eigenschappen.

Bijkomende remedies: DIFLOR, EPASOL, GASTROSOL, MAGSOL 5 PLUS



DRAINIL
Bloedzuiverend – Algemene drainage (alcoholvrij)

100 ml fles, druppels (Samenstelling)
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Inhoud:
Samenstelling op basis van de plantaardige samenstellingen per 75 druppels:
Water oplossing van: grote klit (Arctium lappa L.) wortel 0,66 ml, Chinese rabarber (Rheum officinale Baill) 
wortelstok 0,66 ml, Paardebloem (Taraxacum officinale Weber) wortel 0,66 ml, witte malrove 
(Marrubium vulgare L.) bladeren en bloeiende eindknoppen 0,66 ml, Sarsaparilla 
(Smilax medica Schlecht et C.) wortel 0,66 ml, kruipend tarwegras (Agropyron repens Beauv.) 
wortelstok 0,66 ml, Venkel (Foeniculum vulgare Mill.) vrucht 0.44 ml. Zuurmaker: citroenzuur. 
Antioxidant: ascorbinezuur. Bewaarmiddelen: kaliumsorbaat, natriumbenzoaat.

Indicaties:
Uitstekende ontgifter, algemene drainage. Nuttig om het lichaam te zuiveren van voortdurend ingenomen 
of ingeademde giftige stoffen. Vrije radicalen.

Aanbevolen dosis: 15 à 20 druppels, met veel water, 3 x per dag.

Opmerkingen:
Rabarber (Rheum officinale) is rijk aan oxaalzuur en werkt digestief en tonisch. Het is een uitstekende 
cholagogum.

Paardebloem (Taraxacum officinale) is nuttig voor het activeren van de galblaasspieren. Het draineert en 
heeft een bloedzuiverend effect bij lever- en nieraandoeningen.

Witte malrove (Malrove L.) heeft tonische, zweetafdrijvende, slijmoplossende, antiseptische en digestieve 
eigenschappen. Het heeft drainage functies voor longen, lever en huid.

De wortels van Sarsaparilla (Smilax medica) worden ook gebruikt bij huidziekten omdat ze de vervanging 
versnelt.

Kruipend tarwegras (Agropyron repens) is een goed bloedzuiverend middel voor de lever.

Grote klit (Arctium lappa) heeft diaforetische eigenschappen (het verhogen van de afscheiding van zweet) 
als diureticum, reiniging en het stimuleren van leverfuncties. Grote klit bevat essentiële oliën, insuline 
(ook geschikt voor diabetici), slijmstoffen, palmitinezuur, caffeïnezuur (dat is een antibioticum).

Venkel (Foeniculum vulgare Mill.) activeert functies van de spijsverteringsklieren en is nuttig als een 
carminatieve, slijmoplossende en diuretische remedie.

Bijkomende remedies: DEFENSOL, DIMAGRET, SULFONIL

Product code: HS 102          CNK: 3266-228          Notificatie: PL/ 1653/93          EAN: 8032185001123



ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TSA

Ondersteunt de immuniteit
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)
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Product code: TSA 16          CNK: 3266-244          Notificatie: PL 1653/44          EAN: 8032185030703

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 120 druppels:
TSA (Spagyrisch-Alchemische tinctuur van Solanimus met extractiegehalte 1:5) van 3,3 g smalbladige 
zonnehoed knoppen (Echinacea angustifolia). Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Influenza, verkoudheid, steenpuisten, immunitaire depressie, variceuze ulcera, zweren, sepsis en 
besmettelijke ziekten die gepaard gaan met koorts.

Organotropisme: Immuunsysteem

Aanbevolen dosis: 30 à 40 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

Opmerkingen:
Tinctuur van Echinacea angustifolia wordt verkregen door maceratie in een hydro-alcoholische oplossing 
van vers geplukte knoppen gedurende de balsamico periode (juli-augustus voor bloeiende plant, in oktober 
voor de wortelstok). De plant heeft bacteriostatische en virusstatische eigenschappen. Hij is doeltreffend bij 
herpesvirus, influenzavirus A en B, etc, alsook trichomonas.

Echinacea versterkt de aangeboren afweer door de activering van macrofagen, toename van 
gagocytose-activiteit en de toename van natural killer cellen en granulocyten.
 
De plant heeft ook een anti-inflammatoire en helende werking, dat is waarom het topisch wordt gebruikt bij 
de behandeling van ulcera en bepaalde huidaandoeningen.

Bijkomende remedies: DEFENSOL, PULMOSOL, RINOPLUS, MIOSOL



ELEUTEROSOL
Seksueel en algemeen tonicum
60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

42

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 4 tabletten:
Droog extract van de ginsengwortel (Panax ginseng CA Meyer) 80% getitreerd op ginsenosiden 600 mg 
(gelijk aan een aandeel ginsenosiden van 480 mg), droog extract van de russische ginsengwortel 
(Eleutherococcus senticosus Maxim) 0,8% getitreerd op eleutherosiden 600 mg (gelijk aan een aandeel 
eleutherosiden van 4,8 mg), guarana (Paullinia cupana H.S.K.) wortelpoeder 400 mg. Microkristallijne cellulose, 
calciumfosfaat. Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Adjuvans voor impotentiebehandeling of wanneer patiënten een tonicum nodig hebben om opnieuw tot 
bevredigende seksuele prestaties te komen. Tonicum, fysieke en zenuw stimulans.

Aanbevolen dosis: 2 tabletten, 2 à 3 x per dag, tijdens de maaltijden

Opmerkingen:
Ginseng (Panax ginseng) is een afrodisiacum en heeft een positieve invloed op een aantal psychische 
stoornissen en autonome aandoeningen van oudere mensen, vooral met betrekking tot hormonale 
onevenwichtigheden.

Russische ginsengwortel (Eleutherococcus senticosus) wordt nu beschouwd als een adaptogeen.

Guarana (Paullinia cupana) heeft een werking vergelijkbaar met koffie, maar met meer intense, 
stimulerende en tonische effecten.

Bijkomende remedies: IMMUNOSOL, TONIXOL, BETULA PUBESCENS MSA

Product code: HS 104          CNK: 3266-251         Notificatie: PL 1653/78         EAN: 8032185000317



Stress – Vermoeidheid
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)
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Product code: TSA 49          CNK: 3266-236          Notificatie: PL 1653/40          EAN: 8032185030987

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 120 druppels:
TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met extractieverhouding 1:5) van 3,3 g wortels van 
Russische ginseng (Eleutherococcus senticosus). Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Vermoeidheid, zwakte, verminderd vermogen van productiviteit en concentratie, stress, herstel, angstgevoel, 
zwakte van het immuunstelsel.

Organothropisme: centraal en perifeer zenuwstelsel, de bijnieren, gonaden, immuunsysteem.

Aanbevolen dosis: 40 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

Opmerkingen:
De Eleutherococcus senticosus tinctuur (synoniem Acanthopanax senticosus) wordt verkregen door 
maceratie van de wortels. De plant is afkomstig uit Siberië en Mongolië. 
De Siberische Ginseng wortel bevat veel glycosiden die het centrale en perifere zenuwstelsel stimuleren door 
op de endocriene functie van de bijnieren te werken. Dit legt het optreden van gonadotrofine uit: 
HOHXWKHURVLGHQ�$�RI�GDXFRVWHURO��ſ�VLWRVWHURO�JOXFRVLGH��HOHXWKHURVLGH�%���FRXPDULQH�JOXFRVLGH�LVRIUD[LGLQH���
eleutheroside C (ethyl-galactoside), de eleutheroside B, D, E (of glycosiden syringaresinol syringastérol) en 
eleutherosiden I, K, L, M (zuurderivaten oliezuur met triterpeen karakter).
Siberische Ginseng maakt deel uit van de neurostimulansen; hij wordt nu beschouwd als “adaptogeen”, een 
complex van stoffen in cellen die homeostatische mechanismen in evenwicht brengen door de mediatoren 
te stimuleren die het normaal functioneren van weefsels en organen regelen. Dit resulteert in een verhoging 
van het aanpassingsvermogen van het lichaam tegen ongunstige omstandigheden die leiden tot vermoeidheid 
en angst - en verhoogt de effectiviteit van het immuunsysteem en stofwisseling. Het resultaat is een reeks 
stimulerende eigenschappen die  het lichaam vaak beschermen tegen aanvallen van stressvolle situaties. 
De bereidingen van de Siberische Ginseng zijn dus “anti- vermoeidheid” zowel voor lichamelijke als geestelijke 
inspanningen. 
Zij bepalen de resistentie ten aanzien van stress en reguleren de immuniteit bijzonder gedurende periodes 
voor of na influenza pathologieën. (De heer Rossi, in Erboristeria Domani, 5/87, blz. 113).

Bijkomende remedies: MAGSOL 5 PLUS, ELEUTEROSOL, BETAMIX, ANSITOL, AMENOSOL B

ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS TSA



ENZYSOL
Spijsverteringsenzymen
60 tabletten - 150 mg werkzame bestanddelen per tablet
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Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid gemiddelde waarden per 3 tabletten:
Microkristallijne cellulose. Gefermenteerde maltodextrines 300 mg (gelijk aan een aandeel enzymen van: 
Amylase 9000 DU, Protease 18000 HUT, Geconcentreerde proteasen 7500 HTU, Glucoamylase 12 AGU, 
Lipase 450 FCCLU, Cellulase 1800 CU, Lactase 3000 ALU, Endo-phytase 42 endo-PG). Calciumfosfaat, 
droog extract van Mariadistel (Silybum Marianum Gaertn.) vruchten 150 mg getitreerd aan 70 % in silymarine 
(aandeel silymarine van 105 mg). Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Verteringsinsufficiëntie van proteïnen, lipiden en zetmeel, primaire en secundaire dyspepsieën, syndromen 
door gebrek aan mineralen en vitaminen in metabole stoornissen. Nuttig als adjuvans bij de behandeling van 
allergieën, melkintolerantie en voedselintolerantie. Uitstekende adjuvans bij diëten en desintoxicatietherapieën, 
bij behandeling van opgeblazen gevoel, halitose, constipatie, diarree en wisselende stoelgang.

Aanbevolen dosis: 1 tablet 3 x per dag, voor de maaltijden

Opmerkingen:
Gefermenteerde maltodextrinen ondersteunen het normaal fysiologisch functioneren van de spijsvertering 
en dragen bij tot vermindering van typische functionele wijzigingen: voedselallergieën, halitose, constipatie, 
diarree en normaliseren intestinale transit.

Enzysol veroorzaakt geen bijwerkingen en er is geen interferentie met bekende geneesmiddelen.

Mariadistel (Sylibum marianum) is een lever-beschermer en dient als therapie van leverziekte als gevolg van 
intoxicatie (toxinen, alcohol).

Bijkomende remedies: EPASOL, DISPEPSOL, SULFONIL

Product code: HS 135          CNK: 3266-269          Notificatie: PL/AS 1653/15          EAN: 8032185020438



Lever- en pancreas insufficiëntie
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)
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EPASOL

Product code: HS 119          CNK: 3266-277          Notificatie: NUT/PL 1653/11          EAN: 8032185020209

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen voor 100 ml:
TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met extractiegehalte 1:5) van Mariadistel (Silybum 
marianum Gaertn.) zaadjes 1,3125 g, Artisjok (Cynara scolymus L.) bladeren 1,3125 g, Paardenbloem 
(Taraxacum officinale Weber) wortel 892,5 mg, Chinese Rabarber (Rheum palmatum var. Tagunticim Maxim) 
wortelstok 892,5 mg, Wilde Cichorei (Cichorium intybus L.) bladeren en wortel 525 mg, Witte Malrove 
(Marrubium vulgare) bloeiende plant 228,9 mg. SPC oliën (Spagyrische kwintessens van de canonieke 
Paracelsus) van Pepermunt (Mentha piperita L.) bladeren 24,675 mg, Rozemarijn (Rosmarinus officinalis L.) 
bladeren 24,675 mg, Zinkgluconaat 36,75 mg (aandeel van zink 5,145 mg = 51,45% ADH).

Indicaties:
Ondersteuning van de spijsvertering en de leverfunctie. Activatie van galproductie en ondersteuning van de 
galblaas. Herstel van de motiliteit van de darmen.

Aanbevolen dosis: 30 à 50 druppels, in weinig water, na de maaltijden.

Opmerkingen:
Mariadistel (Silybum marianum) is geschikt in de profylaxe en therapie van leverziekten als gevolg van 
intoxicatie (toxinen, alcohol). Het is hepatobeschermend.
Artisjsok (Cynara scolymus) is een stimulator van de lever-en galfunctie.
Paardebloem (Taraxacum officinale) werkt op de spieren van de galblaas. Paardenbloem verhoogt ook de 
urineproductie en is zo een goede ondersteuning bij ontgifting.
Rabarber (Rheum officinale) stimuleert de galafscheiding, is een laxeermiddel en ondersteunt de maag als 
tonicum wanneer het gebruikt wordt in kleine doses.
Wilde cichorei (Cichorium intybus) stimuleert de functies van de darm, lever en nieren, en is sterk 
bloedzuiverend en ontgiftend.
Witte malrove (Marrubium vulgare) ondersteunt de spijsvertering en is een antiseptisch, krampstillend en 
slijmoplossend middel.
Rozemarijn (Rosmarinus officinalis) werkt op de darmspieren en stimuleert zo de spijsvertering. 
Het beinvloedt de bacteriële flora. Rozemarijn wordt gebruikt bij dyspepsie veroorzaakt door hepatobiliaire 
stase.
Pepermunt (Mentha piperita) heeft een spasmolytische en een choleretische werking. Pepermunt 
vermindert de afgifte van vrije radicalen in het leverparenchym. De etherische oliën hebben digestieve, 
windafdrijvende, krampwerende en ontstekingsremmende werking.
Zink is belangrijk zowel voor dieren als mensen. De levercellen bevatten de hoogste zinkconcentraties. 
Bekend is de rol van zink in de synthese van bepaalde enzymen.

Bijkomende remedies: PROLAVER, ENZYSOL, DISPEPSOL, BETAMIX



EQUISETUM ARVENSE TSA
Demineralisatie – Osteoporose
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)
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Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 120 druppels:
TSA  (Spagyrisch-alchemische  tinctuur  van  Solanimus met extractiegehalte 1:5) van Heermoes 
(Equisitum arvense). Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Ontkalking, demineralisatie, osteoporose, overmatig transpireren, neusbloedingen, hematurie (plasbuis, 
prostaat, blaasontsteking), gezwollen benen, gewrichtsontsteking.

Organotropisme: osteo-articulair apparaat, bijnieren.

Aanbevolen dosis: 30 à 40 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

Opmerkingen:
De tinctuur van Heermoes wordt verkregen door maceratie in een hydro alcoholische oplossing van pas 
geoogste knoppen. Heermoes bevat flavonoïden, saponinen (equisetonine), alkaloïden (nicotine), en in het 
bijzonder silicaten (silicium in de vorm van silica). Het is dit actieve ingrediënt dat de plant de mogelijkheid 
geeft om in te grijpen op het proces van bontontkalking omdat silicium een sturende rol heeft bij de afzetting 
van calcium (Mr. PEDRETTI, Erboristeria Domani 1986 n. 9).

Dankzij de flavonoïden (isoquercitine, kampferol) is de plant een goed diureticum, eveneens geholpen door 
de anorganische ionen. De plant heeft een hemostatische werking door zijn invloed op fibrine coagulatie.

Het effect van de tinctuur op het urogenitaal systeem is zeer effectief in geval van bloedingen door cystitis, 
urethritis of de prostaat.

Bijkomende remedies: ABIES PECTINATA MSA, SURCORTEX, ROSA CANINA MSA, HERBOSOL CA,
                                                     SULFONIL, VITIS COMP

Product code: TSA 220          CNK: 3266-285          Notificatie: PL 1653/56          EAN: 8032185030550



Anemie
30 tabletten - 217 mg werkzame bestanddelen per tablet
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FERROSOL

Product code: HS 7          CNK: 3266-293          Notificatie: PL 1653/17          EAN: 8032185020308

Inhoud:
Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per tablet :
biergist met ijzer 170 mg (gelijk aan een hoeveelheid ijzer van 14 mg = 100% ADH), gedehydrateerd 
zinksulfaat 70,5 mg (gelijk aan een hoeveelheid zink van 21 mg = 210% ADH), calciumfosfaat, microkristallijne 
cellulose. Kopergluconaat 1,5 mg (gelijk aan een hoeveelheid koper van 200 mcg = 20% ADH), 
Foliumzuur 200 mcg (100% RDA), Vitamine B12 1 mcg (40 % ADH).
Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Alle vormen van anemie. Nuttig om voedingstekorten en/of een verhoogde behoefte  aan ijzer aan te vullen.

Aanbevolen dosis: 1 à 2 tabletten per dag met een grote hoeveelheid water.

 
Opmerkingen:
Ingekapseld Zon-actief-ijzerpyrofosfaat wordt geproduceerd door middel van een uniek en revolutionair 
nieuw technologisch proces van “super-dispersie”, die een nieuwe vorm van ijzerzout produceert dat stabiel 
is tegen hitte en oxidatie, en de maag niet irriteert.

Zink is noodzakelijk voor de productie van DNA en is derhalve betrokken bij elk aspect van de gezondheid van 
elk levend wezen. Zink is gerelateerd aan koper.

Koper handelt in combinatie met ijzer. De belangrijkste functie van koper in het menselijk lichaam, 
is de hemoglobinesynthese.

De lever bevat twee afzonderlijke stoffen, vitamine B12 en foliumzuur; beide vitaminen zijn essentiële 
elementen in de bloedvorming. Megaloblastische anemie wordt algemeen beschouwd als het meest 
voorkomende symptoom van foliumzuur- en vitamine B12 zdeficiëntie.

Bijkomende remedies: ALIVIT, HERBOSOL C



FICUS CARICA MSA
Hypothalamus Corticale As
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)
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Product code: MSA 32          CNK: 3266-327          Notificatie: PL 1653/24          EAN: 8032185030130

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g knoppen van 
vijgeboom (Ficus carica).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Regulator van de cortico-hypothalamus-as, ritmestoornissen, autonoom en psychosomatische aandoeningen, 
winderigheid, flatulentie, dysfagie van de slokdarm met bewegingsstoornissen veroorzaakt door achalasie, 
gastritis en gastro-duodenaal ulcus en symptomen (dyspepsie, brandend maagzuur, enz.), 
maagsecretie stoornissen (ofwel “hyper” of “hypo”), chronische gastritis met ijzergebrek, darmzweren, 
dysfagie en oesofageale hernia met verminderde mobiliteit, colitis, diverticulitis, nuttig bij het verminderen 
van ranitidine, cimetidine, famotidine en slaappillen, fobische en obsessieve neurose, overwerk of stress met 
viscerale somatisatie syndromen, post-traumatische syndromen (hoofdpijn, asthenie, duizeligheid), 
sensorische aanvallen die beginnen aan het uiteinde van een lid en zich beperken of geleidelijk uitdeinen, 
sensorisch licht crisis. Hallucinaties van geluid, geur, smaak of duizeligheid. Post-traumatische intracraniële 
hematoom. Allergieën van de hypoplastic slijmvliezen.

Organotropisme: autonoom zenuwstelsel, maag, twaalfvingerige & dikke darm.

Aanbevolen dosis: In geval van gastritis of colitis: 25 à 30 druppels in een beetje water voor 
                                           elke maaltijd. 
                  Bij zweren: 60 à 70 druppels ‘s ochtends gedurende ten minste 60 dagen en 
                                            vervolgens 25 druppels voor  elke maaltijd.

Opmerkingen:
Het maceraat van de Ficus carica wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische 
oplossing, knoppen geoogst gedurende het hernemen van het gewas. Door het werkingsmechanisme van 
maceratie, waarschijnlijk van diencephalon oorsprong, is het nuttig in alle gevallen van dystonie. 
Bij de eerste innames kan bij zeer gevoelige individuen milde diarree plaatsvinden; het zal verdwijnen door 
verlaging van de dosis of stoppen van de behandeling en het hernemen enkele dagen later.

Psychische synthese: 
De persoon van het type “Ficus” heeft meestal een kort bovenlijf en lange (vooral de bovenste) ledematen. In de 
adolescentie, is hij slap, zacht en met weinig weerstand.
Later, bij het opgroeien, wordt hij elastisch, sterk en taai. Hij houdt niet van vocht of koude, hij geeft de voorkeur 
aan het warme seizoen, hij houdt van de zon. Hij is zeer impulsief, handelt zonder na te denken over de gevolgen 
die voortvloeien uit zijn impulsiviteit.



FICUS CARICA MSA
Hypothalamus Corticale As
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)
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Product code: MSA 32          CNK: 3266-327          Notificatie: PL 1653/24          EAN: 8032185030130

Ficus carica MSA helpt acties en ervaringen te evalueren, te verkennen en goed en kwaad te onderscheiden 
(”... hij kan het goede van het kwade niet onderscheiden ...”), het helpt om na te denken alvorens te 
handelen. Het ontwikkelt mentale helderheid, veiligheid en het geheugen, helpt duidelijk te zijn in het 
maken van keuzes. Het helpt om de verborgen angsten en blokkades opgebouwd in het onderbewustzijn 
te verdrijven. Het helpt om zijn eigen fouten en onjuiste beoordelingen te begrijpen en te erkennen. 
Het helpt bij het oplossen van interpersoonlijke conflicten. Het helpt om te gaan met de complexiteit van het 
leven op een kalme en zelfzekere manier. Het brengt evenwicht in de seksualiteit.

Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

Bijkomende remedies: ACISTOM, DISPEPSOL, SEDASOL, MAGSOL 5 PLUS, GASTROSOL

Ficus carica



F - SOL
Regulator van de lever meridiaan
10 ml flesje, druppels (Meridianen)
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Inhoud:
Aandeel plantaardige bestanddelen voor 10 ml:
QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van Rozemarijn bladeren (Rosmarinus officinalis) 
5 ml, QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van Chinese steranijs zaden (Illicium verum)
4 ml en QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van Bonenkruid bladeren 
(Satureja hortensis) 1 ml.

Indicaties:
Opnieuw in evenwicht brengen van de lever meridiaan. Het heeft een versterkende werking op het 
cardiovasculair stelsel en de mannelijke genitaliën. Het werkt op de energievorm Boogschutter door 
verbetering van de leverfunctie, maar ook de medulla en de hypothalamus.
Energetische actie: werkt op het teken van de Boogschutter (F). Het heeft een magnetische relatie met het teken van 
de Waterman (MP), een pulsologische relatie met het teken van de Steenbok (VB), het is antisce-contrantisce met 
Kreeft (S) en Steenbok (VB). Net als de Vis (IC), wordt geregeerd door Jupiter, die wordt verheven in Kreeft (S).

  Sterrenbeeld             Magnetisch             Pulsologisch             Antisce             Contrantisce              Domein
  Boogschutter (F)       Aquarius (5MP)      Steenbok (VB)           Kreeft (S)          Steenbok (VB)            Vis (IC)

Aanbevolen dosis: 3 à 5 druppels, 3 x per dag, rechtstreeks op de tong, of ter afwisseling, 
                                          de druppels op wat suiker of in honing mengen
 
Opmerkingen:
De QSPC van Rozemarijn heeft kwaliteiten van Jupiter zowel voor de ingewanden als de lever. Het depside 
fenol-gehalte in de kwintessens lost vaak de maagdyspepsie op, alsook het intestinaal meteorisme te wijten 
aan verstoring van de darmflora.
De beste resultaten zullen sneller worden verkregen door combinatie van de F-SOL samen met Diflor.

De QSPC van Anijs is ook een Jupiter plant, maar naast Boogschutter (F) werkt het energetisch eveneens op 
het teken Kreeft (S). De essentiële olie in de kwintessens van anijs wordt hoofdzakelijk gemaakt uit anethol 
en estragol. Het zijn deze ingrediënten die de plant windafdrijvend, maagbevorderend, krampstillend en 
peristaltiekstimulerend maken. De QSPC van bonenkruid werkt direct op de Boogschutter, en is gekend als 
stimulerend middel voor de mannelijke seksuele noden.

Werking: Lever - hypothalamus - medula - mannelijke geslachtsorganen.
Sterrenbeeld: Boogschutter. 
Planeet: Jupiter. 
Element: Vuur. 
Huis: Hout.

Bijkomende remedies: EPASOL, PROLAVER

Product code: HS 1001          CNK: 3266-301          Notificatie: PL 1653/48          EAN: 8032185040252



FUMARIA OFFICINALIS TSA

Dermatitis – Eczeem
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)
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Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 120 druppels:
TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met extractiegehalte 1:5) van 3,3 g jonge scheuten van 
gewone duivekervel (Fumaria officinalis),
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Dermatitis, dermatosen, psoriasis, eczeem, acne, pancreas insufficiëntie, nier insufficiëntie, leveraandoeningen.

Organotropisme: huid, pancreas, nieren, lever.

Aanbevolen dosis: 15 à 30 druppels in wat water, 3 x per dag. 
                                           Niet langer dan 20 dagen per maand innemen.

Opmerkingen:
Fumaria officinalis tinctuur heeft een uitstekende reinigende werking.

We mogen van de plant geen misbruik maken omdat het in hogere dosis toxisch is, ook wanneer het 
gedurende langere periodes ingenomen wordt kan het vernietiging van rode bloedcellen (hemolyse) 
veroorzaken. Men kan maximum 20 dagen per maand gebruik maken van deze plant.

Bijkomende remedies: ALLERSOL, RINOPLUS, SULFONIL, ARCTIUMSOL, RIBES NIGRUM MSA

Product code: TSA 6          CNK: 3266-319          Notificatie: NUT/PL/AS 1653/72          EAN: 8032185030574



GASTROSOL
Gastritis – Maagzweren
50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)
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Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 150 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met extractiegehalte 1:50) van 2,901 g knoppen van 
de vijgenboom (Ficus carica L.), 1,169 g knoppen van de linde (Tilia tomentosa Moench) en 
0,725 g knoppen van de zwarte bes (Ribes nigrum).

Indicaties:
Gastritis, maag en - duodenale zweren, ochtendmisselijkheid,neurovegetatieve dystonie, oesofagusdysfagie, 
hernia diaphragmatica, spasmofilie, ischias

Aanbevolen dosis: 30 à 40 druppels, in weinig water, 3 x per dag, 15 min. voor de maaltijden

Opmerkingen:
Vijgeboom (Ficus carica) knoppen zijn nuttig tijdens psychosomatische optredens met spasmofilie, vooral 
op gastro-intestinaal niveau. Nuttig voor maagzuur, aandoeningen van maag secretie, zowel hyper en hypo. 
Chronische gastritis met bloedarmoede en sideropenische anemie. Duodenale ulcera, hernia diafragmatica 
en oesofagale dysfagie voor verminderde beweeglijkheid. Colitis en sigmoiditis.

Linde (Tilia Tomentosa) knoppen zijn nuttig bij neurovegetatieve dystonie en bij uitingen van angst.
Samen ingenomen met Ficus carica, is het nuttig tegen slokdarm dysfagie, maagpijnen en spasmofilie.

Zwarte bes (Ribes Nigrum) (knoppen) is een mucosale beschermer en een stimulerend middel voor het 
afweermechanisme. Zeer nuttig voor gastritis, colitis, dysfagie, hepatitis, pancreatitis.

Bijkomende remedies: ACISTOM, MAGSOL 5 PLUS, SEDASOL, NEVROSOL

Product code: HS 206          CNK: 3266-335          Notificatie: PL 1653/13          EAN: 8032185001369



GINKGO BILOBA
Neurocirculatoire asthenie - geheugenstoornissen

50 ml fles, druppels
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Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
Alchemisch spagyrisch hydro-alcoholische oplossing met extractie ratio 1:5 (R.E.1/5) van Ginkgo 
(Ginkgo biloba L. ) bladeren 3,3 g.

Indicaties:
Neurocirculatoire asthenie, micro-circulatie stoornissen (capillair, cellulitis), verbetert de seksuele 
prestaties bij beide geslachten, geheugenstoornissen, duizeligheid bij ouderen, oorsuizen (tinnitus auris), 
geheugenverlies, concentratieproblemen, hyperviscositeit van het bloed, risico op  trombose, 
hypercholesterolemie, bronchiale en gastro-intestinale spasmofilie.

Organotropisme: bloedcirculatie.

Aanbevolen dosis: 15-40 druppels, 3 x per dag, in weinig water.

Opmerkingen:
De alchemisch Spagyrische tinctuur van Ginkgo biloba wordt verkregen door het macereren van de vers
geoogste bladeren van de plant, in een oplossing bestaande uit alcohol en water, volgens de alchemische 
spagyrische methode van solanimus.  De plant bevat flavonglycosiden (kaemferol, quercetine en 
isorhamnetine) en terpeenlactonen (ginkgolides, bilobalide). De bladeren van de plant, dankzij de beginselen 
die erin vervat zijn, stimuleren en tonifiëren vooral de perifere circulatie. Ginkgo biloba werkt zo preventief 
naar perifere vasculopathieën met ischemische en trombotische tendensen. Ginkgo biloba remt de 
stollingsfactor van bloedplaatjes. In Frankrijk is het de remedie gebruikt door miljoenen ouderen om het 
geheugen te ondersteunen en het risico van beroerte te verminderen. De ginkgolides uit de bladeren 
hebben een gunstig effect op het geheugen en verminderen duizeligheid bij ouderen. 
De plant heeft ook een ontstekingsremmende werking.

WAARSCHUWING: 
Voorzichtigheid gewenst indien gecombineerd met anticoagulantia. Het gebruik van het product tijdens de 
zwangerschap of de borstvoeding wordt niet aanbevolen.

Bijkomende remedies: ALBA CELESTA, MNG-PLUS

Product code:                      CNK:                          Notificatie:                             EAN:  



GYMNESOL
Hyperglycemie
48 tabletten - 420 mg werkzame bestanddelen per tablet

54

Inhoud:
Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 3 tabletten: 
Droog extract van ramshoorn (Gymnema sylvestris R Br) 840 mg bladeren (gelijk aan een hoeveelheid 
van 210 mg gymnemazuur), droog extract van blauwe bosbes (Vaccinium Myrtillus L.) 360 mg vruchten 
(gelijk aan een hoeveelheid van 3,6 mg myrtilline), microkristallijne cellulose, calciumfosfaat, gedihydrateerd 
zinkcitraat 39 mg (gelijk aan een hoeveelheid zink van 12,5 mg = 125 % ADH), vitamine E 19,8 mg 
(gelijk aan een hoeveelheid vitamine E van 9,9 mg = 82,50 % ADH), Chroompicolinaat 1,5 mg (gelijk aan een 
hoeveelheid chroom van 180 mg = 450 % ADH).
Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Alle types van diabetes, in geval van obesitas en om de assimilatie van de suikers af te remmen.

Aanbevolen dosis: 1 à 2 tabletten, 3 x per dag voor de maaltijden.

Opmerkingen:
Ramshoorn (Gymnema sylvestris) bevat een werkzaam bestandsdeel: gymnema zuur. 
Dit bestandsdeel blokkeert glucose receptoren in het darmkanaal.

Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) bevat anthocyanen glycoside. 
Er is alsmaar meer literatuur over de hypoglycemische werking.

Zink speelt een belangrijke rol in het glucosemetabolisme.

Vitamine E (d-alfa-tocoferol) is vooral een anti-oxidant.

Chroom is een onmisbaar mineraal voor glucosemetabolisme, insuline en vetzuren. 
Helaas wordt dit mineraal gemakkelijk vernietigd tijdens het voedsel productieproces. 
Een dieet dat veel suiker bevat gaat resulteren in een tekort aan chroom in het lichaam waardoor 
organen onder risico komen.

Bijkomende remedies: DIMAGRET

Product code: HS 706          CNK: 3266-343          Notificatie: NUT/PL 1653/33          EAN: 8032185020032



HERBOSOL C
Antioxidant – Vaatwanden bescherming

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet)
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Inhoud:
Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 4 tabletten:
Droog extract van hondsroos (Rosa canina L.) 640 mg vruchten, droog extract van acerola-kers of 
Barbados-kers (Malpighia punicifolia L.) 560 mg vruchten getitreerd à 25% in Vitamine C (gelijk aan een 
hoeveelheid van 140 mg Vitamine C = 175 % ADH), bioflavonoïdepoeder 400 mg (gelijk aan een hoeveelheid 
van 160 mg hesperidine), microkristallijne cellulose, calciumfosfaat.
Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Beschermt vaatwanden en is daarom in te zetten bij spataderen, verwijding van/of breekbare haarvaten, 
aambeien. 
Antioxidant (het beschermt tegen vrije radicalen). 
Nuttig in alle gevallen waarin er een tekort aan vitamine C is.

Aanbevolen dosis: 1 à 2 tabletten, 3 x per dag.

Opmerkingen:
Hondsroos (Rosa canina) bevat vitamine C, K, P, A, B1, B2, sommige carotenoïden, pectine,  tannines, 
zuren, polyfenolen, etherische olie en vanilline. Dankzij deze actieve bestanddelen biedt het een duidelijke 
bescherming aan de vaatwanden, is het ontstekingsremmend en een goed diureticum.

Acelora (Malpighia punicifolia) is zeer rijk aan vitamine C.
Bovendien bevat het bioflavonoïden. Deze plant heeft vitaminiserende, samentrekkende en 
ontstekingsremmende eigenschappen.
Acerola versterkt het lichaam tegen griep en verkoudheid, verbetert de opname van ijzer, bestrijdt vrije 
radicalen, versterkt de bloedvat- en haarvatwanden. Bioflavonoïden beschermen vasculair endotheel en 
hebben een opmerkelijk vermogen om de weerstand van de haarvaten te verhogen door hun 
doorlaatbaarheid te verminderen.

Opgelet: niet innemen bij zwangerschap.

Bijkomende remedies: DEFENSOL, VARIXOL-B, RUSCUSOL

Product code: HS 123          CNK: 3266-350          Notificatie: PL/AS 1653/53          EAN: 8032185000331



HERBOSOL CA
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Botstructuur degeneratie
60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

Inhoud:
Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 6 tabletten:
Droog extract van heermoes (Equisetum arvense L.) plant 960 mg (gelijk aan een hoeveelheid kiezelaarde 
van 9,6 mg). Dolomietpoeder 960 mg (gelijk aan een hoeveelheid calcium van 208,43 mg = 26 % ADH en een 
hoeveelheid magnesium van 125,04 mg = 33,44 % ADH). Calciumgluconaat 480 mg (gelijk aan een 
hoeveelheid calcium van 42 mg = 5,25 % ADH). Calciumfosfaat. Microkristallijne cellulose.
Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Osteoporose, osteomalacie, spierkrampen, hartkloppingen, bot en cariës, botbreuken.

Aanbevolen dosis: 2 tabletten, 3 x per dag.

Opmerkingen:
Dolomiet is een niet-toxische bron van calcium en magnesium.

Heermoes (Equisetum arvense) bevat silicium in silica vorm. 
Biologisch onderzoek heeft bevestigd dat silicium betrokken is bij het proces van verkalking van botten en 
bevestigt de stelling van mineralisatie met Equisetum arvense als adjuvans bij rachitis en osteoporose.

Calcium helpt het lichaam met een evenwichtige zuurtegraad en bevordert stolling. Calcium in de spieren 
voorkomt krampen.

Bijkomende remedies: HERBOSOL C, MAGSOL 5 PLUS, EQUISETUM ARVENSE TSA

Product code: HS 117          CNK: 3266-368          Notificatie: NUT/PL/AS 1653/54          EAN: 8032185000331
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HIERACIUM PILOSELLA TSA
Vochtretentie – Nierstenen

50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 120 druppels:
TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van 4,12 g knoppen van 
Muizenoor (Hieracium pilosella).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Vochtretentie, nierstenen, oligurie, azotemie, polyrie, cystitis, nierontsteking, jicht, obesitas, cellulitis.

Organotropisme: urinewegen (nier, blaas, enz.).

Aanbevolen dosis: 30 tot 50 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

Opmerkingen:
De tinctuur van muizenoor (Hieracium pilosella) wordt verkregen door maceratie in een 
hydroalcoholische oplossing van pas geoogste knoppen. De plant bevat flavonoïden, cafeïnezuur en 
cumarine (Umbelliferon).

De plant heeft een uitgesproken diuretische werking. Ze verhoogt de diurese, met een toename van 
chloriden, ureum en stikstofhoudende stoffen die in de urine aanwezig zijn. Vandaar de indicaties azotemie, 
jicht en ook behandeling van reuma.

Daarenboven heeft de cumarine antibiotica eigenschappen, en lijkt het erop dat de plant goed werkt tegen 
bepaalde pathogene micro-organismen, in het bijzonder in de urine.

Bijkomende remedies: BETULA VERRUCOSA MSA, PARIETARIA COMP, DEFENSOL, 
                                                     DIMAGRET, GYMNESOL

Product code: TSA 14          CNK: 3266-376          Notificatie: PL 1653/74          EAN: 8032185030598



IALURASE 
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Osteo degeneratie – Dermis hypotonie

48 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

Inhoud:
Hoeveelheid inhoudsstoffen per 6 tabletten:
Methylsulfonilmethaan 1,2 g – glucosaminesulfaat 500,10 mg (gelijk aan een hoeveelheid glucosamine van 
300 mg) – chondroïtinesulfaat (haaienkraakbeen) 466,68 mg (gelijk aan een hoeveelheid chondroïtinesulfaat 
van 420 mg) – calciumfosfaat – microkristallijne cellulose – lichte magnesiumoxide 149,28 mg (gelijk aan een 
hoeveelheid magnesium van 90 mg = 24 % ADH) – sodiumhyaluronaat 85,62 mg (gelijk aan een hoeveelheid 
hyaluronzuur van 75 mg).
Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Artrose, artritis, carpaal tunnel syndroom, tenniselleboog, bursitis, preventie en behandeling van bot- en 
gewrichtsproblemen als gevolg van diverse sportieve activiteiten. Opmerkelijke gewricht activiteit en 
fysische opwinding als gevolg vermoeidheid van de spieren. Verwondingen veroorzaakt door continue 
spanning. Rimpels, dermis hypotonie. Droge ogen syndroom te wijten aan mucine hypersecretie.

Aanbevolen dosis: 2 tabletten, 2 à 3 x per dag.

Opmerkingen:
Glucosamine wordt geproduceerd door hydrolyse van schalen van schaaldieren. Glucosamine wordt 
gebruikt voor hyaluronzuur bio-synthese alsook gewrichtsvloeistof en proteoglycanen synthese: 
grondsubstantie van gewrichtskraakbeen. Het is niet prostaglandinesynthese remmend, maar het werkt 
op andere ontstekingsmechanismen, waarschijnlijk de inhibitie van stikstofoxide die een snelle werking bij 
de symptomatologie vergemakkelijkt. Dit proces wordt gecombineerd met het effect op het kraakbeen 
metabolisme: effect van primair belang in lange termijn zorgen.

Chondroïtinesulfaat uit haaienkraakbeen is de C-vorm en wordt dus beter geassocieerd, omdat het ook 
aanwezig is bij de mens. Chondroïtinesulfaat is een belangrijke structurele component van kraakbeen, met 
grote weerstand tegen compressie. Chondroïtinesulfaat helpt de gewrichten gesmeerd te houden en de 
bijzondere structuur maakt het mogelijk om het teveel aan water vast te houden en het dan weer over te 
laten aan de proteoglycaanmoleculen.

Hyaluronzuur is één van de basiscomponenten van het bindweefsel, zowel bij de mens als bij zoogdieren.
Een gebrek aan hyaluronzuur leidt tot verzwakking van de huid en de vorming van rimpels en vlekken. 
Hyaluronzuur is verantwoordelijk voor het handhaven van het juiste niveau van hydratatie, turgescentie, 
plasticiteit en viscositeit, omdat het als een aggregaat werkt, en aldus een groot aantal watermoleculen 
verzamelt. 

Product code: HS 740          CNK: 3266-392          Notificatie: NUT/AS 1653/16          EAN: 8032185040443
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IALURASE 
Osteo degeneratie – Dermis hypotonie

48 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

Het is in staat om te werken als een consoliderende stof en als anti- collision molecuul alsmede 
als efficiënt smeermiddel (gewrichtsvloeistof), waardoor schade wordt voorkomen aan weefselcellen 
vanwege fysieke ongemakken. Hyaluronzuur is vooral effectief bij de behandeling en preventie van artritis, 
en degeneratieve ziektes die het kraakbeen aantasten.

Methyl-sulfonyl-methaan (MSM) is een natuurlijke vorm van organisch zwavel. Bij een volwassen persoon, 
moet ongeveer 140 gram zwavel aanwezig zijn waarvan bijna de helft gebruikt wordt door de spieren, 
huid en botten. Flexibel bindweefsel en kraakbeen bevatten eiwitten met flexibele zwavel structuren. 
De meest belangrijke ontdekking van Methyl-sulfonyl-methaan, is zijn hoge werkzaamheid tegen 
verschillende vormen van chronische pijn.

Bijkomende remedies: DEFENSOL, MIOSOL, ATROSOL, RIBES NIGRUM TSA, NEVROSOL, VITIS COMP, 
                                                     SULFONIL

Equisetum arvense

Product code: HS 740          CNK: 3266-392          Notificatie: NUT/AS 1653/16          EAN: 8032185040443



Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen voor 10 ml:
QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van Citroenmelisse bladeren 
(Melissa officinalis): 5 ml; QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van Rozemarijn 
bladeren (Rosmarinus officinalis): 4 ml en QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) 
van bittere sinaasappelschil (Citrus Amara aurantium var. Amara): 1 ml.

Indicaties:
Brengt de meridiaan “Dikke darm” terug in evenwicht. IC-SOL heeft psychotonische en neurotonische 
werking. Reguleert de functies van het autonoom zenuwstelsel en werkt bijgevolg op de tachycardie, 
hartkloppingen, slapeloosheid, colitis en intestinale mobiliteit.

Energetische actie: werkt op het teken van de Vissen (IC). Het heeft een magnetische relatie met het teken van de 
Maagd (IT), een pulsologische relatie met het teken van de Tweeling (P), het is antisce- contrantisce met Ram (MC) 
en Weegschaal (R). Net als de Boogschutter (F), wordt geregeerd door Jupiter, die wordt verheven in Kreeft (S). 
Dit is het teken van de verheffing van Venus die haar huis in Stier (TR) en Balans (R) vindt.

Sterrenbeeld            Magnetisch          Pulsologisch           Antisce          Contrantisce          Domein
Vis (IC)                      Maagd (IT)           Tweeling (P)            Ram (MC)      Weegschaal (R)      Boogschutter (F)

Aanbevolen dosis: 3 à 5 druppels, 3 x per dag, rechtstreeks op de tong.

Opmerkingen:
Citroenmelisse QSPC is evenzeer werkzaam op het centraal zenuwstelsel als het centraal neurotonen 
stelsel en wordt door behandeling van vele mentale stoornissen vaak geassocieerd met problemen van de 
genitale tractus of het cardiovasculaire systeem.

Rozemarijn QSPC heeft belangrijke Jupiter kwaliteiten en wordt aangeduid als lever beschermer. 
Het werkt op de darm, in het bijzonder als anti-fermentor, en tegen winderigheid. Pectorale kwaliteiten 
(hartritmestoornissen, palpitaties, etc.) en zijn neurotonische en psychotonische eigenschappen zijn 
ook bekend. 
De naam “Rozemarijn” is afgeleid van “zee-dauw” en heeft uitzonderlijke kwaliteiten als tonicum.

Bittere sinaasappel QSPC is rijk aan bioflavonoïden die voor de werking op het hart heel belangrijk zijn; 
nuttig in geval van nerveuze opwinding, slapeloosheid, hoofdpijn, hartkloppingen, spasmen. 
Het combineert de kwaliteiten van de zon met die van de maan, zoals blijkt uit het oude gebruik van 
oranje bloemen tijdens de bruiloft om de vereniging van man en vrouw te vieren.
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IC - SOL
Regulator van de dikke darm
10 ml flesje, druppels (Meridianen)

Product code: HS 1002          CNK: 3266-384          Notificatie: PL 1653/64          EAN: 8032185040269



Oranje animeert de kwaliteiten van de zon en harmoniseert het mannelijke en het vrouwelijke, 
het onderbewustzijn en bewustzijn, het slapen en waken. Kortom, het herenigt dualiteit binnen relaties.

Werking: sympathicus, parasympathicus, sinus.
Sterrenbeeld: Vissen. 
Planeet: Jupiter-Venus. 
Element: Metaal. 
Huis: Metaal

Bijkomende remedies: CORDIASOL, MAGSOL 5 PLUS, AMENOSOL B, NEVROSOL, HERBOSOL CA,
                                                     ANSITOL, SEDASOL, GASTROSOL

Citrus aurantium var. amara
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Product code: HS 1002          CNK: 3266-384          Notificatie: PL 1653/64          EAN: 8032185040269

IC - SOL

Regulator van de dikke darm
10 ml flesje, druppels (Meridianen)



IMMUNOSOL

Immuniteit - Celdegeneratie - Seksuele impotentie
50 tabletten - 447 mg werkzame bestanddelen per tablet

Inhoud:
Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:
Rupsschimmel (Cordyceps Sinensis) vruchtlichaam 350 mg, Amandelchampignon (Agaricus blazei murill) 
vruchtlichaam 350 mg, microkristallijne cellulose, Arabische gom, calciumfosfaat, L-Glutathion teruggebracht 
van 50 mg (maximale dagelijkse inname), ascorbinezuur 80 mg (aandeel Vitamine C: 80 mg = 100% ADH). 
Zinksulfaat 54,35 mg (aandeel van Zink: 12,5 mg = 125% ADH). 
Anti-agglomeraatstoffen: Plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Atherosclerose, arteriosclerose, hepatitis C, levercirrose, hyperglycemie, dermatitis, verminderde 
immuunfunctie, zwak immuunsysteem, impotentie, onvruchtbaarheid, prostatitis, astma, chronische 
bronchitis, tuberculose, aritmieën, AIDS, maculaire degeneratie, nachtblindheid, acne, acne vulgaris, 
leukemie, ziekte van Hodgkin.

Aanbevolen dosis: 2 tabletten per dag.

Opmerkingen:
Rupsschimmel (Cordyceps Sinensis) is een schimmel die groeit in de bergachtige regio’s van China en Tibet. 
Het wordt in staat geacht om uithoudingsvermogen, mentale energie, seksuele kracht en een lange 
levensduur te verhogen. Men gelooft dat het de sportprestaties kan verbeteren door het debietvolume te
verhogen. Er werd ontdekt dat door het nemen van Cordyceps, adenosinetrifosfaat (ATP), op celniveau stijgt. 
Het is een molecule aanwezig in alle levende organismen, en is als belangrijkste vorm van opgeslagen energie 
direct beschikbaar. Het is een afrodisiacum tonic. Het heeft een beschermende capaciteit om schadevorming 
van de nieren, veroorzaakt door bepaalde antibiotica, te voorkomen en heeft een beschermend vermogen 
van het immuunsysteem en leveraandoeningen. Het geheim van deze schimmel is in staat te zijn de Th1 en 
Th2 lymfocyten perfect in balans te houden. Cordyceps kan negatieve effecten van vele ziekten verminderen 
door immuunactiviteit, zodat zij aldus de weerstand tegen bacteriën en virussen verhogen. Het speelt een 
effectieve rol in gevallen van leukopenie en in gevallen van celschade veroorzaakt door bestraling en 
chemotherapie. Het verhoogt SOD (superoxide dismutase), een enzym dat de schadelijk en zeer reactief vrije 
radicale vorm van O2 (superoxide) verwijdert. Superoxide kan mutaties van DNA veroorzaken of aanvallen 
tegengaan met enzymen die essentiële aminozuren of andere basische moleculen synthetiseren.
De werking in het ademhalingssysteem wordt gemanifesteerd door de bronchiale en bronchiolaire 
ontspanning van de spieren, die de passage van lucht en de ademhaling vergemakkelijkt, waardoor de 
bloedstroom naar de spieren verhoogt. Deze eigenschappen verklaren ons haar optreden tegen astma, 
chronische bronchitis en tuberculose.
Longen van dieren hebben na behandeling met Cordyceps sinensis hun long-elasticiteit herwonnen. 
Cordyceps fungeert niet alleen als een celbeschermer, maar ook in gevallen van hepatitis en cirrose, 
hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk zal het reguleren. 
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Product code: HS 744          CNK: 3266-400          Notificatie: NUT/PL/AS 1653/62          EAN: 803218500002



Amandelchampignon (Blazei Murill) is een populaire eetbare geneeskrachtige schimmel, afkomstig uit 
een klein dorp, Piedade, in de gebieden van de Atlantische Woud Highlands in Sao Paulo, Brazilië, en het 
werd ontdekt door de Japanse onderzoeker Takatoshi Furumoto. Traditioneel wordt het gebruikt voor het 
voorkomen van verschillende ziekten, waaronder kanker, hepatitis, atherosclerose, hypercholesterolemie, 
GLDEHWHV��GHUPDWLWLV��KDUW]LHNWH��HWF��%OD]HL�0XULOO�LV�ULMN�DDQ�LPPXXQ�PRGXOHUHQGH�VWRIIHQ�]RDOV�ſ�JOXFDQHQ�
en proteoglycanen. De biologisch actieve metabolieten kunnen worden geëxtraheerd uit het vruchtlichaam 
in verschillende fasen en in het bijzonder wordt aangenomen dat de polysacchariden phytocomplex 
verantwoordelijk zijn voor specifiek interferon en interleukinen productie; deze bevorderen en stimuleren 
het immuunsysteem in het lichaam, waaronder het activeren van macrofagen en lymfocyten. 
'H]H�DFWLYHULQJ�ZRUGW�YHURRU]DDNW�GRRU�ſ�JOXFDQHQ�HQ�NXQQHQ�FDUFLQRJHQHVH�RS�YHUVFKLOOHQGH�QLYHDXV�
moduleren. Blazei Murill extracten zijn een antioxidant. Polysacchariden, een andere verbinding, in lipide 
fractionhas, is ergosterol geïdentificeerd, deze heeft een antitumor activiteit. Een andere stof, die niet alleen 
anti-tumor en anti-angiogene activiteit heeft, maar ook een anti-inhibitory effect op het verminderen van 
immunologische functies in experimentele tumoren heeft, is pyroglutamaat.

Glutathion (l-glutathion gereduceerd) is de krachtigste en belangrijkste anti-oxidant in ons lichaam. 
Het bestrijdt veroudering door twee hoofdstraten: in de darm en de bloedsomloop. Het beschermt cellen, 
weefsels en organen van het lichaam en is in staat om het jong te houden, doordat bij veroudering, 
de concentratie van glutathion in het menselijk organisme gaat dalen.
Door het verhogen van glutathion niveaus, kunnen we positief inwerken op het immuunsysteem. 
Glutathion is de meest krachtige hersenen antioxidant.

Vitamine C versterkt het lichaam door het versterken van fagocytose, het verhogen van de productie van 
antilichamen en het vernietigen van vrije radicalen (zoals, superoxide radicaal, zuurstofradicaal). 
Een andere interessante actie van Vitamine C is zijn capaciteit om de ijzer-assimilatie te vergemakkelijken. 
Het vermindert het effect van giftige stoffen en ioniserende straling en grijpt in op het transport van 
zuurstof en elektronen die onmisbaar zijn voor de vitale activiteit van cellen. Vitamine C is co-enzym 
noodzakelijk bij uiteenlopende biologische processen.

Onlangs is ontdekt dat zink de graduele afname van het gezichtsvermogen bij ouderen vermindert. 
Er wordt aangenomen dat het in staat is om de seksuele potentie bij mannen te doen toenemen vanwege 
zijn vermogen om testosteron te reguleren in de prostaat. T-helper lymfocyten, die infecties bestrijden, 
verhogen de inname van zink; dit is een bijzonder interessante factor voor personen met AIDS. 
Zink is in staat om maculadegeneratie dat onomkeerbare blindheid bij ouderen veroorzaakt, te stoppen. 
De toediening van zink zal verlichting brengen voor patiënten met leukemie en met de ziekte van Hodgkin 
en het wordt ook gebruikt bij levercirrose en alcoholisme behandelingen. Zink is effectief voor behandeling 
van diabetes door het regulerende effect van insuline in het bloed.

Bijkomende remedies: ELEUTEROSOL, TONIXOL, MAGSOL 5 PLUS, PROLAVER, EPASOL, BETAMIX,
                                                     ALLERSOL, SULFONIL, PROSIL, DEFENSOL, AURUM CELESTA BE, PULMOSOL

IMMUNOSOL

50 tabletten - 447 mg werkzame bestanddelen per tablet
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Product code: HS 744          CNK: 3266-400          Notificatie: NUT/PL/AS 1653/62          EAN: 803218500002

Immuniteit - Celdegeneratie - Seksuele impotentie



Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g knoppen van de 
okkernotelaar (Juglans regia).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Cholecystitis. Aandoeningen van de alvleesklier en chronische gevolgen van hemorragische acute pancreatitis. 
Stimuleert de afscheiding van pancreassappen. Hypergammaglobulinemie syndroom. Chronische cystitis, 
chronische nierbekkenontsteking en chronische prostatitis. Impetigo. Lichen planus. Geïnfecteerde dermatitis, 
pustuleuze dermatitis, seborroïsch eczeem, rosacea met comedonen, pustuleuze acne, steenpuisten met 
complicatie van stafylokokken en streptokokken. Mycosen. Ringworm favus (Farrington), winderigheid, 
opgeblazen buik (met herstel van de bacteriële flora), intestinale dysbiose. Chronische bronchitis, chronische 
muco naso-sinus infecties. Lymfadenopathie en lymfatische diathese. Adenoïditis, bof, klierziekte. Adjuvant 
lymfomen, myeloom en lymphogranuloma. Acute en chronische blefaritis (ooglidontsteking). Tand granuloom. 
Vulvovaginitis. Chronische gonorroe. Ontsteking en verzwering van de mannelijke geslachtsorganen. 
Geestelijke luiheid bij klagende en stuurse personen.

Organotropisme: huidweefsel, slijmvlies, pancreas, darmen, lymfeklieren en haarvaten.

Aanbevolen dosis: 25 à 30 druppels, 3 x per dag , 10 minuten voor de maaltijden.

Opmerkingen:
Het maceraat Juglans regia wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, 
knoppen geoogst bij het hervatten van de plantengroei in de lente. De werking van de knoppen is traag, 
maar zeker en constant.

De Juglans regia wordt vaak gebruikt door dierenartsen om lymfatisme, rachitis en adenitis bij honden te 
bestrijden. De bladeren bevatten juglandine, galluszuur, ellagine, tyrosinase, juglamine, nicotine, caroteen, 
fosfor, kalium en meer.
 
De belangrijkste component is de juglon, met rubefaciente (pijnstillende), antiseptische en keratiniserende 
eigenschappen. Het helpt ook de huid te regenereren.

De schil van de onrijpe vruchten en bladeren werden door de Arabieren voor therapeutische doeleinden 
gebruikt, terwijl de olie reeds door Dioscorides werd gebruikt in de eerste eeuw voor de bestrijding van 
de lintworm. De therapeutische werking tegen lintwormen, werd reeds bevestigd door De Surel in 1916 .

64

JUGLANS REGIA MSA
Lever en Gal aandoeningen

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Product code: MSA 16          CNK: 3266-418          Notificatie: PL 1653/88          EAN: 8032185030154



JUGLANS REGIA MSA
Lever en Gal aandoeningen

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)
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Psychische synthese: Psychische synthese: de persoon van het type “Juglans” is tamelijk lijvig, corpulent. 
Hij kan tegen de koude, maar hij verkiest en zoekt warmte. Hij vindt niet gemakkelijk vrienden omdat zijn gedrag 
anderen irriteert en zij hem liever vermijden (”... zoals jij irritant kan zijn ...”). 
Hij geeft de voorkeur aan open ruimtes.
Juglans Regia MSA helpt om niet bang te zijn voor de dood. Het helpt het individu om alle verborgen innerlijke 
waarden in hem naar boven te halen. Het helpt tot zelfbescherming. Het helpt mensen die worstelen om zichzelf te 
vinden binnen de familie (”... Ik denk er niet klaar voor te zijn of ik was nog niet klaar om een gezin te vormen ...”).

Dosering psychische synthese: 7 druppels, 1 tot 3 x per dag, direct op de tong.

Bijkomende remedies: BETULA VERRUCOSA MSA, ARCTIUMSOL, METEORSOL, ANICE STELLATO QSPC, 
                                                     DIORSOL, DEFENSOL, PULMOSOL

Product code: MSA 16          CNK: 3266-418          Notificatie: PL 1653/88          EAN: 8032185030154

Juglans regia
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Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten 
van jeneverbes (Juniperus communis).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Ernstige leverinsufficiëntie, cirrose, chronisch persisterende hepatitis, toxische hepatitis door drugs, hepatitis 
door cytomegalovirus. Terugkerende galkoliek. Hepatorenaal syndroom. Glomerulonefritis. Dysmetabolie 
en oedeem. Azotemia. Chronische renale congestie. Jicht. Reumatische pijn en arthralgie (gewrichtspijn). 
Artritis. Allergie volgend na giftige hepatitis of vanwege geneesmiddelen. Mastitis (borstontsteking) en 
goedaardige borsttumoren (fibrocystische borstziekte). Cytomegalovirus, klierkoorts, eventuele terugkerende 
of aanhoudende virale infecties. Dyspepsie, onevenwichtige diabetes. Progressieve chronische polyarthritis, 
hyperurikemie, nierlithiasis, atherosclerose, aërofagie.
Organotropisme: Urinewegen, lever, spierstelsel.
Contra indicatie: Dit maceraat wordt niet aanbevolen in geval van acute nierontsteking noch bij zwangere vrouwen 
omdat het een tonische werking heeft op de baarmoeder.

Aanbevolen dosis: 25 à 30 druppels, in wat water, voor de drie maaltijden. 
   In combinatie met andere MSA therapieën: 50 à 60 druppels 1 x per dag 
   Voor gebruik als drainage middel: 40 à 50 druppels voor de drie maaltijden.

Psychische synthese: 
De persoon van het type “Juniperus” lijkt nooit oud te worden, hij is, net als de plant, een “evergreen”. Hij staat altijd 
klaar om anderen te plagen en terecht te zetten (”... het is een bittere persoon ...”), en kan soms van twijfelachtige 
moraal zijn.
Wie in de Kabbala gelooft, dan staat deze plant, meer dan enig ander, voor het getal 3 (3 blaadjes, 3 bessen, 
3 schutbladeren, 3 zaden, 3 jaar om te rijpen, 3 organen die ervan gebruik maken: de lever, de nieren, 
de gewrichten). We herinneren eraan dat het hout werd gebruikt om het kruis (de Drie- vuldigheid) te maken. 
Juniperus communis MSA helpt de persoon die gelooft dat iedereen tegen hem is (”... Ik lijd pijn/ zij kwellen me ...”), 
dat het kwaad hem achtervolgt, of zelfs dat hij behekst is (”... van het boze oog ... “).
Het helpt angsten te verduren, het helpt om te socialiseren. Het helpt bij de ondersteuning van de tegenslagen 
van het leven (” ... Ik moet dit kruis dragen ... “).

Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

Bijkomende remedies: EPASOL, BETAMIX, PROLAVER, ENZYSOL, SULFONIL, RIBES NIGRUM MSA

JUNIPERUS COMMUNIS MSA

50 ml fles, druppels

Product code: MSA 17          CNK: 3266-426          Notificatie: PL 1653/25          EAN: 8032185030161

Chronisch persisterende hepatitis – Toxische hepatitis
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LINFA DI BETULLA MSA

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van het sap van de witte 
berk (Betulla verrucosa).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Nierstenen, chronische blaasontsteking, artritis, degeneratieve chronische reuma, spier- en reumatische 
neiging tot verkalking, hoge cholesterol, pijnlijke cellulitis en panniculitis, dermo-onderhuidse cellulitis, 
dermatitis, oligurie, albuminurie. 

Organotropisme: Urinewegen en huid, algemeen metabolisme, albumine.

Aanbevolen dosis: 50 druppels, in veel water, ‘s morgens en ‘s avonds.

Opmerkingen:
De hydro-glycero-alcoholische oplossingen zijn gemaakt volgens de alchemisch spagyrische methode van 
Solanimus  (MSA), wat alle traditionele spagyrische fasen inhoudt met de uiteindelijke toevoeging van een 
specifieke fase van alchemische filosofie.

We hebben alchemie en spagyriek gecombineerd om het beste uit de plant te halen. Het sap van de berk 
wordt uit de stam (op een hoogte van 1 m) gehaald bij halve maan, tijdens de eerste dagen van maart. 
Het sap van de berk wordt dan verdund tot een hydro-glycero-alcoholische oplossing.

Het sap van de  berk is rijk aan Betuline en heeft sterke diuretische en depuratieve eigenschappen om zo 
urinezuur, ureum en catabolica te elimineren en cholesterol te doen dalen.

Het sap kan preventief worden ingenomen tegen arteriosclerose.

Bijkomende remedies: JUGLANS REGIA MSA, BETULA VERRUCOSA MSA, RIBES NIGRUM MSA, 
                                                     SULFONIL, VARIXOL, RUSCUSOL, PARIETARIA COMP, 
                                                     HIERACIUM PILOSELLA TSA, DEFENSOL

Product code: MSA 15          CNK: 3266-434          Notificatie: PL 1653/70          EAN: 8032185030178 

Urinewegen - Algemeen metabolisme - Huidproblemen
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MAGSOL 5 PLUS
Stress – Premenstrueel syndroom

60 tabletten - 509 mg werkzame bestanddelen per tablet

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid voedingsbestanddelen per 3 tabletten:
Magnesiumpyruvaat 357,15 mg (gelijk aan een aandeel magnesium van 37,5 mg), 
magnesiumgluconaat 347,88 mg (gelijk aan een aandeel magnesium van 18,75 mg), lichte magnesiumoxide 
466,35 mg (gelijk aan een aandeel magnesium van 281,25 mg ), magnesiumchloride 156,24 mg (gelijk aan 
een aandeel magnesium van 18,75 mg), microkristallijne cellulose, dolomietpoeder 150 mg (gelijk aan een 
aandeel magnesium van 18,75 mg), arabische gom, tribasisch calciumfosfaat meel - beta-caroteen 50 mg 
getitreerd à 10% beta-caroteen (aandeel van 5 mg beta- caroteen, hetzij 104,12 % van de ADH van vitamine A).
Totale inbreng magnesium: 375 mg = 100% ADH
Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide

Indicaties:
Spasmen, cardiovasculaire aandoening, extrasystolen, tachycardie, angina pectoris, seniele tremor, 
spierkrampen, osteoporose, chronische vermoeidheid, colitis en cholecystitis, psoriasis, urticaria, allerlei 
types van jeuk, stress, arteriële hypertensie, premenstrueel syndroom, depressie.

Aanbevolen dosis: 2 à 4 tabletten per dag

Opmerkingen:
Magnesium heeft vele belangrijke rollen bij het functioneren van de cellen, alsmede activeert het diverse 
enzym complexen in het koolhydraat- en eiwitmetabolisme. Magnesium is ook betrokken bij de Krebs-cyclus 
en andere metabole routes; het is betrokken bij zuur-base evenwicht en redox verschijnselen in de cellen, 
het speelt een belangrijke rol in de cellulaire ademhaling (het proces waarbij  de cel voedingsstoffen verkrijgt 
en zich ontdoet van afvalstoffen). Dit alles maakt de brede waaier van therapeutische toepassingen van dit 
kostbaar mineraal gerechtvaardigd: met name in energieverstoringen zoals het chronisch 
vermoeidheidssyndroom, cardiale vermoeidheid, depressie en al die verschijnselen die aan stresssituaties 
te wijten zijn. Magnesium werkt met calcium die nauw verbonden is voor zijn splijting in de botten.

Bèta-caroteen produceert een sterke antioxiderende werking tegen vrije radicalen. Het wordt aanbevolen bij 
verergerde gevoeligheid van het sympatische autonome zenuwstelsel en in al die gevallen waarin metabole 
sedatie is vereist.

Bijkomende remedies: SEDASOL, ACISTOM, CORDIASOL, AURUM ALBA, ANSITOL, MULTISOL, 
                                                     AMENOSOL B

Product code: HS 708          CNK: 3266-442          Notificatie: NUT/AS 1653/8          EAN: 8032185040467
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Vaccinium macrocarpon aiton
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Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid voedingsbestanddelen per tablet:
Cranberry (Vaccinium macrocarpon aiton) droogextract 200 mg, bladeren van Rode Bosbessen (Vaccinium 
vitis idaea L) droogextract 400 mg, D-Mannose 200 mg, N-Acetylcysteïne 150 mg, Curcuma longa L. 
50 mg wortel (47.5 mg Curcumine), Gefermenteerde maltodextrines 50 mg, Vulstof: gemicrokristalliseerde 
cellulose. Anti-klontermiddel: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide

Indicaties:
Preventie van urineweginfecties en chronische urineweginfecties. Curatieve behandeling van 
urineweginfecties alsook in combinatie met antibioticatherapie.

Aanbevolen dosis: Gedurende 12 weken, 1 tablet ’s morgens en 1 tablet ’s avonds na blaaslediging.

Opmerkingen:
Een urineweginfectie of blaasontsteking treft vooral dames. De meest voorkomende oorzaak van de infectie 
is een bacterie, voornamelijk de Escherichia coli, een bacterie die zich vastzet op de wanden van de blaas. 
De micro-organismen die zich vastzetten op oppervlaktes zijn één van de voornaamste factoren van deze 
pathogenese. De bacteriën maken een speciale schil aan, een biofilm, die hen beschermt tegen zowel 
antibiotica als tegen het immuunsysteem. De biofilm is een extracellulaire matrix in dewelke de schimmels 
en bacteriën, merendeels ziekteverwekkers, zich in alle veiligheid kunnen vermenigvuldigen, beschermd 
tegen aanvallen van het immuunsysteem.
Zich verstoppend in hun biofilms, worden de bacteriën resistenter en resistenter. Deze biofilm maakt de 
bacterie 1000 maal resistenter tegen antibiotica. Deze biofilms zijn de oorzaak waarom zovele infecties zo 
moeilijk uit te roeien zijn en zo chronische infecties veroorzaken.
De traditionele antibiotica zijn vooral getest op bacteriële cellen in vitro. In vitro zijn de bacteriën echter niet 
omgeven door een biofilm. Daardoor kan het voorvallen dat traditionele antibiotica minder doeltreffend zijn. 
Het is dus nuttig om die biofilm te vernietigen om zo de antibiotica beter te laten inwerken op de bacteriën. 
De N-Acetylcysteïne heeft een anti-oxydanten en mucolytische werking. Vandaag hebben de onderzoekers 
aangetoond dat deze inwerkt op de biofilm. Daarnaast heeft N-acetylcysteïne positieve effecten op de lever. 
Ook enzymen uit de maltodextrines worden toegevoegd omdat zij ook in staat zijn de biofilm af te breken.  
De vruchten van de Cranberry hebben een ontsmettende en ontstekingswerende werking op de urinewegen. 
Dit zou voornamelijk te wijten zijn aan de hoge concentratie van proanthocyanidine van het type A (PAC’S). 
Deze vormt een soort moleculaire beschermlaag die de vasthechting van de ziektekiemen aan de 
epitheelcellen van de urinewegen bestrijdt en verhindert. Oorspronkelijk dacht men dat Cranberry werkte 
door de urinewegen te verzuren. Herhaaldelijke studies hebben aangetoond dat het voornaamste 
werkingsmechanisme niet afhangt van het verzuren van de urinewegen, maar veel eerder door het 
verhinderen van de vasthechting van de Escherichia coli. De meest actieve proanthocyanidines binnen deze 
soort blijken deze van het type A (PAC) te zijn. Cranberry is eveneens doeltreffend tegen andere 
ziekteverwekkers van de urinewegen. 
 

Product code: HS 817          CNK:          Notificatie: PL/AS 1653/99          EAN:8032185022104 

MANNOSYL
Urinewegen

24 tabletten - 1g werkzame bestanddelen per tablet
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Product code: HS 817          CNK:          Notificatie: PL/AS 1653/99          EAN:8032185022104 

MANNOSYL
Urinewegen
24 tabletten - 1g werkzame bestanddelen per tablet

De bladeren van de rode bosbes (Vaccinium vitis idaea L.) zijn rijk aan arbutine ( tussen 4 en 9%), 
welke een sterke antibacteriële werking heeft ter hoogte van de urinewegen. De arbutine is gehydroliseerd 
door de enzymen in de darmen. De metabolieten komen aan in het nierbekken en in de blaas, waar in een 
alkalisch milieu, de hydrochinon vrijkomt. De hydrochinon vrijgave blijft gedurende 3 tot 4 uren na inname. 
Alkaliseren van de urine zal de eigenschappen van de plant bevorderen.  
De bacteriostatische eigenschappen van de hydrochinon op wat betreft bacteriële stammen zoals 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus en Proteus vulgaris, werden in vitro aangetoond. 
(Bruneton J, 2009, Pharmacognosie…, op. Cit., pag. 280). 
Curcuma bevat anti-inflammatoire en anti-oxidant eigenschappen dankzij zijn hoofdbestanddeel 
(50-60% Curcumine). De ontstekingsremmende eigenschappen zijn belangrijk zowel in de acute fase als 
tijdens de chronische fase van de ontsteking. Curcumine is doeltreffend bij het behandelen van 
cyclo-oxygenase (daar waar de niet-steroïde ontstekingsremmers werken) en bij het behandelen van 
lipoxygenase (waar steroïde ontstekingsremmers werken). Curcuma heeft tevens antioxidantenwerking en 
immunomodulerende werking. 

Bijkomende remedies: PARIETARIA COMP (NA), DEFENSOL

Vaccinium vitis idaea L.
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METEORSOL
Anti-fermentatie – Abdominale dilatatie
60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

Inhoud:
Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 3 tabletten:
Vruchten van Chinese Steranijs (Illicium verum hook f.) extract 900 mg (hoeveelheid essentiële oliën 8,1 mg), 
Venkelzaden (Foeniculum vulgare Mill.) droog extract 360 mg (hoeveelheid essentiële oliën 6,48 mg), Blauwe
bosbes (Vaccinium myrtillus) droog extract 240 mg (hoeveelheid anthocyanes 2,4 mg), Karwij (of komijn) zaad 
(Carum carvi L.) poeder 60 mg, gelyofiliseerde lactobacillus acidophylus (hoeveelheid levende 
cellen 1,8 miljard), Calciumfosfaat, Microcristallijne cellulose.
Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide

Indicaties:
Abdominale uitzetting, Aërofagie, Colitis, Karteldarmontsteking, Meteorisme, Opgeblazen gevoel, 
Abdominale dilatatie.

Aanbevolen dosis: : 1 tablet, 3 x per dag

Opmerkingen:
Vruchten van Chinese Steranijs (Illicium verum hook f.)  zijn carminatief (windafdrijvend) en digestief. 
Ze elimineren darmgassen en abdominale uitzetting, vergemakkelijken de spijsvertering en tegelijkertijd 
bestrijden ze effectief spasmen. Een primair gebruik is om aërofagie te bestrijden en een zwakke spijsvertering 
te ondersteunen. Het vermindert intestinale spasmen en treedt ook op als ontsmettingsmiddel in het 
spijsverteringskanaal.

Venkelzaden (Foeniculum vulgare) worden gebruikt om de maagdilatatie en buikpijn te behandelen.

Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) herstelt de darmflora.

Komijnzaad (Carum carvi) is krampstillend, behandelt de spijsvertering en werkt direct in op intestinale 
spieren om ze te verlichten van acute pijn, vermindert de maag dilataties en winderigheid.

Lactobacillus acidophylus herstelt de darmflora en zorgt dat de situatie weer normaal wordt, 
vergemakkelijkt de intestinale gisting en verrotting, stimuleert de synthese van lichaamseigen stoffen die 
een natuurlijke antibiotische werking hebben tegen pathogene stammen.

Bijkomende remedies: DIFLOR, ANICE STELLATO QSPC

Product code: HS 116          CNK: 3266-459          Notificatie: PL/AS 1653/7          EAN: 8032185000379
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MINERALSOL
Mineraliserend

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 150 druppels: 
TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van: Heermoes 
(Equisetum arvense L.) plant 1,155 g, Haver (Avena sativa L.) zaden 1,155 g, Hondsroos (Rosa canina L.) 
vruchten 1,155 g, Kinaboom (Cinchona calisaya Wedd.) schors 0,735 g, Gewone bereklauw 
(Heracleum sphondylium L.) plant 0,525 g, Russische ginseng (Eleutherococcus senticosus Maxim.) 
wortel 0,315 g, Anijs (Pimpinella anisum L.) zaden 0,210 g.

Indicaties:
(Re)mineraliseert, nuttig in geval van anorexia, ondersteunt de borstvoeding.

Aanbevolen dosis: : 30 à 40 druppels in wat water, 3 x per dag.

Opmerkingen:
Heermoes - paardenstaart (Equisetum arvense) bevat silicium in de vorm van silica (SiO2), die ingrijpt in 
de ontwikkeling van het bindweefsel, wat bijdraagt tot de integriteit van het gewrichtskraakbeen, arteriële 
wanden en het regenereren van het bindweefsel door de elasticiteit te verbeteren.
Haver (Avena sativa) stimuleert het neurovasculaire systeem en werkt tegen ziekten binnen het 
spijsverteringskanaal.

Hondsroos (Rosa canina) beschermt de vaten (versterkt het synergisme van bioflavonoïden), is 
ontstekingsremmend en bezit een diuretische werking.
Kinaboom (Cinchona calisaya) wordt ook gebruikt als tonicum.

Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium) levert positieve resultaten op, vooral bij personen die 
door fysieke beproevingen zwaar vermoeid zijn (asthenie).
Russische ginseng (Eleutherococcus senticosus) wordt nu beschouwd als een “adaptogeen”, in staat om 
in de hersencel, homeostatische mechanismen in balans te brengen, door stimulatie van de synthese van de 
mediatoren (lichaamseigen stof) die de normale werking van weefsels en organen regelt. Dit leidt tot een 
groter vermogen zich aan te passen aan bepaalde ongunstige omstandigheden die vermoeidheid, angst, 
verminderde doeltreffendheid van het immuunsysteem en metabolische onbalans veroorzaken.
Anijs zaden (Pimpinella anisum) vergemakkelijken niet enkel de spijsvertering, maar verminderen tevens 
winderigheid en maagdilatatie, en bevorderen de borstvoeding.

Bijkomende remedies: MULTISOL, ALIVIT, DIFLOR, MAGSOL 5 PLUS

Product code: HS 126          CNK: 3266-467          Notificatie: PL 1653/76          EAN: 8032185020254
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MIOSOL
Ontstekingen - Koorts
60 Gastro resistente tabletten - 500 mg werkzame bestanddelen per tablet

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid voedingsbestanddelen per 2 tabletten:
Droogextract van Duivelsklauw (Harpagophytum procumbens DC) wortel 600 mg (hoeveelheid 
harpagosides 30 mg), droogextract van Schietwilg (Salix alba L.) schors 160 mg (hoeveelheid salicine 24 mg), 
Moerasspirea (Spirea Ulmaria Max.) kruin 160 mg (hoeveelheid salicylzuur 320 mcg), Grote brandnetel 
(Urtica dioica L.) blad 80 mg (hoeveelheid beta-sitosterol 320 mcg), Calciumfosfaat, Microcristallijn cellulose.
Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, silicium dioxide. 
Omhulsel: hydroxypropyl methylcellulose, voedinglakgom, talk.

Indicaties:
Reumatische pijnen, arthritis, artrose, myalgie, ischias, hoofdpijn door spierspanning, koorts

Aanbevolen dosis: 1 tablet 2 à 3 x per dag, na de maaltijd. 
                  In acute crisis, hoofdpijn of kiespijn: 3 à 4 tabletten in één keer.

Opmerkingen:
Duivelsklauw (Harpagophytum procumbens) is antireumatisch en bloedzuiverend. Beta-sitosterol remt 
de prostaglandine synthetase die betrokken is bij het ontstekingsproces. Mogelijke interactie met 
anticoagulantia (Warfarin®).

Schietwilg (Salix alba) heeft sterke antipyretische, antirheumatische, pijnstillende, anti-inflammatoire en 
krampstillende acties: typische salicylzuur derivaten.

Moerasspirea (Spirea Ulmaria) heeft onder zijn bestanddelen acetylsalicylzuur, dat een sterk pijnstillende 
eigenschap heeft. Deze werkzame stof is diuretisch. Het is  een effectief medicijn bij reuma en jicht.

Grote brandnetel (Urtica dioica) heeft een diuretische werking, faciliteert chloriden en ureum eliminatie, 
en verhoogt dus het schoonmaken van urine en ruimt de afvalstoffen in het bloed op. Om deze reden wordt 
brandnetelplant aanbevolen voor artritis en gewrichten-spieren reuma.

Bijkomende remedies: IALURASE PLUS, SULFONIL, DEFENSOL, ATROSOL

Product code: HS 714          CNK: 3342-987          Notificatie: PL 1653/2          EAN: 8032185020490
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MNG PLUS
Immuniteit modulator – Antioxidant

500 ml fles, Sappen (Samenstelling)

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 20 ml:
Geconcentreerd sap van granaatappel (Punica granatum L.) 12 ml, puur Noni sap (Morinda citrifolia L.) 
8 ml, droog extract van Boksdoorn, ook Gojibes genoemd (Lycium barbarum L.) getitreerd tot 50% in 
polysacchariden 600 mg (gelijk aan een aandeel polysacchariden: 300 mg), Natriumseleniet 170 mcg 
(gelijk aan een aandeel Selenium: 0,0704 mg)

Indicaties:
Verouderingsproces, gebrek aan libido en seksueel genot, chronisch vermoeidheidssyndroom, 
psychofysische asthenie, depressie, stress, slaapstoornissen, concentratiestoornissen, infectieziekten, 
mononucleose, artritis, degeneratieve aandoeningen, vrije radicalen, artherosclerose, herpes labialis, 
arteriële hypertensie, darmstoornissen, spijsverteringsproblemen, diabetes I en II, intestinale parasitose, 
constipatie, obesitas, furunculus (steenpuisten), nicotineverslaving, drugsverslaving.

Aanbevolen dosis: 10 ml (is gelijk aan de capsule van de fles), 2 x per dag. 
    Niet gebruiken tijdens de maaltijden.

Opmerkingen:
Granaatappel (Punica granatum) wordt beschouwd als een van de beste fruitsoorten in de bestrijding van 
ziekten vanwege zijn hoge niveau van vitaminen, mineralen en antioxidantia. Granaatappel heeft 
antiproliferatieve, anti-oestrogene en proapoptotische werking op leukemiecellen, borst- en prostaat- 
kankercellen. (Mertens-Talcott SU, Percival SS.) Ellaginezuur en quercetine hebben een synergetische 
wisselwerking met resveratrol bij de inductie van apoptose en veroorzaken transiënte celcyclus in humane 
leukemiecellen. Cancer Lett 2005 uitgeoefend , 218: 141-151).
De krachtige antioxidant eigenschappen van de vrucht zijn toegeschreven aan het hoge gehalte aan 
oplosbare polyfenolen.

Noni (Morinda citrifolia) bevat een alkaloïde die de voorloper is van een vitale stof genaamd xeronine. 
Voorloper van de xeronine is proxeronine. Noni is waarschijnlijk de beste bron van proxeronine die we 
vandaag kennen. Studies bevestigen dat Noni de immuniteit stimuleert, de groei van bepaalde tumoren remt, 
de celfunctie verhoogt en normaliseert en weefsels regenereert.
Het wordt beschouwd als een sterke bloedreiniger en draagt bij aan de algehele homeostase. 
Noni verlicht gewrichtspijn gerelateerd aan artritis.

De antioxiderende werking van Noni helpt om de schade veroorzaakt door vrije radicalen in de cellen van 
de gewrichten - die moedeloosheid en degeneratie kan verergeren – te verlagen. Damnacantal 
(werkzaam bestanddeel Noni) kan de eerste antigeen fase van het Epstein-Barr virus remmen. Dit virus,
belast mononucleose, is op zijn beurt, één van de oorzaken van CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom).

Product code: SL 003          CNK: 3266-483          Notificatie: NUT/PL 1653/82          EAN: 8032185001017
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MNG PLUS
Immuniteit modulator – Antioxidant

500 ml fles, Sappen (Samenstelling)

Product code: SL 003          CNK: 3266-483          Notificatie: NUT/PL 1653/82          EAN: 8032185001017

Noni bevat selenium, één van de beste componenten met een antioxiderende werking die vandaag 
beschikbaar is. Noni werkt ook op psychisch niveau door xeronine. Geactiveerd door proxeronine vervat in 
de vrucht, transformeert het sommige eiwitten van de hersenen in actieve receptoren van endorfine of het
 “welbehagen hormoon ”. Handig bij de afhankelijkheid van nicotine of drugs.

GOJI is een van de sterkste antioxidanten in de natuur; het helpt het immuunsysteem om de huid te 
zuiveren en stimuleert het immuunsysteem die aldus een tonische en stimulerende werking in het lichaam 
veroorzaakt. Het verbetert het zichtvermogen en bevordert het genezingsproces.
De Goji antioxidanten beschermen het DNA en verminderen het risico op cardiovasculaire en metabole 
ziekten.

Vanwege het natuurlijke gehalte aan zink stimuleert het de productie van testosteron, waardoor de 
productie van sperma verbetert en het libido verhoogt. 

Een kenmerk van deze bes heeft onlangs de belangstelling van onderzoekers gewekt, namelijk het effect op 
de vermindering van hypertrofische- en kankercellen (Mendell, PhD., Earl. “Goji en kanker.” 
De Goji Cure. 5 maart 2009). Deze eigenschap maakt van goji bessen een van de meest gebruikte 
behandelingen tegen prostaatvergroting.

Volgens de ORAC-test (gestandaardiseerde test van het Amerikaanse ministerie van Landbouw in staat 
om de antioxidante kracht van voedsel te meten) bevat de zwarte druif 5.000 ORAC-eenheden antioxidante 
kracht, de sinaasappel 750 en de Goji 30.000: 600% meer dan zwarte druivensap. 
Trouwens, 15 gram gedroogde bessen komen overeen met de aanbevolen dagelijkse behoeften (ADH) 
van antioxidant stoffen.

Selenium is een antioxidant mineraal, beschermt tegen vrije radicalen

Bijkomende remedies: BETAMIX, MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL, MULTISOL, AMENOSOL B, NEVROSOL, 
                                            SEDASOL, GYMNESOL, DIMAGRET, DEFENSOL
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MRG-SOL
Oesofagitis - Gastritis - Maag- en darmzweren

Fles van 200 ml - siroop

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen voor 20ml: 
Plantaardige glycerol. Vloeibare extracten 1/8 van:  Calendula (Calendula officinalis L.) bloemen 3,76 g, 
Groot Kaasjeskruid (Malva sylvestris L.) bladeren 3,76 g, Kamille (Matricaria chamomilla L.) bloemen 3,76 g. 
Methylsulfonylmethaan 0,6 g, Natriumalginaat 0.3 g. Fructose. Frambozenaroma. 
Conserveermiddelen: Kaliumsorbaat, Nariumbenzoaat.

Indicaties:
Oesofagitis door reflux van zuur en gal. Acute en chronische gastritis. Maag- en darmzweren. Aften.

Aanbevolen dosis: Eén dosis 1 à 2 x per dag.

Opmerkingen:
Calendula officinalis is een natuurlijke bron van slijmstoffen, looistoffen, sterolen, carotenoïden 
(lycopeen, caroteen, calenduline, violaxantine en flavoxanthine), flavonoïden en triterpenen. Dankzij deze 
slijmstoffen en looistoffen werkt Calendula ontstekingsremmend, verlicht het spiercontracties en werkt het 
verzachtend en ontzwellend op de slijmvliezen. De polyacetylenen, fenolzuren, polysachariden en triterpeen
saponosiden in de plant oefenen een bacteriostatische werking uit op Staphylococcus aureus en sommige 
Streptokokken en stimuleren de leukocytenactiviteit en bewerkstelligen een snelle genezing van wonden en 
ontstekingen. (M. Rossi, Erb. Domani mag. 87). 

Malva sylvestris  bevat slijmstoffen. Deze werken door een visceuze laag op de slijmvliezen aan te brengen 
die ze vervolgens beschermt tegen irriterende stoffen zoals maagzuur. De slijmstoffen zullen de 
ontstekingen van de slijmvliezen kalmeren en beschermen tegen stoffen die irritatie kunnen veroorzaken 
bij contact. Malva heeft een ontstekingsremmende werking. Het bevat ook pectines, tannines, anthocyanines
die behoren tot de flavonoïdenfamilie (malvina, malvidina, enz ...) en polysachariden. Malva heeft 
verzachtende, kalmerende, slijmoplossende en ontstekingsremmende eigenschappen. 

Matricaria chamomilla heeft dankzij apigenine en andere glycosiden een spasmolytische en 
ontstekingsremmende werking op het maagdarmstelsel en daardoor een kalmerend vermogen, groter dan 
dat van papaverine. De plant bevat bisabolol, een bestanddeel van de etherische olie, die een beschermende 
werking heeft tegen slokdarm-, maag- en twaalfvingerige darmzweren, bij gastritis en duodenitis, en voor 
aften. Kan gebruikt worden bij gastro-intestinale neurovegetatieve aandoeningen. De plant heeft ook 
spijsverteringsbevorderende, windafdrijvende, diaforetische en desinfecterende eigenschappen 
dankzij azuleen. 

Methylsulfonylmethaan is de vorm waarin zwavel in de natuur aanwezig is in alle levende organismen. 
Na calcium en fosfor is zwavel, in volgorde van hoeveelheid, het derde mineraal in het menselijk lichaam. 

Product code:                    CNK:                    Notificatie:                    EAN: 



MRG-SOL
Oesofagitis - Gastritis - Maag- en darmzweren

Fles van 200 ml - siroop

Bijna de helft wordt verbruikt door spierweefsels, huid en botten. Naast de onbetwiste voordelen op 
nagels, haar, bindweefsel en kraakbeenweefsel, bindt methylsulfonylmethaan zich aan de slijmvliezen en in 
het bijzonder op het oppervlak van het darmslijmvlies, het urogenitale en in de luchtwegen en biedt het 
bescherming tussen de gastheer en de externe omgeving.

In deze samenstelling wordt het daarom gebruikt om het slijmvlies te beschermen tegen allergenen en 
parasieten, als een antioxidant en vanwege zijn stimulerende vermogen om verzweringen van de slijmvliezen 
van de mond, slokdarm, maag en twaalfvingerige darm te herstellen. 

Natriumalginaat van bruine algen (Pheophyceae) heeft een dubbele werking. Natriumalginaat zorgt voor een 
langdurig bedekkend effect op het slokdarmslijmvlies en beschermt zo tegen reflux en is herstellend voor 
de slijmvliezen. 

Bijkomende remedies: GASTROSOL, ACISTOM, SEDASOL, DISPEPSOL, FICUS CARICA, PROINF
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MULTISOL
Multi-mineraal – Mineraliserend

60 tabletten - 349 mg werkzame bestanddelen per tablet

Inhoud:
Hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 2 tabletten:
Fosforproteïne 200 mg (gelijk aan een aandeel fosfor van 40 mg = 5,71% ADH), Kaliumchloride 200 mg 
(gelijk aan een aandeel kalium van 105 mg = 5,25% ADH), ijzer gluconaat 115 mg (gelijk aan een aandeel ijzer 
van 14 mg = 100% ADH), Zink aminozuurchelaat 95,42 mg (gelijk aan een aandeel zink van 
12,5 mg = 125% ADH), Mangaan aminozuurchelaat 50 mg (gelijk aan een aandeel mangaan van 
6,05 mg = 302,5% ADH), Biergist met selenium 37,5 mg (gelijk aan een aandeel selenium van 75 mcg
= 136,36% ADH), Koper aminozuurchelaat 10 mg (gelijk aan een aandeel koper van 1,4 mg = 140% ADH), 
Chroom picolinaat 1,6 mg (gelijk aan een aandeel chroom van 200 mcg = 500% ADH), Foliumzuur 
200 mcg = 100% ADH. Calciumfosfaat, Microkristallijne cellulose. 
Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Tekort aan mineralen (zie opmerkingen hieronder)

Aanbevolen dosis: 2 tabletten per dag.

Opmerkingen:
Fosfor is een belangrijk onderdeel van het hersenweefsel.
Kalium helpt de osmotische druk van lichaamsvloeistoffen binnen de normale grenzen te houden.
Een tekort aan zink kan de vitamineopname verminderen en het algemene welzijn remmen, en daardoor een 
onvoldoende ontwikkeling van de geslachtsorganen produceren. Door een tekort aan zink kan de snelheid 
van het optreden van arteriosclerose aanzienlijk toenemen.
IJzer is van vitaal belang voor de gezondheid van het bloed.

Foliumzuur versterkt het immuunsysteem.
Mangaan is nodig voor de correcte toepassing van belangrijke vitamines van de B-groep en voor de 
overdracht van zenuwimpulsen naar de spieren.
Koper is een van de fundamentele motoren van de biochemische machine en deficiëntie kan leiden 
tot osteoporose.
Chroom stimuleert de activiteit van bepaalde enzymen die betrokken zijn bij de energiestofwisseling van de 
mens. Het speelt ook een belangrijke rol bij de hepatische synthese van vetzuren en cholesterol.
Selenium is een antioxidant en helpt de huid elastisch te houden, vooral als het wordt geassocieerd  met 
methyl-sulfonyl-methaan en vitamine C (zie Sulfonil).

Bijkomende remedies: ALIVIT, MAGSOL 5 PLUS, SULFONIL

Product code: HS 6          CNK: 3266-491          Notificatie: NUT 1653/20          EAN: 8032185020261
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NEVROSOL
Kalmerend – Anxiolytisch (angstreductie)

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 150 druppels: 
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van: 2,901 g knoppen van 
Linde (Tilia tomentosa Moench), 0,966g knoppen van Meidoorn (Crataegus oxyacantha Medicus), 
0,483 g knoppen van Grauwe els (Alnus glutinosa Gaertn) en 0,483 g knoppen van Witte berk 
(Betula verrucosa Ehrardt).

Indicaties:
Slapeloosheid, prikkelbaarheid, zenuwuitputting, mentale en psychofysische stress (emotioneel, 
werkgerelateerd), spastische colon, hartkloppingen tijdens de menopauze, sedativum. 
Nuttig bij hyperactieve kinderen, antispasmodicum, anxiolyticum

Aanbevolen dosis: 25 à 40 druppels in wat water, 3 x per dag.

Opmerkingen:
Linde knoppen (Tilia tomentosa) hebben benzodiazepine-like eigenschappen.

Meidoorn knoppen (Crataegus oxyacantha) zijn nuttig in tachycardie, aritmie (onregelmatige hartslag), 
hartritmestoornissen, hyperthyroïdie, hartkloppingen voor de menopauze, angst.

Witte berk knoppen (Betula verrucosa) hebben een uitstekende antidepressieve werking en een 
stimulerende werking voor het centrale zenuwstelsel.

Grauwe els knoppen (Alnus glutinosa) zijn een geweldige remedie voor vasculaire spastische toestanden. 
Ze hebben de neiging om zich te verspreiden en de cerebrale circulatie te verbeteren, zodat intellectuele 
prestaties, geheugen en aandacht worden versterkt. Het prikkelt de bijnierschors en het is nuttig voor 
hypoactiviteit, hoofdpijn en maagzweren.

Bijkomende remedies: ANSITOL, SEDASOL, MAGSOL 5 PLUS

Product code: HS 212          CNK: 3266-509          Notificatie: PL 1653/20          EAN: 8032185001376
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OLEA D3 max
Immuniteit

Flesje van 20ml

Inhoud:
Biologische extra vierge olijfolie 30 mg, 
Zuivere vitamine D3 (cholecalciferol) 25 µg (1.000IE of 25 mg vit.D per druppel)

Indicaties:
Immuniteit, spierfunctie, botaanmaak.

Aanbevolen dosis: Eén dosis 1 à 2 x per dag.

Opmerkingen:
Olea D3 plus is een volledig plantaardige bron van vitamine D3.
Vitamine D3 draagt bij tot het normaal functioneren van het immuniteitssysteem, komt tussen in het 
celdelingsproces, draagt bij tot de normale opname van calcium en fosfor, helpt de normale calciumwaardes 
in het bloed te handhaven en draagt bij tot het behoud van een normale spierfunctie. 

Cholecalciferol wordt opgenomen ter hoogte van het duodenum en het jejunum. Het gebruik van extra 
vierge olijfolie als basis voor de vitamine D3 resulteert in een maximale opname. Met een dosering van 
1.000 IE per dag, toegediend tijdens de lunch, kan een verhoging van het vitamine D3 gehalte in het bloed 
verkregen worden van 20 ng/ml tot 80 ng/ml in 3 maanden (volgens klinisch onderzoek). 

Cholecalciferol heeft een halfwaardetijd van 12 dagen en wordt niet opgeslagen in het weefsel. Het proces 
van 1-alfa-hydroxylering is beperkt, maar dit garandeert ons een bescherming tegen mogelijke toxiciteit. 

Toxiciteit is uiterst zeldzaam, enkel voor concentraties hoger dan 200 ng/ml gedurende langere periode.
Vitamine D gaat een interactie aan met alle cellen die de specifieke vitamine D receptor (VDR) hebben op hun 
membraan. Deze receptoren worden aangetroffen in veel weefsels waarop vitamine D werkt als een 
metabolische regulator of als een stimulans voor herstel in geval van ontsteking. De VDR zijn aanwezig op 
alle soorten lymfocyten waar de vitamine D een belangrijke regulatie van het immuunsysteem uitvoert. 

Waarschuwing:
Buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar houden. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden. 
Het is een voedingssupplement die de voeding niet vervangt.

Bijkomende remedies: HERBOSOL CA, IMMUNOSOL, SULFONIL, VITIS COMP., MAGSOL

Product code: HS 900          CNK:          Notificatie: NUT/PL 1653/100          EAN: 8032185011610 
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OLEA EUROPAEA MSA
Hypertensie – Diureticum

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten 
van olijfboom (Olea Europaea). Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Arteriële hypertensie, atherosclerose, dyslipidimie, hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie diabetes bij 
volwassenen, vasculair cerebrale sclerose.
Voor een beter effect wordt het maceraat Olea europaea meestal gebruikt in combinatie met andere 
spagyrische maceraten.

Organotropisme: vaatstelsel.

Aanbevolen dosis: 30 à 40 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag, voor de maaltijden.

Opmerkingen:
Het maceraat Olea Europea wordt verkregen door maceratie van zaailingen in een 
hydro-glycero-alcoholische oplossing. 
Dit maceraat is het beste middel voor de behandeling van hypertensie. Het is van essentieel belang omdat 
het een sterke bloeddrukverlagende werking heeft door de bloedvaten te verwijden en ze meer elastisch te 
maken. De diuretische werking doet het oedeem terugvallen en het niveau van ureum in het bloed 
verminderen. Het maceraat elimineert spasmen van de slagaders en arteriolen in alle arteriële gebieden 
(hersenen, hart, nier). Het maceraat heeft ook een stimulerende werking van de lever en de alvleesklier. 
De plant bevat oleuropeïne (bittere glucoside), tannines, olivijn (alkaloïde) en flavonen triterpene, glycolzuur, 
caroteen en andere stoffen.

Psychische synthese: 
De persoon van het type “Olea” is over het algemeen gedrongen, groeit langzaam, is zeer resistent maar gevoelig 
voor koude en vocht, hij is ook gevoelig voor wind die hem verzwakt, hem opjaagt en zenuwachtig maakt. 
Hij heeft licht nodig, duisternis schrikt hem af (”... Ik slaap met het licht aan ...”).
Oleo Euopea MSA helpt te verbroederen, en in vrede te zijn met zichzelf (”... Ik ben niet tevreden met mezelf ...”). 
Hij schat de resultaten naar waarde in; nochtans, zonder er volledig van te genieten.
Hij lost oude blessures op, zonder deze, of het aangedane leed te vergeten, maar door ze te aanvaarden.
Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

Bijkomende remedies: MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL, AMENOSOL B, MULTISOL

Product code: MSA 18          CNK: 3266-871           Notificatie: PL 1653/40          EAN: 8032185030185
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OLEA EUROPAEA TSA
Hypertensie – Coronaire hartziekten

50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige bestanddelen per 120 druppels:
TSA (Spagyrisch-alchemistische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractieverhouding) van 3,3 g bladeren van 
de Olijfboom (Olea europaea).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Arteriële hypertensie, coronaropathie, arteriopathie, anglopathie, verzwakte bloedsomloop, 
pancreasinsufficiëntie, hypercholesterolemie, hyperlipidemie, hyperglycemie. Om een beter effect te 
bekomen, wordt het maceraat Olea europea meestal gebruikt in combinatie met andere MSA in synergie.

Organotropisme: bloedsomloop.

Aanbevolen dosis: 30 à 50 druppels, 3 x per dag, in wat water.

Opmerkingen:
De tinctuur Olea Europaea wordt verkregen door maceratie in een hydro-alcoholische oplossing van vers 
geplukte blaadjes in de lente.

De Olea europaea, met glycoside lactonen (zoals Oleuropein, een bittere glucoside) die in de bladeren 
aanwezig zijn, werkt als hypotensieve vasodilator op specifieke arteriën en slagaderen., 

Dergelijke actie is co-adjuvant en verhoogt de kracht van flavonoïden zoals luteoline-4-glucoside en 
apigenine (die ook in de bladeren aanwezig zijn).
De vaatverwijdende werking van de plant is ook duidelijk vast te stellen op de kransslagaders. Sommige 
auteurs veronderstellen dat het eerder een spieractiviteit dan een zenuwactiviteit betreft, dat wil zeggen, 
dat de hypotensieve werking en vasodilatatie (vaatverwijderende werking) door myolyse van de actieve 
bestanddelen van de olijf op de spiervezels werkt. (Inverni della Beffa, Manulae di fitoterapia, Milano 1951).

Bijkomende remedies: MAGSOL 5 PLUS, ANSITOL, MULTISOL, EPASOL, PROLAVER, AMENOSOL B, 
                                                     BETULA VERRUCOSA MSA

Product code: TSA 40          CNK: 3266-889          Notificatie: PL 1653/50          EAN: 8032185030895
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PARIETARIA COMP.

Diureticum – Cellulitis – Waterafdrijvend
100 ml fles, druppels (alcoholvrije samenstelling)

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 150 druppels:
Water oplossing van: Muizenoor (Hieracium pilosella L .) bloeiende eindknoppen 4,4 ml, gewone Duivenkervel 
(Fumaria officinalis L.) bloeiende eindknoppen 0,88 ml, Rabarber (Rheum officinale Baill) wortelstok 0,88 ml, 
groot glaskruid (Parietaria officinalis L.) bladeren 0,44 ml, Hondsroos (Rosa canina L.) vruchten 0,44 ml, 
Zwarte bes (Ribes nigrum L.) bladeren 0,44 ml, Java thee (Orthosiphon stamineus Benth) bladeren 0,44 ml, 
Chichorei (Cichorium intybus L.) wortel 0,44 ml, Asperge (Asparagus officinalis L.) wortel 0,44 ml. 
Zuurvormer: Citroenzuur. Antioxidant: ascorbinezuur. Conserveermiddelen: kaliumsorbaat, natriumbenzoaat.

Indicaties:
Waterretentie, hyperazotemie, zwaarlijvigheid, Oliguresis, nierfalen, calculoses, blaasontsteking, cellulitis.

Aanbevolen dosis: 40 à 50 druppels in weinig water met laag mineraalgehalte, 3 x per dag.

Opmerkingen:
Muizenoor (Hieracium pilosella L.) heeft diuretische eigenschappen, heeft ook een antibiotische werking, 
regelt de galafscheiding en is adjuvans bij afslankkuren en cellulitis.
Gewone Duivenkervel (Fumaria officinalis L.) is een regulator voor de gal. Het is ook een goed diureticum.
Rabarber (Rheum officinale Baill.) heeft cholagogues, is laxerend en heeft, in kleine doses, tonische 
eigenschappen.
Groot glaskruid (Parietaria officinalis L.) bevat hydrochinon. Het actieve bestanddeel van de plant heeft 
een significante antibacteriële activiteit, vooral tegen stafylokokken en E coli. Het wordt aanbevolen bij vele 
urinewegontstekingen, zoals: cystopyelitis, cystitis en urethritis.
Hondsroos (Rosa canina) heeft diureticum-, ontstekingswerende en vitaminerende eigenschappen.
Zwarte bes (Ribes nigrum) is de typische remedie bij allergieën, chronische jicht hyperazetomie 
en nierinsufficiëntie.
Cichorei (Cichorium intybus L.) heeft diureticum eigenschappen, tonische en cholagogue eigenschappen.
Asperges (Asparagus officinalis L.) hebben diuretische eigenschappen, drainage van lever, nieren, longen, 
huid en darmen.
Java thee (Orthosiphon stamineus Benth.) is een diureticum, cholagogue en verlaagt de cholesterol.

Bijkomende remedies: DEFENSOL, PROSIL, DIMAGRET, R-SOL

Product code: HS 109          CNK: 3266-897          Notificatie: PL 1653/68          EAN: 8032185010002
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PINUS MONTANA MSA
Spondyloarthrose – Juveniele artritis

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g knoppen van 
Bergden (Pinus Montana).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Juveniele artritis (40-60 jaar), spondyloartrose met osteofyten, vertebrale artrose, chronisch rheuma, artrose, 
coxartrose en gonartrose.

Organotropisme: osteo-articulair.

Aanbevolen dosis: 30 à 40 druppels in wat water, 3 x per dag, voor de maaltijden.

Opmerkingen:
Het maceraat Pinus montana wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, 
met vers geplukte knoppen. Pinus montana is aangewezen voor osteoporose bij ouderen. 
Pinus montana MSA is een zeer goede ontstekingsremmer voor het kraakbeen en vertraagt de slijtage. 
Het stimuleert de regeneratie van botweefsel. De knoppen zijn rijk aan vitamine C, ze bevatten p-menthénol 
(secundaire terpeenalkohol) en borneol. Knoppentherapie is een zeer goede remedie voor reuma en 
algemene artrose.

Psychische synthese: 
De persoon van het type “Pinus” is meestal spontaan, houdt ervan te dromen, “vliegen met de verbeelding”. In het 
algemeen is dit een vastberaden persoon die niet bang is om gewicht te dragen. Vermoeidheid maakt hem niet bang. 
Hij geeft de voorkeur aan bergen in plaats van heuvels, maar past zich ook aan met de zee.

Hij vreest noch koude noch hitte, en toont aldus kracht en doorzettingsvermogen. Bescheiden, vaak plichtsgetrouw 
en geneigd zich te verontschuldigen, is hij nooit tevreden met de resultaten, omdat hij zegt: “ik had beter gekund”.
Pinus montana MSA leert om de omgeving in overeenstemming te brengen met jezelf. Het bevrijdt emoties. Het is 
nuttig op momenten dat de ziel lijdt of onevenwichtig is.

Het zorgt ervoor dat de voeten op de grond blijven, vrij zijn van zo nodig alles onder controle te willen hebben. 
Het geeft kracht en moed (verkwikkend, wekt het gevoel van welzijn, zowel lichamelijk als geestelijk).

Product code: MSA 38          CNK: 3266-905          Notificatie: PL 1653/26          EAN: 8032185030390
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PINUS MONTANA MSA
Spondyloarthrose – Juveniele artritis

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Het helpt om taboes in verband met seks te overwinnen. Het helpt reeds bij het ontwaken te voelen dat men 
efficiënt is. 

Het is nuttig voor de persoon die vaak ongelukkig is, kritisch over zichzelf, die de neiging heeft om zichzelf te 
veroordelen, te verwijten en schuldig te voelen voor situaties waar hij niet verantwoordelijk voor is. Het is nuttig 
voor mensen die onderdrukt zijn door een gevoel van plicht en verplichtingen.

Dosering psychische synthese:  7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

Bijkomende remedies: ATROSOL, ALLERSOL, BETULA VERRUCOSA MSA, SULFONIL, 
                                                     RIBES NIGRUM MSA, IALURASE PLUS, DEFENSOL, MIOSOL

Pinus montana

Product code: MSA 38          CNK: 3266-905          Notificatie: PL 1653/26          EAN: 8032185030390
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PROINF
Ontstekingswerend

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 90 druppels: 
Hydroglycerine-alcoholische oplossingen in alcohol met 1:50 extractiegehalte van zwarte bes 
(Ribes nigrum L.) knoppen 24,08 mg, Hondsroos (Rosa canina L.) jonge scheuten 20.04 mg, Wijnstok 
(Vitis vinifera L.) knoppen 9,64 mg, Witte berk (Betula verrucosa Ehrh.) knoppen 7,84 mg, Zachte berk 
(Betula pubescens Ehrh.) knoppen 7,84 mg, Rozemarijn (Rosmarinus officinalis L.) jonge scheuten 6,36 mg, 
Walnoot (Juglans regia L.) knoppen 5,62 mg.

Indicaties:
Moduleren van de ontstekings- en immunologische afweer van het lichaam vooral voor angine, 
amandelontsteking en terugkerende nasofaryngitis, sinusitis, allergische ziektebeelden zoals atopische 
dermatitis, astma, urticaria, conjunctivitis, artritis en vervorming van de kleine gewrichten, coxarthrose, 
gonartrose, tendinitis, demineralisatie en ontkalking van botten, artrose (vooral bij patiënten tussen de 40 
en 60 jaar oud), acute en chronische gastritis, prostatitis, post-infectieuze glomerulonefritis.

Aanbevolen dosis: 20 à 30 druppels in weinig water, 3 tot 4 x per dag tussen de maaltijden.

Opmerkingen:
Zachte berk (Betula pubescens) activeert de macrofagen, stimuleert zo de cellen van het beenmerg en het 
endotheliale reticulum systeem. Zachte berk verhindert dat ontstekingsprocessen chronisch worden.
Zwarte bes (Ribes nigrum) is nuttig in de modulatie van de ontstekings- en immuunprocessen.

Rosa canina is onmisbaar bij terugkerende en gelokaliseerde ontstekingsreacties.
Rozemarijn (Rosmarinus officinalis) heeft een sterke antiseptische en krampstillende werking op de 
luchtwegen en bij astma.
Witte berk (Betula verrucosa) heeft pijnstillende, ontstekingsremmende en modulerende eigenschappen.

Walnoot (Juglans regia) is zeer actief bij adenitis met neiging tot etteren en bij catarrale vormen op 
mucosaal niveau.
 
Wijnstok (Vitis vinifera) is zeer werkzaam bij chronische en recidiverende ontstekingen, vooral bij 
osteoarticulaire problemen.

Bijkomende remedies: ATROSOL, MIOSOL, RINOPLUS, VITIS COMP, SULFONIL, IALURASE PLUS, 
                                                     CORDIASOL, MAGSOL 5 PLUS, BETAMIX, ALLERSOL, RIBES NIGRUM MSA, 
                                                     ABIES PECTINATA MSA, ROSA CANINA MSA

Product code: HS 538          CNK: 3266-921          Notificatie: PL 1653/91          EAN: : 8032185001208
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PROLAVER
Lever bescherming
60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 4 tabletten:
Droog extract van Mariadistel (Silybum marianum Gaertn.) - vruchten 1440 mg (hoeveelheid 
silimarine 1008 mg), droog extract van Artisjok (Cynara scolymus) - bladeren 160 mg (hoeveelheid 
chlorogenisch zuur 4 mg), Microcristallijn cellulose, Calciumfosfaat.
Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Leversteatose, levercirrose, hepatitis, geelzucht, alcoholmisbruik, vrije radicalen

Aanbevolen dosis:  1 tot 2 tabletten, 1 à 3 x per dag voor de maaltijd. 
      Voor een preventie of onderhoud: 1 tablet per dag, voor de maaltijd.

Opmerkingen:
Mariadistel (Silybum marianum) is rijk aan therapeutische eigenschappen die bijzonder kostbaar zijn voor 
de lever disfuncties. De vruchten van Mariadistel hebben een sterke hepato-beschermende actie tegen 
giftige stoffen zoals tetrachloride carbon, galactosamine, alcohol en de giftige stoffen van de groene 
knolamaniet. De Silymarine en zijn voornaamste derivaat, de Silybine hebben bovendien aangetoond dat 
antioxidanten de oxidatie van de lipiden en de vernietiging van de membranen in de cellen verhinderen.

Laboratoriumtests en klinische experimenten hebben inderdaad aangetoond dat de Silymarin een effect op 
het celmembraan van de Hepaticas bezit, waardoor de penetratie van verschillende toxische stoffen in de 
lever worden voorkomen. Deze activiteit (membraneuze activiteit), belemmert de vette degeneratie en 
necrose van de cel.

Mariadistel is een bijzondere agent in de fytotherapeutische behandeling van hepatitis, het bevordert de 
regeneratie van de levercellen en het zorgt voor de stimulering van de biologische afweer. De vruchten van 
Mariadistel hebben een regeneratieve werking op de lever; in feite, versnelt het proces van regeneratie van 
het leverparenchym, omdat de synthese van RNA wordt verhoogd door de stimulatie van de activiteit van de 
RNA-polymerase. De Silymarin kan positief ingrijpen op lysomale laesis, brengt ze naar de normale structuur 
en stimuleert ook de gevaarlijke eiwitsynthese in de alcohol laesies.

Saba P. en medewerkers in de tekst “Epatologia” geloven dat het virale hepatitis, door de Silymarin werking 
beperkt blijft, door bescherming van de hepatocitharie membranen, de verbinding van het virale middel aan 
de cellulaire receptoren gelegen buiten de citoplasmatische membranen. Daarbij zou het Silymarin het 
aantal hepatices parasieten verminderen en voor deze de parenchymschade en de niveaus van transaminasen.

Product code: HS 127          CNK: 3266-939          Notificatie: PL 1663/4          EAN: 8032185020421
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PROLAVER
Lever bescherming

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

Product code: HS 127          CNK: 3266-939          Notificatie: PL 1663/4          EAN: 8032185020421

De verbeteringen zijn aanzienlijk, zelfs bij chronische ziektes als reeds langdurig alcoholisme. 
Mariadistel kan helpen bij het verjongen van de lever en ook om het te beschermen tegen mogelijke 
toekomstige schade. Mariadistel is een tonicum en regenereert de lever, het helpt bij problemen en 
vervetting van de lever: leverziektes door alcoholisme of drugsconsumptie, chronische hepatitis, 
cirrose van de lever, geelzucht, chemische stoffen sensibiliteit, industriële gifstoffen belichting en 
ontgiftingsprogramma. Het beschermt de lever bij vergiftiging door giftige paddestoelen.

Artisjok (Cynara scolymus) is een regulator van de zwartgallige flow en een leverbeschermer, het is nuttig 
bij hepatobiliaire stoornissen en kan de symptomen verzachten; het vermindert de productie van cholesterol 
en triglyceriden.

Bijkomende remedies: EPASOL, DIFLOR, BETAMIX

Silybum marianum
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PROPOLIS TSA
Tonsilitis - Stomatitis
50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van 3,3 g jonge scheuten 
van Propolis. Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Angina (amandelontsteking), stomatitis, aften, laryngo-faryngitis, gingivitis, en periodontitis, griepverschijnselen.

Organotropisme: primaire luchtwegen (keel, strottenhoofd, keelholte, amandelen, etc.).

Aanbevolen dosis: 30 à 40 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

Opmerkingen:
Propolistinctuur wordt verkregen door maceratie in een water-alcoholoplossing van de ruwe propolis. 
Propolis heeft een antibiotische werking, daardoor is het nuttig bij infectie, griep en lokale ontstekingen in 
de mond.

Propolis wordt ook veel gebruikt als gorgel- of spoelmiddel bij angina, faryngitis, laryngitis, etc. 
Het bevat vele actieve ingrediënten, de belangrijkste zijn onder andere flavonoïden, vrije aromatische zuren 
zoals benzoëzuur, kaneelzuur, terpenoïden enz. 

Propolis is een bijproduct van de bijen, ze maken het uit de harsen op knoppen  van polulieren, berken, 
dennen enz.

Bijkomende remedies: DEFENSOL, ABIES PECTINATA MSA

Product code: TSA 5          CNK: 3266-947          Notificatie: PL 1653/69          EAN: 8032185030628
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PROSIL
Prostaat hypertrofie – Prostatitis

36 capsules – 491,6 mg werkzame bestanddelen per capsule

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 3 capsules: 
Droog extract van: Zaagpalm (Serenoa repens (Batram) Small.) vruchten 375 mg, (aandeel vetzuur 168,75 mg),
Grote brandnetel (Urtica dioica L.) wortel 375 mg (aandeel beta-sitosterol 1,5 mg), Boksdoorn 
(Lycium barbarum L.) rijpe bessen 375 mg (aandeel polysacchariden: 187,5 mg), Pompoen (Cucurbita 
pepo L. Var. Oleifera pietsch) zaden 200 mg, Pygeum poeder (Prunus Africana (Hook. F) Kalkman) 
schors 150 mg.
Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat. Eetbare gelatine capsules.

Indicaties:
Prostaathypertrofie, plas-aandoeningen geassocieerd met I-II fase prostaatkanker adenoom. 
Prostaathypertrofie met ontstekings- en infectieuze componenten. Cyste door catheder. 
Pollakisurie. Pelvis zwaarte. Prostatitis.

Aanbevolen dosis: 2 capsules, 2 x per dag.

Opmerkingen:
Er zijn verschillende studies uitgevoerd op de fruitextracten van Zaagpalm (Serenoa repens, ook 
Sabal serrulata genoemd) die bewijzen dat zaagpalm zeer rijk is aan vetzuren en fytosterolen. Deze 
onderzoeken zijn het resultaat van een meta-analyse gepubliceerd in het Journal of the American Medical 
Association, waar de effectiviteit is bewezen in de behandeling van goedaardige hyperplasie (hypertrofie) en 
prostaathyperplasie (vergrote prostaat).
Andere studies, in vitro, hebben aangetoond dat de eigenschappen van deze plant ook uitbreiden naar de 
prostaat en de carcinogene cellen verminderen.
Er zijn vele therapeutische indicaties voor brandnetel (Urtica dioica), maar pas onlangs hebben 
prostaathyperplasie studies aangetoond dat het kliervolume door brandnetelwortel kan worden verminderd 
tot 70%; phytocomplexen aanwezig in bepaalde fracties van deze plant (misschien lectines en / of sitosteroids) 
lijken de groei van humane prostaatkankercellen te remmen door een nog onbekend mechanisme.
 
Boksdoorn, ook Goji genoemd, (Lycium barbarum) is een van de sterkste antioxidanten in de natuur; 
vanwege het natuurlijk zinkgehalte stimuleert het de productie van testosteron, waardoor er verbetering 
optreedt bij de productie van sperma en het stimuleert het libido.
Pompoenzaden (Cucurbita pepo. var. Oleifera pietsch) zijn actief in urinelozingsaandoeningen geassocieerd 
met prostaatkanker adenoom van fase I en II. In het werkingsmechanisme bekomen we eveneens, naast de 
ž�WRFRIHURO�HQ�VHOHQLXP��RRN�VWHUR±GDOH�IUDFWLHV��'��VWHUROHQ��GRRU�PLGGHO�YDQ�UHPPLQJ�YDQ�GH���ž�UHGXFWDVH�
en afname van de bindingscapaciteit van dihydrotestosteron intraprostatic receptoren (BRUNETON J. 
Pharmacognosie, Technique et documentatie-Lavoiser, Parijs 1993, 3a ed. 1999, blz. 606).

Product code: HS 720          CNK: 3317-658          Notificatie: PL 1653/97          EAN: 8032185000522
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PROSIL
Prostaat hypertrofie – Prostatitis

36 capsules – 491,6 mg werkzame bestanddelen per capsule

Pygeum poeder (Prunus Africana) bevatten “fytosterolen” (beta-sitosterol) die anti-ontstekingseffecten 
hebben en de productie van prostaglandines (ontstekingsmiddel) in de prostaat kunnen inhiberen. 
Pygeum bevat ook pentacyclische triterpeen (ursolic zuren) die de niveaus van prolactine blokkeren bij de 
accumulatie van testosteron in de prostaat. Pygeum heeft ook nog een aantal anti-ontstekingseigenschappen 
zoals het verminderen van de productie van leukotriënen en andere 5-lypoxigenase metabolieten. 
Bovendien remt het de productie van fibroblasten, verhoogt het de androgene adrenale secretie en herstelt 
het de prostaat secretie activiteit. Bovendien zou Pygeum poeder ook helpen bij de behandeling van 
patiënten met seksuele disfunctie/reproductief systeem.

Bijkomende remedies: SURCORTEX, ALBA CELESTA, DEFENSOL, AURUM CELESTA BE, 
                                                     SEQUOIA GIGANTEA MSA

Serenoa repens

Product code: HS 720          CNK: 3317-658          Notificatie: PL 1653/97          EAN: 8032185000522
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PRUNUS SPINOSA MSA
Psychische en fysische verzwakking

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus) van 3,6 g bladeren van Sleedoorn (Prunus spinosa).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant (1:50 extractiegehalte).

Indicaties:
Longontsteking restverschijnselen, psycho-fysieke zwakte als gevolg van stress, neurasthenie, algemene 
vermoeidheid, asthenie van het voorjaar, algemene depressie, algemene vermoeidheid, tuberculinisme, 
gebrek aan eetlust bij kinderen, metabole stasis (het verhoogt de organische verandering), klein cardio-renale 
syndroom, hart- en nier-oedeem, chronische bronchitis bij ouderen met een verzwakt (hart) myocardium 
weefsel, oedeem geassocieerd met hart- en vaatziekten, abdominale koliek, buikkrampen en neuralgische 
pijnen en als gevolg van krampen gekenmerkt door een neiging om te stralen naar de rechterkant, ciliaire en 
oculaire neuralgie met pijn aan rechteroog na inspanning (met gevoel dat het oog op springen staat), pijn aan 
de (penis) eikel en/of de urinebuis tijdens het urineren, dysurie en tenesmus (pijnlijke spanning op de blaas) 
met een dringende behoefte om te urineren, schade veroorzaakt door luchtvervuiling en potentieel 
kankerverwekkende stoffen, reinigt het bloed tijdens de revalidatie of volgend op medische schade, 
revitaliseert alle huidfuncties met verkleining van littekens of na-effecten van inentingen.

Organotropisme: As van de hypothalamus - hypofyse en bijnier, cardiovasculair, oog. In mindere mate: nier, 
longen, huid, uterus.

Aanbevolen dosis: 20 à 40 druppels in een beetje water, 1 tot 3 x per dag. 
                 In combinatie met andere MSA: 40 à 50 druppels 1 x per dag.

Opmerkingen:
Het maceraat van de Prunus Spinosa wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische 
oplossing, met vers geplukte knoppen. 
De biochemische werking van deze knop activeert en ontgift het lichaam van katabolieten. Vandaag is de 
zelfvergiftiging hoog (als gevolg van luchtvervuiling en de verontreiniging van water en voedsel) en is het 
daarom van essentieel belang om ten minste tweemaal per jaar te ontgiften (lente en de herfst). Prunus 
spinosa heeft een vochtafdrijvende werking op de nieren en het hart. Hij is dus nuttig bij waterretentie van 
renale oorsprong, of in gevallen van cardiale oedeem. Het maceraat is een goed tonicum en een pacemaker 
wanneer het lichaam wordt verzwakt door ziekten, vergiftiging, stress. Daarnaast wordt ook de hormonale 
disharmonie geregeld en dankzij zijn werking op de as hypothalamus-hypofyse-bijnier komt een harmonische 
en evenwichtige groei bij het kind tot stand.

Bijkomende remedies: MAGSOL 5 PLUS

Product code: MSA 20          CNK: 3266-962          Notificatie: PL 1653/83          EAN: 8032185030208
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PULMOSOL
Anti-astmatisch – Angina pectoris

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 150 druppels:
TSA (Spagyrisch-alchemische tincturen van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van Venus haar (Adiantum 
capillus-Veneris L.) bladeren 2,52 g, Grote klaproos (Papaver rhoeas L.) bloemblaadjes 2,205 g, Longkruid 
(Pulmonaria officinalis L.) bloeiende eindknoppen 0,210 g, Malrove wortel (Marrubium vulgare L.) 
bladeren 0,210 g. QSPC (Canonische Spagyrische Kwintessence van Paracelsus) van Eucalyptus 
(Eucalyptus globulus Labill.) essentiële olie 0,105 g.

Indicaties:
Astma, longfibrose, emfyseem, allergieën, nerveuze en krampachtige hoest.

Aanbevolen dosis: 20 à 30 druppels, 3 x per dag in een beetje water. 
    Tijdens de kritieke fase: 20 à 30 druppels rechtstreeks in de mond.

Opmerkingen:
Grote klaproos (Papaver rhoeas) heeft werkzame bestanddelen zoals Mecocyanin, Rhoeadine 
(benzylisoquinoliniumverbindingen alkaloïde) en kaliumnitraat: componenten gebruikt als spasmolytica 
en antihistamine en, als gevolg van deze, nuttig bij allergische astma en krampachtige en nerveuze hoest.

Venushaar (Adiantum capillus-veneris) beschikt over verzachtende en beschermende capaciteiten.

Longkruid (Pulmonaria officinalis) is slijmoplossend en verzachtend bij ontsteking van de bovenste 
luchtwegen.

Malrove wortel (Marrubium vulgare) wordt gebruikt bij ademhalingsproblemen, bronchitis en 
pathologische bronchus dilatatie (bronchiestasis).

QSPC van Eucalyptus (Canonieke Spagyrische Kwintessence van Paracelsus) is slijmoplossend en 
antiseptisch.

Bijkomende remedies: DEFENSOL, ALLERSOL

Product code: HS 129          CNK: 3266-954          Notificatie: PL 1653/57          EAN: 8032185020216
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QUERCUS PEDUNCOLATA MSA
Postinfectueuze asthenie – Seksuele asthenie
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemische maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g knoppen van 
Gewone eik (Quercus peduncolata).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Seksuele asthenie, impotentie, oververmoeidheid, fysische asthenie, neurasthenie, constipatie, arteriële 
hypotensie. Post-infectieuze asthenie en voorjaarsmoeheid, zwakke geslachtsklieren, seksuele asthenie 
tijdens de andropauze en de menopauze, sperma asthenie, azoöspermie, enuresis nocturna (bedwateren), 
vaginale afscheiding, vaginale traagheid, menorragie van de menopauze, baarmoederontsteking, decubitus 
(doorligwonde), eczeem, anale kloven, eczeem natte verbindende dermatopolymyositis, hyperhidrose 
(overmatig zweten), lymphatisme.

Organotropisme: Urogenitaal stelsel, darmen, bijnieren, geslachtsklieren (beide geslachten), haarvaten

Aanbevolen dosis: 30 à 40 druppels 2 x per dag, in wat water. 
    In combinatie met andere MSA: 40 à 50 druppels 1 x per dag.

Opmerkingen:
Het maceraat van Quercus peduncolata wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero- alcoholische 
oplossing van pas geplukte knoppen (maar ook jonge wortels, de bast van de wortels of katjes). Dankzij de 
stimulerende werking van Quercus peduncolata op de bijnierschors, verhoogt de productie van eigen cortisol. 
Het corrigeert hormonale deficiëntie van de bijnierschors door het stimuleren van de secretie van steroïde 
hormonen. Dit is een goede arteriële hypertensie en stimuleert de afgifte van testosteron.

Psychische synthese: 
De persoon van het type “Quercus” groeit meestal langzaam (”hij groeit nooit”), maar hij krijgt een groot gestalte, 
wordt een majestueus en krachtig type. 

Hij voelt zich comfortabel met iedereen en deelt zijn ervaringen en/of ideeën met anderen. 

Hij houdt niet van de zon en is op eeuwige zoektocht naar de schaduw. 

Product code: MSA 31          CNK: 3266-970          Notificatie: PL 1653/86           EAN: 8032185030215
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Product code: MSA 31          CNK: 3266-970          Notificatie: PL 1653/86           EAN: 8032185030215

QUERCUS PEDUNCOLATA MSA
Postinfectueuze asthenie – Seksuele asthenie

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Quercus pedunculata MSA geeft moed (handig wanneer het nodig is om te vechten tegen tegenspoed of om 
belangrijke beslissingen te nemen).
 
Het heeft de “stille kracht” van mannelijkheid.
 
Het herstelt de wil om te leven als we teleurgesteld en bitter zijn (eik wordt altijd beschouwd als het centrum van de 
wereld en is het voetstuk van de hemelbol), het brengt veiligheid als we ver weg zijn van mensen naar wie we opkijken.
 
Het stimuleert het natuurlijke gevoel van rechtvaardigheid.

Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

Bijkomende remedies: ALLERSOL, SULFONIL

Quercus pedunculata 
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RADIO - ACT
Vermindert de absorptie van schadelijke straling

30 tabletten - 727,3 mg werkzame bestanddelen per tablet

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 2 tabletten:
Kalium (Potassium) tweebasis fosfaat 670 mg (aandeel in kalium: 300 mg = 15% ADH), Laminaria stengel 
poeder (Laminaria cloustoni le joly) 600 mg, Microkristallijne cellulose, Ascorbinezuur 80 mg (gelijk aan een 
aandeel Vitamine C: 80 mg = 100% ADH), Zink gluconaat 70 mg (gelijk aan een aandeel zink: 
10 mg = 100% ADH), Mangaangluconaat 16,13mg (gelijk aan een aandeel Mangaan: 2 mg = 100% ADH), 
Selenium methionine 11 mg (gelijk aan een aandeel selenium: 55 mcg = 100% ADH), 
Kopergluconaat 7,14 mg (gelijk aan een aandeel koper: 1 mg = 100% ADH). Kaliumjodide 0,295 mg 
(gelijk aan een aandeel jodium: 0,225 mg = 150% ADH). 
Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Radio-Act vermindert de absorptie van schadelijke straling; het verwijdert zware metalen en bestrijdt vrije 
radicalen.

Aanbevolen dosis: 1 tot 2 tabletten per dag.

Opmerkingen:
Kalium neutraliseert Cesium 137. Laminaria stengel poeder (Laminaria cloustoni le Joly) is ook rijk aan 
natrium alginaat, een stof met de mogelijkheid om toxische elementen zoals radioactieve isotoop, 
radioactief strontium (Strontium-90) vast te houden zonder impact op de absorptie van calcium.
Laminaria stengel poeder (Laminaria cloustoni le Joly) houdt ook zware metalen vast. Dankzij deze 
eigenschappen, helpt Laminaria het menselijk organisme om zich te verdedigen tegen schadelijke straling 
(straling onder X-stralen, microgolven, elektrische leidingen, mobiele telefoons en beeldschermen van 
computers, naast de natuurlijke straling van rotsen.
Maar de meest gevreesde stralingen zijn de nucleaire stoffen. Het jodiumgehalte uit zeewier helpt om de 
ophoping van radioactief jodium in de schildklier te stoppen omdat, als de schildklier reeds verzadigd is door 
goed jodium, het meestal geen jodium 131 zal toelaten en het onmiddellijk verwijderd wordt.
Vitamine C en selenium zijn hier opgenomen voor hun anti-oxidante werking en hun vermogen om vrije 
radicalen, die geproduceerd werden door de absorptie van straling, te bestrijden. Zink is een natuurlijke 
metabolische antagonist van cadmium.
Het heeft de eigenschap toxische metalen te koppelen en daardoor de absorptie te verminderen. 
Koper heeft een beschermende werking tegen degeneratieve ziekten en is eveneens anti-neoplastisch (gaat 
de vorming van kankergezwellen tegen).

Bijkomende remedies: SULFONIL, PARIETARIA COMP, PROLAVER, EPASOL, BETAMIX

Product code: HS 810          CNK: 3267-002          Notificatie: NUT/PL/AS 1653/71         EAN: 8032185020094
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RIBES NIGRUM MSA
Inflammatoire en acute allergische syndromen

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten 
(3,6 g) van zwarte bes (Ribes Nigrum).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Dermatitis, topisch eczeem, acute allergische syndromen, algemeen inflammatoire syndromen (vooral in de 
slijmvliezen, ademhaling, epitheliaal, urine en spijsvertering ), bof, rhinitis, allergische oog rhinitis, 
seizoensgebonden allergische rhinitis (hooi en krampachtige rhinitis koorts), oedeem door gevoeligheid aan 
geneesmiddelen, allergische migraine syndroom, acute glomerulonefritis post- besmettelijke glomerulonefritis 
met microbiële haarden (versnelt de resolutie). Het beschermt de slijmvliezen. Inflammatoire reuma, artrose 
en artritis, prostatitis.

Organotropisme: osteo-articulair, ademhalingswegen, bijnier, slijmvliezen, urogenitaal.

Aanbevolen dosis: 30 à 40 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag voor de maaltijden. 
                  In combinatie met andere spagyrische maceraten, 50 à 120 druppels 1 x per dag.

Opmerkingen:
Het maceraat van Ribes nigrum wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, 
met vers geplukte knoppen.

Maceraat van Ribes nigrum kan worden gebruikt telkens er zich een ontsteking voordoet. Het vermindert de 
productie van immunoglobuline, het vermindert leukocyten chemotaxis, vertraagt  de afgifte van histamine 
en kinine van de mastcellen.

De werking ligt vooral op de bijnieren die de hersenschors stimuleren om de afgifte te verhogen van stoffen 
die sterk ontstekingsremmend en anti-allergisch zijn. Dit is de reden waarom er wordt gezegd dat het 
maceraat Ribes nigrum een vergelijkbare werking als cortisone heeft, zonder de toxiciteit ervan. Het is één 
van de belangrijkste middelen binnen de gemmotherapie en heeft een synergistische werking met vele 
andere spagyrische maceraten.

Psychische synthese: 
De persoon van het type “ Ribes ” is meestal spontaan en lijkt jonger dan hij werkelijk is. Hij houdt noch van de 
koude noch van de hitte, en verkiest frisheid en schaduw. Normaal is dit een persoon die - in al zijn vormen - 
spaarzaam met dingen omgaat .

Product code: MSA 2          CNK: 3267-010          Notificatie: PL 1653/27          EAN: 8032185030222
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RIBES NIGRUM MSA
Inflammatoire en acute allergische syndromen

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Product code: MSA 2          CNK: 3267-010          Notificatie: PL 1653/27          EAN: 8032185030222

Ribes nigrum MSA helpt beter na te denken alvorens actie te ondernemen op zaken die men achteraf zou kunnen 
betreuren. 
Het helpt om een bredere visie in de tijd te verkrijgen, regelt de zelfverdedigingsmechanismen en leert tegelijkertijd 
verdraagzamer te zijn. Het helpt meer altruïstisch, grootmoedig en medelevend te zijn.

Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

Bijkomende remedies: SULFONIL, AMPELOPSIS WEITCHII MSA, UNCARIA TOMENTOSA TSA,
                                                    COLERIL PLUS, ATROSOL, ALLERSOL, PROLAVER, EPASOL, RINOPLUS, DEFENSOL, 
                                                    BETULA VERRUCOSA MSA

Ribes nigrum 
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RINOPLUS
Bovenste luchtwegen – Allergieën

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 150 druppels: 
MSA (Spagyrische-alchemische maceraten van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van Zwarte bes 
(Ribes nigrum L.) knoppen 3,384 g, Hondsroos (Rosa canina L.) knoppen 1,169 g, Zilverspar 
(Abies pectinata DC) knoppen 0,242 g.

Indicaties:
Pharyngitis, tonsillitis (acute en chronische), hoesten, hoofdpijn, allergie.

Aanbevolen dosis: 30 à 40 druppels in weinig water, 3 x per dag.

Opmerkingen:
Zwarte bes (Ribes nigrum) (knoppen) heeft een uitgesproken anti-allergische werking, wordt aanbevolen 
voor alle ontstekingen ongeacht hun klinische verschijning zoals: rhinitis, bronchitis, astma, hoofdpijn, 
netelroos, Quincke-oedeem, allergische reuma.

Hondsroos (Rosa canina L.) (knoppen) versterkt de afweer van het lichaam in geval van besmettelijke 
ziekten; het is waardevol bij de behandeling van migraine en hoofdpijnen. Hondsroos versterkt de werking 
van zwarte bes.

Abies pectinata (Zilverspar) (knoppen) is nuttig voor rhinopharyngitis, bronchitis, middenoorontsteking en 
bij ontstekingen met als astma syndromen.

Bijkomende remedies: SULFONIL, ALLERSOL, DEFENSOL

Product code: HS 208          CNK: 3267-028          Notificatie: PL 1653/60          EAN: 8032185001383
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ROSA CANINA MSA
Griep – Recidiverende lokale ontstekingen

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten 
van hondsroos (Rosa canina). Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Griepale symptomen, colitis, jeuk, niezen, gelokaliseerde terugkerende ontstekingen tijdens groeiperiode 
(otitis, angina, furunculose), hoofdpijn & migraine, multiple sclerose, sommige vormen van anemie en 
decalcificaties.
Organotropisme: osteo-articulair, ademhalingswegen, reticulo-endotheliaal systeem 
(v. Lat. reticulum = netwerken v. endotheel), vaak afgekort tot RES.

Aanbevolen dosis: 25 à 35 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag. 
    Bij kinderen 15 à 25 druppels, 2 tot 3 x per dag.

Opmerkingen:
Het maceraat van Rosa canina wordt verkregen door maceratie van jonge scheuten (alleen geoogst tijdens 
het herstel van de vegetatie) in een hydro-glycero-alcoholische oplossing. Het maceraat van Rosa canina 
heeft een complementaire werking met vele andere maceraten. Het zal bijvoorbeeld de 
bijnierschorsstimulerende werking van Ribes Nibrum verhogen of de kalmerende werking van Tilia Tomentosa 
versterken. Dit maceraat is het middel bij uitstek voor lokale ontstekingen, vooral bij kinderen (oorontsteking, 
rhinitis, tonsillitis, etc.). Het is ook nuttig bij vasomotorische hoofdpijn en migraine 
(ook als allergisch component). Het is in staat de, bij deze problematiek, vrijkomende aminozuren 
te neutraliseren.

Psychische synthese:  
De persoon van het type “Rosa canina” is over het algemeen voorkomend en spontaan. Zijn belangrijkste 
kenmerk is de aanpasbaarheid aan de meest uiteenlopende situaties, hij heeft een grote innerlijke kracht. 
Hij is niet groot en heeft starre ledematen. Hij geeft de voorkeur aan heuvels en lage bergen, maar houdt ook van 
de zee. Hij houdt niet van het donker, hij heeft er bijna schrik van. Het houdt niet van gerechten met te veel zout. 
Rosa canina MSA helpt bij het herstellen van het emotioneel evenwicht dat werd verstoord door desillusie van welke 
aard dan ook. Het lost oude trauma’s op. Het helpt om zijn plaats te vinden en te reageren, en eens hij zijn plaats 
heeft gevonden, deze te handhaven.

Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

Bijkomende remedies: FERROSOL, HERBOSOL C, ALIVIT, AURUM ALBA,  RINOPLUS, ALLERSOL, 
                                                     ATROSOL, DEFENSOL

Product code: HS 208          CNK: 3267-028          Notificatie: PL 1653/60          EAN: 8032185001383
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ROSMARINUS OFFICINALIS MSA
Hepatobiliair falen – Maagklachten
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten 
van rozemarijn (Rosmarinus officinalis).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Lichte leverinsufficiëntie, hepatobiliaire ziekte, dyspepsie vanwege spijsvertering atonie en cholecystitis, 
lever kolieken, biliaire dyskinesie door hyper- en hypotonie, chronische cholecystitis, galblaas ziekte 
(met of zonder stenen), frigiditeit, alopecia, alkalische hyperfosfatemie, aandoeningen door thermische 
ontregeling, het gebrek aan lichaamsvloeistof.

Organotropisme: reticulo-endotheliaal systeem (RES), lever, gal, bijnieren, geslachtsklieren

Aanbevolen dosis:  30 tot 40 druppels in een beetje water, 2 à 3 x per dag.

Opmerkingen:
Het maceraat Rosmarinus officinalis wordt verkregen door maceratie van jonge scheuten geoogst alleen in 
tijden van plantaardig herstel, in een hydro-glycero-alcoholische oplossing. Het maceraat werkt niet 
verslavend, maar is niet aangewezen bij personen met epilepsie en hypertensie.

Bovendien is het beter om het niet te nemen ‘s nachts omdat het in staat is hersenactiviteit te stimuleren. 
Deze remedie is rijk aan minerale voedingsstoffen voor maag- en darmslijmvlies en is dus nuttig in gevallen 
van maagkanker en chronische colitis.

We mogen haar effect op de bijnieren en geslachtsklieren niet vergeten, waardoor het nuttig is, zowel bij 
vrouwen die lijden aan gonodale dementie (vooral in geval van voortijdige seniliteit, frigiditeit, dyspareunie, 
dysmenorroe), als bij mannen in andropauze (in geval van impotentie, het verbetert de congestie van de 
prostaat door herstel van libido, vermindert prikkelbaarheid). Zeer goede drainage van de lever en gal.

Psychische synthese:  
De persoon van het type “Rosmarinus” is typisch mediterraan, stoer, en heeft een lichtbruine tot bruine huidskleur.
Hij verdraagt heel goed de warmte en de dorst, hij houdt van de zon, hij lijdt door de kou.
Voor degenen die van de Kabbalah houden, moet men de plant evenals zijn soort kennen, gekenmerkt door het 
nummer 2 (twee lippen), dat erin bestaat de dualiteit dat het type Rosmarinus beslissing “Ja, Nee, ” 
na verloop van tijd te veranderen in een laag zelfbeeld (eigenwaarde).

Product code: MSA 9           CNK: 3267-069          Notificatie: PL 1653/30           EAN: 80321850
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ROSMARINUS OFFICINALIS MSA
Hepatobiliair falen – Maagklachten

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)
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Rosmarinus officinalis MSA helpt besluitloze mensen om duidelijke beslissingen te nemen, het helpt mensen die zich
gedesoriënteerd voelen, of die de neiging hebben om te vergeten. Het versterkt het gevoel van eigenwaarde, het 
levert energie (het beschermt de psyche), het helpt de persoon die angst voor het huwelijk uitgedrukt en/of bang is 
om kinderen die geboren worden te kunnen opvoeden. Het lost oude trauma’s op. Het geeft moed, het versterkt 
de wil. Het verhoogt de kracht en gevoel van persoonlijke individualiteit en herstelt de energie en de wil om dingen 
te doen. Het brengt mentale helderheid. Het verzacht nors temperament en opent gesloten karakters. Het stimuleert
het gevoel van geur, spraak en zicht. Het bevordert de concentratie en meditatie. 
Het stimuleert spirituele gevoeligheid. Het helpt proefpersonen die zich niet goed in hun vel voelen.

Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

Bijkomende remedies: ANSITOL, NEVROSOL, SEDASOL, MAGSOL 5 PLUS, EPASOL, DIFLOR, 
                                                     AURUM ALBA, TONIXOL, BETAMIX, DIAMOND, ELEUTEROSOL

Rosmarinus officinalis
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R - SOL
Regulator van de nier meridiaan

10 ml flesje, druppels (Meridianen)

Inhoud:
Aandeel plantaardige bestanddelen voor 10 ml:
QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van Jeneverbes (Juniperus communis) 7,5 ml, 
QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van Grove Den (Pinus Sylvestris) 2 ml, 
QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van Citroenmelisse bladeren 
(Melissa officinalis) 0,5 ml.

Indicaties:
Herstelt de niermeridiaan en stimuleert de nierfunctie op een energetische wijze. 
Verbetert de vochthuishouding en de reactie van de bijnier.

Energetische actie: Het werkt op de energievorm van het teken van de Weegschaal (R). 
Het heeft een magnetische relatie met Ram (MC), een pulsologische relatie met Schorpioen (V), 
is antisce- contrantisce met de Maagd (IT) en Vissen (IC). Net als Stier (TR) wordt hij geregeerd door Venus, 
die zich verheft in Vissen (IC). Het is het teken van de verheerlijking van Saturnus, die zijn huis in Steenbok (VB) 
en Waterman (M / P) vindt.

Sterrenbeeld   Magnetisch     Pulsologisch               Antisce  Contrantisce  Domein
Weegschaal (R)   Ram (MC)     Schorpioen (V) Maagd (IT) Vissen (IC)  Stier (TR)

Aanbevolen dosis: 3 tot 5 druppels, 3 x per dag, rechtstreeks op de tong.

Opmerkingen:
QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van Jevenerbes is de typische plant van de nier. 
Het extract van jeneverbes bevat actieve ingrediënten zoals thujopsene, terpinen-4-ol en beta-cadineen die 
een stimulerend effect op het epitheel (dekweefsel) van de renale glomerulus hebben. Ze laten een kleine 
reabsorptie van water in transit in de glomeruli en verhogen de eliminatie ervan. Daardoor bekomt men een 
positieve diureticum actie met drainage van chloriden en ureum. Het extract heeft ook een antiseptische 
werking, nuttig in geval van ontstekingen op de urinewegen en bij reumatische klachten.

QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van Grove Den brengt nuance aan en geeft 
evidentie aan de verheven planeet (Saturnus), die de vochthuishouding regelt.
 

Product code: HS 1007          CNK: 3266-988          Notificatie: L 1653/63          EAN: 8032185040313
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R - SOL
Regulator van de nier meridiaan

10 ml flesje, druppels (Meridianen)

Product code: HS 1007          CNK: 3266-988          Notificatie: L 1653/63          EAN: 8032185040313

QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van Citroenmelisse bladeren wordt gebruikt 
als ondertekening van Venus en het effect op het contrantisce teken (Vissen).
Het extract bevat eveneens actieve ingrediënten zoals citral (ook bekend als limonal), linalool, geraniol en 
citronellol (ook bekend als dihydrogeraniol).

Werking: nier, nierbuisjes, vochthuishouding, bijnieren

Sterrenbeeld: Balans 
Planeet: Venus - Saturnus
Element: Lucht 
Huis: Water

Bijkomende remedies: DIMAGRET

Juniperus communis
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Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten 
van Framboos (Rubus idaeus).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Amenorroe, oligo amenorroe op elke leeftijd, dysmenorroe bij jonge vrouwen of pre-menopauze, 
hyperfolliculinisme, dreigende abortus, spontane abortus, menorragie, pre- menopauze als gevolg van 
endometrium hyperplasie, secundaire amenorroe als gevolg van vroege menopauze en/of iatrogeen bloeden, 
aandoeningen van verlangen, metritis (baarmoederontsteking), vaginitis, pelvicuspijnen, uteriene fibromen.

Organotropisme: Reticulo endotheliaal systeem, hypofyse-ovarium-as, vrouwelijke genitaliën.

Aanbevolen dosis: 25 à 30 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag voor de maaltijden. 
    In combinatie met andere spagyrische maceraten, 50 druppels 1 x per dag.

Opmerkingen:
Het maceraat wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, met vers 
geplukte scheuten tijdens het herstel van de flora.

Het regelt de hormonen van de eierstokken en stabiliseert de endocriene balans bij vrouwen (dit evenwicht 
is verstoord in elk geval van dysmenorroe), dankzij een actie vergelijkbaar met steroïden. Rubus idaeus 
MSA bevat in zijn meristeem weefsel een bestanddeel genaamd fragarine die in staat is de spanning op de 
uterusspier te doen afnemen (miométrie) en aldus de frequentie en ook de kracht van de contracties te 
verminderen.

Psychische synthese:  
De persoon van het type “Rubus idaeus” is vrij zacht, maar soms kan hij ook zuur en pikant zijn, afhankelijk van de 
situatie. Hij maakt gebruik van ruimte die anderen achterlaten om zich op te dringen, soms gebruik makend van 
ongelukken die het leven met zich meebrengt.
Hij zou tegen elke prijs snel succes willen boeken, zijn typische uitdrukking is “... kost wat kost ...”. 
Hij wil nooit oud worden.
Rubus idaeus MSA helpt beseffen dat we moeten leren wachten, dat we kunnen verdienstelijk zijn op basis van 
eigen prestaties en niet vanwege de tekortkomingen van anderen. Het helpt de moeder om haar kind te accepteren 
en haar kind en het moederschap te begrijpen.

RUBUS IDAEUS MSA

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Amennoroe – Oligomennoroe (menstruatieklachten)
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RUBUS IDAEUS MSA

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Product code: MSA 22          CNK: 3267-085          Notificatie: PL 1653/55          EAN: 8032185030260

Het helpt om te beseffen dat het leven is zoals het is, dat we het niet met een toverstokje kunnen veranderen, 
dat we moeten volharden en niet opgeven bij de eerste moeilijkheid. Het helpt de persoon om ideeën te hebben 
die zijn projecten tot een goed eind kunnen brengen, dat hij op zijn tanden moet bijten.

Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

Bijkomende remedies: CLIMASOL, MAGSOL 5 PLUS, AMENOSOL B, DIMAGRET, SEDASOL, NEVROSOL, 
                                                     ANSITOL

Rubus idaeus

Amennoroe – Oligomennoroe (menstruatieklachten)
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RUBY
Cardiotroop – Algemeen tonicum
10 ml flesje (Edelstenen)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen voor 10 ml:
QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van schors van bittere sinaasappel 
(Citrus aurantium var. Amara) 4,9 ml, QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van 
schors van citroen (Citrus limonum) 4,9 ml. Alchemisch goud (Aurum) 0,1 ml, Alchemisch robijn (Ruby) 0,1 ml.

Indicaties:
Fysisch: Psychomatische asthenie. Asthenopie.

Psychisch: Gebrek aan wilskracht. Moeilijke vertering. Hartinsufficiëntie. Nasleep van zware morele beproevingen 
(rouw, verlies …). Depressieve toestanden. Versterkt de bekwaamheid om taken te vervullen. Maakt waakzaam, 
efficiënt, impulsief en spontaan. Maakt actief en dynamisch, door te helpen uit de apathie en passiviteit te geraken. 
Eveneens in staat om hyperactieve toestand in evenwicht te brengen. Stimuleert de seksuele activiteit. Nuttig bij 
onzekerheidsgevoel, bij gebrek aan zelfvertrouwen en zelfrespect. In het algemeen bij gebrek aan zelfwaardering, 
wilskracht en moed, bij gebrek aan initiatief of te veel emotionele afhankelijkheid van anderen. Indien men zich niet 
behaaglijk voelt bij succes, indien men traag is en/of lusteloos en ook lethargisch (ziekelijke slaapzucht). 
Ruby beheerst vurigheid en dynamisme. Het brengt een impuls en passie in de liefde, zonder tot autodestructieve 
neigingen te leiden.
 

Aanbevolen dosis:  3 à 5 druppels, 3 x per dag, rechtstreeks op de tong, of in honing mengen.

Opmerkingen:
De QSPC van bittere sinaasappel vertoont sterke zonnekwaliteiten door het huis van de Zon (Lion) te 
betrekken dat het hart en de bloedvaten regeert.

De QSPC van citroen betrekt bij haar optreden het teken van de verheerlijking van de Zon (Ram) waarin 
het bloed en het hartzakje geïnteresseerd zijn.

Alchemisch goud is gerelateerd aan de zon, zowel in de hindoeïstische als in de Europese traditie. 
In het verre Oosten heeft de Zon een duidelijke relatie met de Robijn.
De alchemist Basilio Valentino, in zijn werk met het onderwerp “Het mysterie van de tinctuur van de 
Zeven Metalen”, wilde de relatie van de Ruby toeschrijven aan Mars.

De specifieke eigenschappen van goud (die dezelfde signatuur in alle tradities heeft) worden aangebracht 
door twee QSPC (sinaasappel en citroen), daar waar het “metabolisme” van de kenmerken van goud 
nodig zijn. Dit resulteert in een verbetering van de kwaliteiten van goud die verder gaat dan wat biologisch 
en biochemische gekend is.

Product code: HS 376          CNK: 3267-093          Notificatie: PL 1653/46          EAN: 8032185040115



113

RUBY
Cardiotroop – Algemeen tonicum

10 ml flesje (Edelstenen)

Product code: HS 376          CNK: 3267-093          Notificatie: PL 1653/46          EAN: 8032185040115

Ruby (Kosmische Rode stralen) - zondag.
Chemische samenstelling: korund familie. Aluminiumoxide met chroom.
Ruby is erg warm, het geeft hittegolven als rode kosmische stralen, die in staat zijn om ziekten afkomstig 
van koude en kleine tegenslagen te genezen. In de natuur hebben de rode stralen de overhand over de l
uchtvochtigheid, ze drogen bladeren aan de bomen, ze geven de dode bladeren en droog hout een impuls 
om te branden.
De rode kleur is gerelateerd aan de kosmische Zon die de ziel in het menselijk lichaam vertegenwoordigt en 
domineert de botten op dewelke de kracht van het lichaam steunt. Ruby is een concentraat van rode stralen. 
Rode stralen zijn bijzonder nuttig tijdens storingen in de bloedsomloop, bloedarmoede, lichamelijke zwakte 
en vermoeidheid bij verkoudheid.
Er werd ontdekt dat de rode stralen geschikt zijn voor dreigende ineenstorting, zonder impulsen noch 
overvloedig zweten.

Bijkomende remedies: ANSITOL, AURUM ALBA, NEVROSOL, SEDASOL, MAGSOL 5 PLUS, 
              AVENA SATIVA TSA, BETAMIX, MULTISOL, AMENOSOL B

Citrus aurantium var. Amara
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RUSCUSOL
Aambeien – Spataders – Doorbloedingsstoornissen

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 150 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van Paardekastanje 
(Aesculus hippocastanum L.) knoppen 2,320 mg en TSA (Spagyrische-alchemische tincturen van Solanimus 
met 1:5 extractiegehalte) van: Waternavel (Centella asiatica L.) knoppen 1,692 g, Toverhazelaar (Hamamelis 
virginiana L.) bladeren 0,483 g, Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) vruchten 0,242 g, Meidoorn (Ruscus 
aculeatus L.) wortel 0,096 g.

Indicaties:
Aambeien, veneuze en lymfatische insufficiëntie, veneuze stoornissen, variceuze ulcera, spataders, 
spierkrampen, cellulitis, capillaire fragiliteit, winterhanden en -voeten, hypertrofische littekens.

Aanbevolen dosis: 30 à 50 druppels in een beetje water, 3 x per dag.

Opmerkingen:
Paardekastanje (Aesculus hippocastanum) activeert de bloedcirculatie en het bevordert de veneuze 
terugkeer. Paardekastanje heeft een diep veneuze actie bij veneuze congesties en bij hemorroïden.

Waternavel (Centella Asiatica) is geschikt voor bloedsomloop pathologieën en is in staat om vasculair 
trofisme te verbeteren, en over tijd het hemodynamische evenwicht van het micro-vasculair weefsel 
te herstellen.

Toverhazelaar (Hamamelis virginiana) heeft een belangrijke samentrekkende werking, is vasoregulator en 
vergelijkbaar met die van de P-vitamine.

Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) bevat een anthocyanische glucoside (myrtiline) dat optreedt als 
vaso-beschermer met anti-oedemateus effect.

Meidoorn (Ruscus aculeatus) moduleert de permeabiliteit en de capillaire weerstand.

Bijkomende remedies: VARIXOL-B, HERBOSOL C

Product code: HS 137          CNK: 3267-119          Notificatie: PL 1653/14          EAN: 8032185020476
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SEDASOL
Kalmerend – Krampstillend

60 tabletten - 400 mg werkzame bestanddelen per tablet

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 4 tabletten:
Droog extract van Kamille (Matricaria chamomilla L.) bloemen 460 mg (aandeel apigenine: 3,68 mg), 
Californische papaver (Eschscholtzia californica Cham) kop 460 mg (aandeel protopine: 0,92 mg), Valeriaan 
(Valeriana officinalis L.) wortel 460 mg (aandeel sesquiterpeenzuren: 3,68 mg), Citroenmelisse 
(Melissa officinalis L.) kop 120 mg (aandeel rozemarijnzuur van 2,4 mg), Honingklaver (Melilotus 
officinalis Pallas) kop 100 mg (aandeel coumarine van 0,5 mg), Calciumfosfaat, Microkristallijne cellulose,
Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Angstgevoel, nervositeit, neurose, hysterie, slapeloosheid, intestinaal antispasmodicum, uterusspasmen, 
nervositeit bij de menopauze, gastritis, psychosomatische aandoeningen, dysmenorroe, antiviraal, sedativum

Aanbevolen dosis: 2 tabletten 2 tot 3 x per dag

Opmerkingen:
Kamille (Matricaria chamomilla) heeft een krampstillende en kalmerende werking.

Slaapmutsje (Eschscholtzia californica) is de klassieke phytotherapeutische remedie voor slapeloosheid, 
bestrijdt fysische en psychische spanningen. 

Valeriaan (Valeriana officinalis) heeft een kalmerend effect, echter zonder de creativiteit en concentratie te 
verminderen. Daarom kan een remedie op valeriaan gebaseerd, gebruikt worden bij de behandeling van 
cardiale neurose met hartkloppingen en bij angstgevoelens.

Citroenmelisse (Melissa officinalis) heeft relaxerende, krampstillende en tonische eigenschappen en 
bevordert  de afvoer van gassen. Citral heeft een kalmerende werking op het centrale zenuwstelsel. 
De plant heeft een gunstig effect op de stemming. Het is ontspannend en effectief bij angst, bij depressie, 
nervositeit en prikkelbaarheid. De emotionaliteit vermindert en het kalmeert hartkloppingen van 
nerveuze oorsprong.

Honingklaver (Melilotus officinalis) is nuttig bij spasmofilie en spasmen van renale oorsprong 
(precalculous, cystitis), evenals in geval van angst door slaaptekort.

Bijkomende remedies: MAGSOL 5 PLUS, NEVROSOL, ANSITOL, RUBUS IDAEUS MSA

Product code: HS 101          CNK: 3267-135          Notificatie: PL 1653/3          EAN: 8032185000294
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SEQUOIA GIGANTEA 500 MSA
Neurasthenie (zenuwzwakte) - Psychasthenie (zielszwakte)

500 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) 3,6 g van jonge scheuten 
van de Amerikaanse reuzeboom (Sequoia gigantea).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Neurasthenie, psychasthenie, depressief syndroom bij bejaarden, anorexie, seniele osteoartritis, 
trofische en psychische stoornissen bij de senescentie, vergrote prostaat, prostaatkanker, 
prostaatadenoom tijdens de initiële fase, andropauze, menopauze, osteoporose, uterien fibroom.

Organotropisme: osteo-articulair, CZS (centraal zenuwstelsel), prostaat, baarmoeder.

Aanbevolen dosis: 30 à 80 druppels, 1 x per dag, ’s ochtends in wat water, voor het ontbijt

Opmerkingen:
Het maceraat van Sequoia gigantea wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische 
oplossing, met vers geplukte scheuten tijdens het herstel van de flora.
Het heeft een energetische werking, is tonisch en stimuleert het verouderend organisme. Bij ouderen 
veroorzaakt het een euforische beleving en herstelt het de kracht in geval van neuro-astenie en dit door 
zowel op te treden op het fysische als op het psychische.

Sequoia gigantea MSA is de beste remedie bij goedaardige prostaathyperplasie en bij uterien fibroom. 
Dit maceraat wordt vaak geassocieerd met andere MSA’s om een synergetisch effect te verkrijgen en aldus 
de therapeutische eigenschappen te versterken.

Neem het maceraat gedurende 20 dagen per maand.

Psychische synthese: 
Sequoia gigantea MSA maakt het mogelijk om het verouderen te aanvaarden. Ze versterkt de ziel na een nederlaag 
of teleurstelling en brengt terug vreugde in het leven. Het verwijdert de donkere visie op het leven door groen (hoop) 
of roze (liefde) te brengen.

Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong 1 tot 3 maal per dag

Bijkomende remedies: SURCORTEX

Product code: MSA 503           CNK: 3267-176          Notificatie: PL 1653/61          EAN: 8032185001055
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500 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) 3,6 g van jonge scheuten 
van de Amerikaanse reuzeboom (Sequoia gigantea).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Neurasthenie, psychasthenie, depressief syndroom bij bejaarden, anorexie, seniele osteoartritis, 
trofische en psychische stoornissen bij de senescentie, vergrote prostaat, prostaatkanker, 
prostaatadenoom tijdens de initiële fase, andropauze, menopauze, osteoporose, uterien fibroom.

Organotropisme: osteo-articulair, CZS (centraal zenuwstelsel), prostaat, baarmoeder.

Aanbevolen dosis: 30 à 80 druppels, 1 x per dag, ’s ochtends in wat water, voor het ontbijt

Opmerkingen:
Het maceraat van Sequoia gigantea wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische 
oplossing, met vers geplukte scheuten tijdens het herstel van de flora.
Het heeft een energetische werking, is tonisch en stimuleert het verouderend organisme. Bij ouderen 
veroorzaakt het een euforische beleving en herstelt het de kracht in geval van neuro-astenie en dit door 
zowel op te treden op het fysische als op het psychische.

Sequoia gigantea MSA is de beste remedie bij goedaardige prostaathyperplasie en bij uterien fibroom. 
Dit maceraat wordt vaak geassocieerd met andere MSA’s om een synergetisch effect te verkrijgen en aldus 
de therapeutische eigenschappen te versterken.

Neem het maceraat gedurende 20 dagen per maand.

Psychische synthese: 
Sequoia gigantea MSA maakt het mogelijk om het verouderen te aanvaarden. Ze versterkt de ziel na een nederlaag 
of teleurstelling en brengt terug vreugde in het leven. Het verwijdert de donkere visie op het leven door groen (hoop) 
of roze (liefde) te brengen.

Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong 1 tot 3 maal per dag

Bijkomende remedies: SURCORTEX

SEQUOIA GIGANTEA MSA
Neurasthenie (zenuwzwakte) - Psychasthenie (zielszwakte)

Product code: MSA 3          CNK: 3267-168          Notificatie: PL 1653/61          EAN: 8032185030277
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SULFONIL
Chronische pijn – Ontgiften van zware metalen

70 tabletten - 600 mg werkzame bestanddelen per tablet

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid actieve bestanddelen per 4 tabletten:
Methyl-sulfonyl-methaan (organisch zwavel) 2 g (maximaal toegestane hoeveelheid), microkristallijne 
cellulose, calcium ascorbaat 400 mg (aandeel Vitamine C: 162,4 mg = 203% ADH), calciumfosfaat.
Anti-agglomeraatstoffen: plantaardig magnesiumstearaat, siliciumdioxide.

Indicaties:
Allergieën, artritis , artrose, reumatoïde artritis, constipatie, diabetes, longemfyseem, voedselintolerantie, 
herstel van de huidelasticiteit, wormen, intoxicaties, lupus (auto-immuunziekte).

Aanbevolen dosis: 2 tabletten, 1 tot 2 x per dag.
                 In geval van wormen moet de therapie ten minste 30 dagen lang worden voortgezet.

Opmerkingen:
Methyl-sulfonyl-methaan is een natuurlijke vorm van organisch zwavel. Nagels en haar bestaan 
hoofdzakelijk uit zeer resistente eiwitten met hoog zwavelgehalte: keratine. Flexibele weefsels zoals het 
bindweefsel en kraakbeenweefsel bevatten eiwitten met flexibele banden van zwavel. 
Methyl-sulfonyl-methaan bindt aan de slijmvliezen in het darmkanaal, urinewegen en de luchtwegen, 
waardoor een zekere interactie tussen de host en de externe omgeving gevormd wordt. Deze natuurlijke 
interacties hebben een aantal interessante gevolgen voor onze gezondheid: allergenen en parasieten 
kunnen de slijmvliezen niet bereiken. Toxinen worden geoxideerd en vrije radicalen worden verwijderd.

Het is aangetoond dat orale inname van Methyl-sulfonyl-methaan effectief is tegen juveniele acne en 
rosacea, tegen een droge huid, schilferige of geïrriteerde huid. Nuttig bij behandeling van 
huidaandoeningen zoals acne, psoriasis, eczeem, dermatitis, roos, schurft, erytheem door luier en 
verschillende schimmelinfecties. Zelfs littekens, veroorzaakt door operaties en brandwonden die lokaal 
met Methyl-sulfonyl-methaan worden behandeld, reageren positief.

Bijkomende remedies: ATROSOL, MIOSOL, ALLERSOL, RADIO-ACT, PARIETARIA COMP, 
                                                     JUGLANS REGIA MSA

Product code: HS 710          CNK: 3267-184          Notificatie: NUT/AS 1653/35          EAN: 8032185020124
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SURCORTEX
Tonicum – Anti-ageing – Andropauze

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid plantaardige voedingsstoffen per 90 druppels:
(Hydro-glycerine-alcoholische oplossing met 1:40 extractiegehalte) 3,15 g jonge scheuten van Sequoia 
(Sequoia giganteum (Lindl) J. Buchh), 0,45 g knoppen van Eik (Quercus peduncolata Ehrh.), 0,45 g jonge 
scheuten van Rozemarijn (Rosmarinus officinalis L.) en 0,45 g knoppen van Zwarte bes (Ribes nigrum L.).

Indicaties:
Prostaathypertrofie, prostaatadenoom in beginfase. Seksuele veroudering van de mannelijke 
geslachtsklieren, andropauze, syndromen van mannelijke veroudering. Anti-aging, revitaliserende remedie, 
syndroom als gevolg van burn-out, overmatige vermoeidheid, neuro-asthenie, psychoasthenie, 
depressieve syndromen bij ouderen. Functionele bijnier deficiëntie. Seniele artrose.

Aanbevolen dosis: 25 druppels in wat water, 3 x per dag.
                 Wanneer ingenomen samen met andere maceraten: 60 druppels in de ochtend.

Opmerkingen:
Sequoia is een uitmuntende remedie in geriatrie om neuro-seksuele functies te verkwikken en te stimuleren. 
Het heeft een anti-aging werking.

Quercus peduncolata stimuleert de productie van eigen cortisol en stimuleert de secretie van testosteron.

Rosmarinus officinalis is werkzaam op de bijnier-gonadale as, nuttig zowel bij de vrouw tijdens haar 
gonadale veroudering (handig bij premature veroudering, frigiditeit, dyspareunie en dysmenorroe), als bij 
de man in de andropauze (handig in de impotentie, verbetert de prostaatcongestie door herstel van het 
libido, het vermindert eveneens de prikkelbaarheid).

Ribes nigrum heeft een cortisone-achtige werking, zonder evenwel het toxische effect van cortisone.

Bijkomende remedies: PROSIL, ELEUTEROSOL, MNG PLUS, DEFENSOL, AURUM CELESTA, 
                                                     SEQUOIA GIGANTEA MSA, AMPELOPSIS WEITCHII MSA, ATROSOL, SULFONIL

Product code: HS 405          CNK: 3267-192          Notificatie: PL 1653/92          EAN: 8032185001109
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TILIA TOMENTOSA MSA
Neurovegetatieve dystonie – Slapeloosheid
50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g van jonge 
scheuten van Zilverlinde (Tilia tomentosa).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Neuro-vegetatieve dystonie, slapeloosheid bij kinderen en volwassenen, hyper-emotionaliteit, de pijnen van 
het eerste gebit. Angstgevoel, antispasmodicum, hyperactieve kinderen, neuralgieën, neurasthenie, sedativum.

Organotropisme: centraal autonome zenuwstelsel, gladde en dwarsgestreepte spieren, hart.

Aanbevolen dosis: 40 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag.
                                           Bij kinderen 10 à 25 druppels ‘s avonds.

Opmerkingen:
Het maceraat Tilia tomentosa wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, 
met vers geplukte scheuten tijdens het herstel van de flora. Dit maceraat heeft geen bezinksel en is niet 
giftig. Daarom is het geschikt voor pediatrisch en geriatrisch gebruik, tijdens de zwangerschap of wanneer 
het lichaam verzwakt is. Uitzonderlijk kan het tot een lichte excitatie leiden (wat andere kalmerende planten 
ook doen); simpelweg de dosering aanpassen en deze bijwerking verdwijnt. Tilia tomentosa MSA is in staat 
om gelijktijdig in te werken op het slaapcentrum, de cortico-hypothalamus-as en op de reticulaire substantie 
zodat serotonine niveaus verhogen. Het heeft een algemene anxiolytische, krampstillende en kalmerende 
werking.

Psychische synthese: 
Tilia tomentosa MSA brengt rust. Het helpt om zijn eigen ruimte te vinden, om zijn verantwoordelijkheid 
terug te vinden (”... je hebt geen geweten ...”), om te begrijpen dat we in het leven moeten leren accepteren 
wat er gebeurt, om niet te lijden.

Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

Bijkomende remedies: ANSITOL, AVENA SATIVA TSA, GASTROSOL, CRATAEGUS OXYA CANTHA MSA,
                                                     SEDASOL, MAGSOL 5 PLUS, IC-SOL, NEVROSOL

Product code: MSA 4          CNK: 3267-200          Notificatie: PL 1653/85          EAN: 8032185001109
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TONIXOL
Tonicum - Centraal Zenuwstelsel

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Inhoud:
Samenstelling op basis van hoeveelheid voedingsstoffen en actieve bestanddelen per 150 druppels:
TSA (Spagyrisch-alchemische tincturen van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van 1,575 g wortel van 
ginseng (Panax ginseng C.A. Mayer), 1,575 g wortel van Russische ginseng 
(Eleutherococcus senticosus Maxim.), 1,260 g plant van gewone bereklauw (Heracleum sphondylium L.), 
0,735 g zaden van haver (Avena sativa L.), 0,105 g gelyofiliseerde koninginnegelei.

Indicaties:
Zenuwinzinking, zwakte, vermoeidheid en uitputting. Stimulerend middel als fysische en zenuwstimulans, 
adjuvant bij de behandeling van impotentie en frigiditeit. Nuttig bij depressieve toestand.

Aanbevolen dosis: 50 druppels in wat water, 3 x per dag

Opmerkingen:
De hormoonachtige structuur van de ginsenosides gebruikt enkele moleculaire skeletten om hormonen, 
die ons organisme ontbreekt, te vormen. Veel therapeutische acties werden in het verleden toegeschreven 
aan dit geneesmiddel, bijvoorbeeld als afrodisiacum die positief psychische syndromen beïnvloeden en om 
neurovegetatieve verstoringen bij ouderen te verbeteren.

Ginseng (Panax ginseng) wortel en Siberische ginseng (Eleutherococcus senticosus) verhogen de l
ichaamsweerstand tegen stress. Ze gaan de vermoeidheid bij fysieke en mentale inspanning tegen. 

Gewone bereklauw (Heracleum sphondylium) tinctuur werkt bij patiënten die aan asthenie lijden ten 
gevolge van sterke fysieke inspanningen.

Haverzaden (Avena sativa) geven energie en werken als anti depressivum, ze stimuleren lichtjes het 
zenuwstelsel.

Koninginnegelei is rijk aan vitale stoffen en een groot aantal vitamines uit de B-groep evenals talrijke 
minerale zouten (calcium, koper, ijzer, silicium, zink, magnesium, mangaan en anderen). In koninginnegelei 
is er ook een antibioticum factor aanwezig.

Bijkomende remedies: ELEUTEROSOL, IMMUNOSOL, MAGSOL 5 PLUS, BETAMIX

Product code: HS 128          CNK: 3267-218          Notificatie: PL/AS 1653/36          EAN: 8032185020223
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ULCE GEL
Mycose - Nat eczeem
Tube van 40 ml – gel

Inhoud:
Samenstelling op basis van actieve bestanddelen:
Water, Methylsulfonylmethaan 10%, Propyleenglycol, Calendula officinalis 3%, Chamomilla matricaria 1%, 
Glycerol, Carbomeer, Triëthanolamine, Citroenzuur, Imidazolidinylureum, dinatrium EDTA, 
Methylchloorisothiazolinon

Indicaties:
Huidzweren, infecties, etterende wonden, huidabcessen,...

Aanbevolen dosis: Bij behandeling van een huidprobleem: 3 x per dag, een kleine hoeveelheid aanbrengen.
    Bij doorligwonden: de wonde eerst reinigen en ontsmetten, 
                                           daarna de hoeveelheid van 1 druppel aanbrengen op de wonde. 
                                           Niet inwrijven, afdekken met een steriel kompres.

Opmerkingen:
De werking van het product is gelinkt aan een verhoging van de microcirculatie en een betere lymfedrainage. 
Het heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs voor resistente kiemen zoals de Pseudomonas. 
Het heeft huidherstellende eigenschappen en herstelt huidletsels.  
Methylsulfonylmethaan is een organische vorm van zwavel. Onder deze vorm komt zwavel in de natuur 
voor in alle levende organismen. De biologisch actieve zwavel heeft ongelooflijk therapeutische en 
preventieve eigenschappen. De ontdekking van MSM wordt in het algemeen beschouwd als één van de 
belangrijkste ontdekkingen binnen de orthomoleculaire geneeskunde van de tweede helft van de 
twintigste eeuw. Zwavel wordt het natuurlijke mineraal van de schoonheid genoemd, het houdt de huid 
feitelijk jong en glad. Zwavel is een onmisbaar element bij de productie van collageen en keratine, van de 
proteïnen nodig voor de gezondheid en de afweer van de huid, nagels en het haar. 
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat alle types dermatologische problemen, vaak gelinkt aan 
allergieën, positief reageren op MSM. Het is aangetoond dat het orale gebruik van MSM doeltreffend is bij 
acné, couperose en droge, geïrriteerde huid die schilfert. 
Lokaal aangebracht als gel, is het werkzaam bij de behandeling van zweren, huidproblemen als acné, 
psoriasis, eczema, dermatitis, schilfers, erytheem (ook luiererytheem), evenals bij andere aandoeningen 
veroorzaakt door schimmels. 
Littekens, veroorzaakt door een operatie of door een brandwonden, reageren positief op het topisch 
gebruik van de MSM gel. Recente littekens kunnen zo goed genezen dat ze praktisch onzichtbaar worden. 
(Voor meer info: Le miracle MSM, uitgegeven door I.S.A.)
Calendula officinalis is uitstekend als uitwendige behandeling bij brandwonden en zweren. 
Het werkt diep in op lokale ontstekingen en etterende wonden. 

Product code: HS 803          CNK:                 Notificatie:                           EAN: 8032185000904
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ULCE GEL
Mycose - Nat eczeem

Tube van 40 ml – gel

Wondhelende eigenschappen lijken te wijten aan de verhoging van de productie van fibrine die zich uit door 
een snelle sluiting van wonden, met een goede vorming van “granulatieweefsel” maar ook aan een 
verbetering van het cellulair hydratatieniveau van de huid.  
De wondgenezing is voornamelijk te wijten aan de aanwezige carotenoïden. Recente studies hebben 
aangetoond dat vooral infecties van de huid, veroorzaakt door Staphylococcus aureus en de Streptococcus 
beta haemolyticus, goed reageren op bereidingen met Calendula. Zijn antibiotische activiteit wordt verleend 
door de flavonoïden en de saponinen.
 
Matricaria chamomilla immobiliseert het histamine niveau in de topische weefsels. 
Deze anti-allergische eigenschap wordt vooral bij de behandeling van gevoelige en reactieve huidtypes. 
Het actieve bestanddeel azuleenzuur van de etherische olie is aangewezen voor huidtypes met roodheden 
en irritaties. De voornaamste eigenschappen zijn de ontstekingswerende, weefselherstellende en 
antibacteriële werking bij bepaalde stammen. 

Bijkomende remedies: SULFONIL, DEFENSOL, HERBOSOL C

Product code: HS 803          CNK:                 Notificatie:                           EAN: 8032185000904

Glycyrrhiza Glabra



124

UNCARIA TOMENTOSA TSA
Artritis – Reuma

50 ml fles, druppels (Spagyrische tinctuur)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus met 1:5 extractiegehalte) van 3,3 g wortelschors en de 
basis van de stengel van Kattenklauw (Uncaria tomentosa).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Artritis, artrose, reuma,  zweren, degeneratieve aandoeningen, cervicale artrose, epicondylitis, spondylitis, 
spondylose, synovitis

Organotropisme: immuunsysteem.

Aanbevolen dosis: 15 à 30 druppels, 3 x per dag, in wat water.

Opmerkingen:
De tinctuur van Uncaria tomentosa wordt verkregen door maceratie in een hydro-alcoholische oplossing 
van het inwendige gedeelte van de schors van de wortels en de stambasis van de volwassen plant. 
De plant bevat alkaloïden, polyfenolen, glycosiden en meer.
Kattenklauw heeft een effectieve werking tegen een breed scala van inflammatoire problemen zoals zweren, 
artritis en reuma.

De “curanderos” van de Amazone gebruiken het sinds eeuwen als immunostimulans. Origineel komt 
Uncaria tomentosa uit de bossen ten Noordwesten van de Amazone, waar hij spontaan groeit op een 
hoogte tussen de 400 en 800 meter boven het zeeniveau.

De immuunstimulerende en immunomodulerende werking wordt door de alkaloïden verleend en wordt 
uitgelegd met name door toegenomen fagocytose activiteit door macrofagen van het mononucleair 
fagocytensysteem; ze verhogen ook de T4-cellen en NK-cellen (Natural Killer cellen). 
De ontstekingsremmende werking komt door de glycosiden in de plant. De plant bezit bovendien een 
polyfenolische fractie, waardoor hij antioxidant en antimutageen is, en nuttig bij het voorkomen van 
degeneratieve ziekten. De antimutagene werking kan worden verklaard door DNA- polymerase, die de 
proliferatie van abnormale cellen afremt.

Bijkomende remedies: AURUM CELESTA BE, SURCORTEX, BETAMIX, HERBOSOL C, 
                                                     RIBES NIGRUM MSA, ATROSOL, AMPELOPSIS WEITCHII MSA, SULFONIL, 
                                                     DEFENSOL

Product code: TSA 17          CNK: 3267-226          Notificatie: PL 1653/31          EAN: 8032185030710 
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VACCINIUM MYRTILLUS MSA
Intestinale colibacilose – Enteritis bij kinderen

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g jonge scheuten 
van Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Intestinale colibacilose, enteritis bij kinderen, catarrale aandoeningen, anaal eczeem, ulcero- membraneuze 
stomatitis, visuele stoornissen, hemeralopie, uitgesproken myopie, verminderd gezichtsvermogen, rosacea 
(couperose), droge en weke huid.

Organotropisme: urine en genitale apparaat, darmslijmvlies, vasculaire systeem, oog (netvlies).

Aanbevolen dosis: 30 à 50 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag voor de maaltijden. 
                  In combinatie met andere spagyrische maceraten: 70 druppels 1 x per dag.

Opmerkingen:
Het maceraat van Blauwe bosbes wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische 
oplossing met vers geplukte scheuten tijdens het herstel van de flora.

Met dit glycerine maceraat dienen langdurige behandelingen vermeden te worden om bloedarmoede en/of 
geelzucht te voorkomen bij gevoelige personen. Deze plant bevat myrtillin, fytosterolen, flavonoïden, 
triterpeen, mineralen en meer.

Psychische synthese:
De persoon van het type “myrtillus” heeft een “hoekig” karakter en gaat in zig- zag door het leven; 
daarom heeft hij hulp nodig om de weg van het leven te volgen.
Vaccinium myrtillus MSA helpt om het gezeur van anderen te verdragen (”je ben een zuurpruim”), 
alsook om met anderen te kunnen verbroederen.

Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

Bijkomende remedies: VITIS VINIFERA MSA

Product code: MSA 29          CNK: 3267-234          Notificatie: PL 1653/31          EAN: 8032185030321
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VARIXOL B
Veneuze deficiëntie

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Inhoud:
Samenstelling op basis hoeveelheid voedingsstoffen en actieve bestanddelen per 150 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractie) van 2,320 g knoppen van 
tamme kastanje (Castanea vesca Gaertn.), TSA (Spagyrisch-alchemische tinctuur van Solanimus 
met 1:5 extractie) van 0,48 g bladeren van Aziatische waternavel (Centella asiatica L.), MSA 
(Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractie) van 0,48 g knoppen van zwarte 
populier (Populus nigra L.) en 0,48 g van jonge scheuten van Olijfboom (Olea europaea L.).

Indicaties:
Verbetert de permeabiliteit en de weerstand van de bloedvaten, alsook de bloedsomloop. 
Vasculaire insufficiëntie van de onderste ledematen, tintelingen, hematomen, spataderen, oedemen aan de 
extremiteiten, flebitis, hemorroïden, zware benen. Verbetert de lymfedrainage door normalisatie. 
Het versterkt eveneens de vaatwanden. Cellulitis

Aanbevolen dosis: 30 à 40 druppels, 3 x per dag.

Opmerkingen:
Castanea vesca (knoppen) is een uitstekende lymfedrainage in vasculaire ziekten en in de onderste l
edematen oedemen.

Aziatische waternavel (Centella Asiatica), heeft werkzame bestanddelen (asiaticoside, asiatinezuur en 
madecassic zuur) en is een krachtig antioxydant. Aziatische waternavel kan de elastische samendrukking van 
de veneuze bindweefsellaag, alsook de veneuze terugkeer verhogen. De plant kan hierdoor nuttig zijn in 
gevallen van veneuze stasis.

Olijfboom (Olea Europea) (jonge scheuten) is van belang vanwege zijn anti-atheromatose actie; 
beschermt vaten en kransslagaders door verhoging van de elasticiteit van de bloedvaten.

Populus nigra (knoppen) beschermt door het verminderen van spasmen in slagaders en onderste 
ledematen en begunstigt collaterale circulatie.

Bijkomende remedies: HERBOSOL C, RUSCUSOL

Product code: HS 202          CNK: 3267-242          Notificatie: PL 1653/38          EAN: 8032185040214
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VB - SOL
Regulator van de galblaas meridiaan

10 ml flesje, druppels (Meridianen)

Inhoud:
Aandeel plantaardige bestanddelen voor 10 ml:
QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van Grove den (Pinus sylvestris) 8 ml, 
QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van Italiaanse Cipres 
(Cupressus sempervirens) 1 ml, QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van 
Salie  bloemen (Salvia officinalis) 1 ml.

Indicaties:
Het herstelt de meridiaan “galblaas”. Het ondersteunt de functies van de milt en de galblaas op 
energetische wijze. Het stimuleert de kleine hersenen en activeert het proces van mentale zuivering. 
Het ondersteunt het osteo-articulair stelsel en bevordert een goede botstructuur.

Energetische actie: Het werkt op de energievorm van het teken Steenbok (VB). 
Het heeft een magnetische relatie met Kreeft (S), een pulsologische relatie met Boogschutter (F), 
is antisce-contrantisce met tweelingen (P) en Boogschutter (F). Net als Waterman (M/P) wordt hij geregeerd 
door Saturnus, die zich verheft in Weegschaal (R). Het is het teken van de verheerlijking van Mars, die zijn huis 
in Ram (MC) en Schorpioen (V) vindt.

Sterrenbeeld         Magnetisch          Pulsologisch   Antisce         Contrantisce Domein
Steenbok (VB)         Kreeft (S)          Boogschutter (F)   Tweelingen (P)         Boogschutter (F) Weegschaal (R)

Aanbevolen dosis: 3 à 5 druppels, 3 x per dag, rechtstreeks op de tong.

Opmerkingen:
QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsius) van Grove Den wordt aanbevolen als 
voorkeurplant voor sommige spagyrische bereidingen. QSPC van Italiaanse cipres bestaat in hoofdzaak 
uit pineen, cedrol dat celmembranen beschermt en de permeabiliteit van de bloedvaten remt. 
Hij fungeert ook als vasoprotector en als ontstekingsremmer. QSPC van Salie brengt de energetische 
kwaliteiten van Mars, verzacht door het gevoel van rechtvaardigheid typisch voor Jupiter, dat zowel het 
teken zowel in pulsologiche als in contrantisce verbinding controleert.

Werking: milt, galblaas, corpus callosum, osteo-articulair systeem
Sterrenbeeld: Steenbok. 
Planeet: Saturnus -Mars. 
Element: Aarde. 
Huis: Hout

Bijkomende remedies: ATROSOL, SURCORTEX

Product code: HS 1011          CNK: 3267-259          Notificatie: PL 1653/47          EAN: 8032185040344
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VITIS COMP.
Ontstekingsremmend – Artrose

50 ml fles, druppels (Spagyrische samenstelling)

Inhoud:
Samenstelling op basis hoeveelheid voedingsstoffen en actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractie) van 900 mg knoppen van Zwarte 
bes (Ribes nigrum L), 900 mg knoppen van Wijnstok (Vitis vinifera L.) 900 mg knoppen van Bergden 
(Pinus montana Mill.), 468 mg knoppen van de Witte berk (Betula verrucosa), 432 mg knoppen van 
Zilverspar (Abies pectinata DC.)

Indicaties:
Drainerend en herstellend effect bij artrose en reumatische aandoeningen, corrosie van de botdichtheid. 
Nuttig bij de wederopbouw van kraakbeen in geval van artritis aandoeningen en bij breuken. Dermatitis.

Aanbevolen dosis: 30 à 40 druppels, 3 x per dag in wat water, 15 minuten voor de maaltijden.

Opmerkingen:
Ribes nigrum (knoppen) neutraliseert inflammatoire aandoeningen veroorzaakt door schade aan de 
gewrichten. Het heeft een diuretische werking. Het is een nuttige ontstekingsremmer bij 
reumatische syndromen.

Pinus montana (knoppen) werkt op het kraakbeen van de gewrichten. Het is ontstekingsremmend voor het 
gewrichtskraakbeen en herstelt botten. Nuttig bij artritis, osteoporose, botbreuken, reuma.

Vitis vinifera (knoppen) vertraagt vervormingen in de gewrichten en articulaties om hun natuurlijke 
bewegingen te behouden. Het is anti-inflammatoir en immuunstimulerend. Nuttig bij artrose, artritis, reuma 
en osteoporose.

Betula verrucosa (knoppen) is een drainerende en anti-inflammatoire remedie bij reumatische syndromen.

Abies pectinata (knoppen) is een ontstekingsremmer bij lymfatische plexus.

Bijkomende remedies: ATROSOL, MIOSOL, SULFONIL

Product code: HS 214          CNK: 3267-267          Notificatie: PL 1653/37          EAN: 8032185001246
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VITIS VINIFERA MSA
Rosacea (couperose) – Acné rosacea

50 ml fles, druppels (Spagyrisch maceraat)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen per 120 druppels:
MSA (Spagyrisch-alchemisch maceraat van Solanimus met 1:50 extractiegehalte) van 3,6 g van jonge 
scheuten van Wijnstok (Vitis vinifera).
Oplosbare zouten en oligo-elementen van de plant.

Indicaties:
Chronische inflammatoire toestanden, rosacea (couperose), acné rosacea, baarmoederbloedingen 
tijdens de menopauze

Organotropisme: bewegingsapparaat, RES (Reticulo-endotheliale systeem), amandelen, keelholte.

Aanbevolen dosis: 30 à 40 druppels in een beetje water, 2 tot 3 x per dag voor de maaltijden. 
                 In combinatie met andere spagyrische maceraten, 50 druppels, 1 x  per dag.

Opmerkingen:
Het maceraat van Vitis vinifera wordt verkregen door maceratie in een hydro-glycero-alcoholische oplossing, 
met vers geplukte scheuten tijdens het herstel van de flora. De plant is rijk aan tannines, levulose (fructose), 
inositol, flavonoïden, quercetine en quercitrin, appelzuur, azijnzuur, barnsteenzuur, caroteen, choline, 
glutamine en meer. Dit maceraat werkt op elk proces van botvorming van het osteophytosic type. 
Bovendien vermindert het articulaire vervormingen, waardoor de gewrichten hun speling behouden. 
Het is de beste remedie bij chronische en recidiverende ontstekingen.  Vitis vinifera wordt gebruikt bij 
onvoldoende verwerkte chronisch inflammatoire toestanden, (zoals rosacea en acne rosacea), artrose, 
zeer pijnlijke deformerende reuma, artritis van de kleine gewrichtjes, anemie, stoornissen van de bloedformule.

Psychische synthese: 
Vitis vinifera MSA stimuleert verantwoord gedrag en geeft de kans resultaten te leveren, ondanks de 
moeilijkheden. Het helpt om te begrijpen dat elk individu zijn eigen levensweg moet bewandelen om zijn 
eindbestemming te bereiken.

Dosering psychische synthese: 7 druppels, direct op de tong, 1 tot 3 x per dag.

Bijkomende remedies: VITIS COMP, VACCINIUM MYRTILLUS MSA, SULFONIL, ATROSOL, MIOSOL

Product code: MSA 36          CNK: 3267-275          Notificatie: PL 1653/32          EAN: 8032185030437
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YELLOW SAPPHIRE
Hepatotrope – Autonome zenuwstelsel

10 ml flesje (Edelstenen)

Inhoud:
Hoeveelheid actieve bestanddelen voor 10 ml:
QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van bladeren van Melissa 
(Melissa officinalis) : 4,9 ml, QSPC (Spagyrische Kwintessens van de Canonieke Paracelsus) van bladeren van 
Salie (Salvia officinalis) : 4,9 ml, Alchemisch zink 0,1 ml. Alchemisch gele saffier 0,1 ml.

Indicaties:
Fysisch: Helpt het gewicht op peil te houden. Gestoorde vertering door leverproblemen. Stoornissen in het 
Endocrien stelsel en/of in het Autonome zenuwstelsel. Hepatitis. Impotentie.
Psychisch: Versterkt bij de mens de bekwaamheid om het waar te maken en om een bevredigend leven te lijden. 
Laat toe in te grijpen in het proces van de spirituele ontwikkeling, indien deze te langzaam verloopt. 
Helpt om op een wijze manier de lotsbestemming te trotseren. Helpt om de eigen diepe innerlijke rijkdom te 
ontdekken. Bevordert de openhartigheid, ontvankelijkheid en de uiting van de emoties. Nuttig bij gebrek aan 
vreugde en geestdrift, zwakke wilskracht en gebrek aan vertrouwen, wanneer men zich voortdurend gedwongen en 
nutteloos voelt, ook in geval van pessimisme, angst, droefgeestigheid en zelfmedelijden. Indien men weinig 
meevoelend, hartelijk en sympathiek is en als de creatieve energie zeer laag – om niet te zeggen – afwezig is. 
Yellow sapphire maakt de mens bewust van zijn autoriteit over de zaken, leert deze te doen gelden, en schenkt het 
vertrouwen dat ze op wijsheid en ervaring gebaseerd is.

Aanbevolen dosis: 3 à 5 druppels, 3 x per dag, rechtstreeks op de tong.

Opmerkingen:
QSPC van Salie werkt op de hypothalamus-groep en het wordt beschouwd als een bijzondere plant in de 
behandeling van hormonale stoornissen. QSPC van Melissa brengt de kracht van Jupiter naar het autonome 
zenuwstelsel.

Alchemisch Zink wordt geassocieerd met Jupiter. Jupiter geeft de kracht om onze rol te vervullen.

Gele saffier (Blauwe kosmetische stralen) - donderdag

Chemische samenstelling:
Aluminiumoxide en ijzeroxide.
De gele saffier en zijn blauwe kleur hebben connecties met de goede planeet Jupiter die waakt over Het leven, 
het vitaal principe dat in alle mensen en in alle ademhalende dieren aanwezig is.
De blauwe stralen zijn nuttig in de volgende ziekten: alle problemen van de keel zoals keelontsteking, 
struma (krop), keelpijn, heesheid. 

Bijkomende remedies: PARIETARIA COMP, GYMNESOL, DIMAGRET, PROLAVER, DEFENSOL, EPASOL, 
                                                     BETAMIX, AURUM CELESTA BE, TONIXOL

Product code: HS 382          CNK: 3267-283          Notificatie: PL 1653/43          EAN: 8032185040160
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THEMA’S 

Alchemy is the art that separates what is 

useful from what is not by transforming it

into its ultimate matter and essence.

Paracelsus. 
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ALLERGIE, 

LUCHTWEGEN

ALLERSOL

RIBES NIGRUM MSA

PULMOSOL

RINOPLUS

SULFONIL

PROPOLIS TSA

PROINF

ROSA CANINA MSA

ENZYSOL

DEFENSOL

ALBA CELESTA

9

102

97

104

118

92

89

105

44

32

6



133

CHOLESTEROL
COLERIL PLUS

BETAMIX

28

21
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DRAINAGE,

DETOX

ARCTIUMSOL

DRAINIL

EPASOL

16

40

45
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BOT, 

KRAAKBEEN,

GEWRICHTEN

ATROSOL

IALURASE

VITIS COMP MSA

ABIES PECTINATA MSA

AMPELOPSIS 
WEITCHII MSA

BETULA 
PUBESCENS MSA

BETULA VERRUCOSA

PINUS 
MONTANA MSA

VITIS 
VINIFERA MSA

MIOSOL

PROINF MSA

EQUISETUM 
ARVENSE TSA

UNCARIA 
TOMENTOSA

17

58

128

3

11

22

23

86

129

74

89

46

124
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DEGENERATIEVE

AANDOENINGEN

ALBA CELESTA

AURUM CELESTA

SEQUOIA 
GIGANTEA MSA

MNG PLUS

SURCOTEX

TONIXOL

6

19

117

76

119

121
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DIABETES GYMNESOL54
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ENERGIE,

VITAMINEN,

MINERALEN

ALIVIT

BETAMIX

ELEUTEROSOL

FERROSOL

HERBOSOL C

HERBOSOL CA

QUERCUS 
PEDUNCOLATA MSA

MAGSOL 5 PLUS

MINERALSOL

MULTISOL

MNG PLUS

SURCOTEX

EQUISETUM ARVENSE TSA

8

21

42

47

55

56

98

68

73

80

76

119

46
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GAL,

LEVER

BETAMIX

EPASOL

JUGLANS REGIA MSA

JUNIPERUS
COMMUNIS MSA

ROSMARINUS OFF. MSA

PROLAVER

FUMARIA OFF.

YELLOW SAPPHIRE

ALBA CELESTA

21

45

64

66

118

90

51

130

6
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HART- EN

BLOEDVATEN

CORDIASOL

COLERIL PLUS

GINKGO BILOBA

CRATAEGUS 
OXYACANTHA MSA

GYMNESOL

OLEA EUROPEA MSA

QUERCUS 
PEDUNCOLATA MSA

RUSCOSOL

OLEA EUROPEA TSA

VARIXOL B

AURUM CELESTA BE

MAGSOL 5 PLUS

ULCE GEL

30

28

42

31

54

83

98

114

84

126

19

68

122

HERBOSOL C

BETAMIX

55

46



141

HORMONEN,

MAN, VROUW

AMENOSOL B

CLIMASOL

RUBUS IDAEUS MSA

PROSIL

YELLOW SAPPHIRE

QUERCUS 
PEDUNCOLATA MSA

MNG PLUS

10

26

110

94

130

98

76



142

HUID-

AANDOENINGEN

ULCE GEL

ARCTIUMSOL

SULFONIL

DRAINIL

VITIS VINIFERA

122

16

118

40

129
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MAAG,

DARM

ACISTOM

CASSIASOL

DIFLOR

DIMAGRET

DIORSOL

DISPEPSOL

ENZYSOL

GASTROSOL

FICUS CARICA MSA

RIBES NIGRUM MSA

VACCINIUM
MYRTILLUS MSA

METEORSOL

ANICE STELLATO

4

24

36

37

38

39

44

52

48

102

123

72

13
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IMMUNOSOL

ROSA CANINA MSA

ECHINACEA ANG. TSA

PROPOLIS

62

105

41

92

AURUM ALBA

DEFENSOL

18

32

IMMUNITEIT



145

URINEWEGEN,

DRAINAGE

LINFA DI 
BETULLA MSA
PRUNUS 
SPINOSA MSA
HIERACIUM 
PILOSELLA TSA
MANNOSYL

67

96

57

70

PARIETARIA COMP

VITIS COMP MSA

85

128

SEQUOIA GIGANTEA117
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ZENUWSTELSEL

DIAMOND

SEQUOIA GIGANTEA MSA

TILLIA TOMENTOSA MSA

NEVROSOL

RUBY

SEDASOL

AVENA SATIVA TSA

TONIXOL

MAGSOL 5 PLUS

ELEUTEROSOL

MNG PLUS

PRUNUS SPINOSA MSA

AURUM CELESTA BE

34
97

120
81

112

115

20

123

68

42
76

96

19

ANSITOL14

ALBA CELESTA

GINKGO BILOBA

BETAMIX

MINERALSOL

6
53

21

73
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MERIDIANEN
VB-SOL

IC-SOL

R-SOL

127

60

108

F-SOL50
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OVERIGERADIO-ACT100



INHOUDSTAFEL

All that man needs for health and healing 

has been provided by God in nature, 

the Challenge of science is to find it.

Paracelsus.
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4

6

8

9

10

11

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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ABIES PECTINATA MSA

ACISTOM

ALBA CELESTA

ALIVIT

ALLERSOL

AMENOSOL B

AMPELOPSIS VVEITCHI MSA

ANICE STELLATO QSA

ANSITOL

ARCTIUMSOL

ATROSOL

AURUM ALBA

AURUM CELESTA BE

AVENA SATIVA TSA

BETAMIX

BETULA PUBESCENS MSA

BETULA VERRUCOSA MSA

CASSIASOL

CASTANEA VESCA MSA

CLIMASOL

PRODUCTEN

Mineralisatie - Ontkalking

Zuurremmend - Maagproblemen

Activator voor lichaam en geest

Multivitamine

Anti-allergisch - Antihistamine

Hypothalamus - Hypofyse - Gonadale als regulator

Hyperalgetische rheumatische vormen

Antispasmodisch - Carminatief

Hypoïnducerend - Kalmerend

Ontgiftend

Ontstekingsremmend

Immuniteit deficiëntie

Astenie

Depressie

Moduleert de immuniteit - Antioxidant - Anti-ageing

Osteoporose - Slecht functionerend metabolisme

Orthostatische albuminurie

Intestinale regulator

Drainage van het lymfestelsel

Overgangs- en preovergangsklachten en 
aandoeningen
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30

31

32

33

34

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

50

COLERIL PLUS

CORDIASOL

CRATAEGUS OXYCANTHA MSA

DEFENSOL

DEFENSOL 500

DIAMOND

DIFLOR

DIMAGRET

DIORSOL

DISPEPSOL

DRAINIL (NA)

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TSA

ELEUTEROSOL

ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS TSA

ENZYSOL

EPASOL

EQUISITIUM ARVENSE TSA

FERROSOL

FICUS CARICA MSA

F-SOL

PRODUCTEN

Verlaagt cholesterol en triglyceride waarden

Cardio tonicum

Seniele hypertensie - Tachycardie

Natuurlijk antibioticum

Natuurlijk antibioticum

Neuro-psychisch

Probiotisch - Immuniteit modulerend

Obesitas - Natuurlijke eetlustremmer

Carminatief - Anti-diarree

Maagklachten

Bloedzuiverend - Algemene drainage

Ondersteunt de immuniteit

Seksueel en algemeen tonicum

Stress - Vermoeidheid

Spijsverteringsenzymen

Lever- en pancreas insufficiëntie

Demineralisatie - Osteoporose

Anemie

Hypothalamus corticale as

Regulator van de lever meridiaan
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52

53

54

55

56

57

58

60

62

64

66

67

68

70

72

73

74

76

78
152

FUMARIA OFFICINALIS TSA

GASTROSOL

GINKGO BILOBA

GYMNESOL

HERBOSOL C

HERBOSOL CA

HIERACIUM PILOSELLA TSA

IALURASE

IC-SOL

IMMUNOSOL

JUGLANS REGIA MSA

JUNIPERUS COMMUNIS MSA

LINFA DI BETULA MSA

MAGSOL 5 PLUS

MANNOSYL

METEORSOL

MINERALSOL

MIOSOL  60

MNG-PLUS

MRG-SOL

PRODUCTEN

Dermatitis - Eczeem

Gastritis - Maagzweren

Neurocirculatoire asthenie - Geheugenstoornissen

Hyperglycemie

Antioxidant - Vaatwanden bescherming

Botstructuur degeneratie

Vochtretentie - Nierstenen

Osteo degeneratie - Dermis hypotonie

Regulator van de dikke darm

Immuniteit - Celdegeneratie - Seksuele impotentie

Lever en gal aandoeningen

Chronisch persisterende hepatitis - Toxische hepatitis

Urinewegen - Algemeen metabolisme - Huidproblemen

Stress - Premenstrueel syndroom

Urinewegen

Anti-fermentatie - Abdominale dilatatie

Mineraliserend

Ontstekingen - Koorts

Immuniteit modulator - Antioxidant

Oesofagitis - Gastritis - Maag- en darmzweren
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  81

  82

  83

  84

  85

  86

  89

  90

  92

  94

  96

  97

  98

100

102

104

105

106

108

MULTISOL

NEVROSOL

OLEA D3 MAX

OLEA EUROPAEA MSA

OLEA EUROPAEA TSA

PARIETARIA COMP. 

PINUS MONTANA MSA

PROINF

PROLAVER

PROPOLIS TSA

PROSIL

PRUNUS SPINOSA MSA

PULMOSOL

QUERCUS PEDUNCOLATA MSA

RADIO-ACT

RIBES NIGRUM MSA

RINOPLUS

ROSA CANINA MSA

ROSMARINUS OFFICINALIS MSA

R-SOL

PRODUCTEN

Multi-mineraal - Mineraliserend

Kalmerend - Anxiolytisch

Immuniteit

Hypertensie - Diureticum

Hypertensie - Coronaire hartziekten

Diureticum - Cellulitis - Waterafdrijvend

Spondyloarthrose - Juveniele artritis

Ontstekingswerend

Leverbescherming

Tonsilitis - Stomatitis

Prostaat hypertrofie - Prostatitis

Psychische en fysische verzwakking

Anti-astmatisch - Angina pectoris

Postinfectueuze asthenie - Seksuele asthenie

Vermindert de absorptie van schadelijke straling

Inflammatoire en acute allergische syndromen

Bovenste luchtwegen - Allergieën

Griep - Recidiverende lokale ontstekingen

Hepatobiliair falen - Maagklachten

Regulator van de nier meridiaan
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112

114

115

116

117

118

119

120

121

122

124

125

126

127

128

129

130

154

RUBUS IDAEUS MSA

RUBY

RUSCUSOL

SEDASOL

SEQUOIA GIGANTEA 500 MSA

SEQUOIA GIGANTEA MSA 

SULFONIL

SURCORTEX

TILIA TOMENTOSA MSA

TONIXOL

ULCE GEL

UNCARIA TOMENTOSA TSA

VACCINIUM MYRTILLUS MSA

VARIXOL - B

VB-SOL

VITIS COMP

VITIS VINIFERA MSA

YELLOW SAPPHIRE

PRODUCTEN

Amennoroe - Oligomennoroe

Cardiotroop - Algemeen tonicum

Aambeien - Spataders - Doorbloedingsstoornissen

Kalmerend - Krampstillend

Neurasthenie - Psychasthenie

Neurasthenie - Psychasthenie

Chronische pijn - Ontgiften van zware metalen

Tonicum - Anti-ageing - Andropauze

Neurovegetatieve dystonie - Slapeloosheid

Tonicum - Centraal zenuwstelsel

Mycose - Nat eczeem

Artritis - Reuma

Intestinale colibacilose - Enteritis bij kinderen

Veneuze deficiëntie

Regulator van de galblaas meridiaan

Ontstekingsremmend - Artrose

Rosacea - Acné rosacea

Hepatotrope - Autonome zenuwstelsel
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135

133

134

136

137

138

139

140

141

142

144

143

147

148

145

146

ALLERGIE, LUCHTWEGEN

BOT, KRAAKBEEN EN GEWRICHTEN

CHOLESTEROL

DRAINAGE, DETOX

DEGENERATIEVE AANDOENINGEN

DIABETES

ENERGIE, VITAMINEN EN MINERALEN

GAL EN LEVER

HART- EN BLOEDVATEN

HORMONEN, MAN, VROUW

HUIDAANDOENINGEN

IMMUNITEIT

MAAG EN DARM

MERIDIANEN

OVERIGE

URINEWEGEN, DRAINAGE

ZENUWSTELSEL

THEMA’S
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