ХОМЕОПАТИЧНИ ПРОДУКТИ
Хомеопатията е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОСПОРВАН ЛЕЧЕБЕН МЕТОД, непризнат от СЗО и повечето
лекари. Хомеопатичният метод е твърде различен от конвенционалната медицина по отношение
разбирането на заболяванията и използването на лекарствени продукти. Той разглежда заболяванията
и лекарствата от друга гледна точка, която се основава на принципите на подобието, малката
(„безкрайно малката”) доза, динамизацията на препаратите и индивидуалния подход към
пациента. Хомеопатичните продукти (ХПП) имат природен произход – растителен, животински или
минерален. Те се произвеждат в специализирани лаборатории при спазване на изискванията за добра
производствена практика. Техните наименования са на латински език.
ХПП от растителен произход се приготвят от части или от цели свежи (по-рядко изсушени)
растения чрез накисване (мацерация) в етанол. Полученият извлек се означава като тинктура майка
(ТМ или МТ) и е изходна форма на разреждане. ХПП от животински произход се получават от цели
живи насекоми (напр. Apis mellifica – цяла пчела), части от животни и някои отрови (напр. Lachesis mutus
– отрова от вид тропическа змия) чрез мацерация или разтваряне. При използване на минерали за
основа на разрежданията служи целият продукт. В хомеопатията се прилагат Ханеманови и Корсакови
разреждания.
Стотичните разреждания по Ханеман (основателя на хомеопатията) се означават с СН
(центизимално разреждане по Ханеман), а десетичните – с DH. Корсаковите разреждания,
предложени от руския хомеопат С. Корсаков, се означават с буквата K. Многократните разклащания
(разтърсвания) на разтвора при приготвяне на ХПП повишава неговата ефективност и се означват катo
„динамизация”.
На този етап механизмът на действие на ХПП се свежда до три основни хипотези.
(1) „Памет на разтворителя” (структурни промени в молекулата на водата). Френският имунолог др Жак Бенвенист (1988) в статия в списание Nature изказва хипотезата за наличие на „памет на
водата”. Според него при контакта си с дадено вещество водата променя своята структура и я запазва
дори при многократни разреждания. В разтвора остава „паметта” за даденото вещество и тази макар и
силно разредена, но вече ново-структурирана вода, може да предава информацията, с която е
заредена.
(2) Теория на полето (електромагнитни влияния – енергийно-информационен модел). Според
руския учен Станислав Зенин, защитил докторска дисертация на тази тема, „структурирането” на
водата е свързано с появата на кластери (водни информационни кванти), които представляват
отделни достатъчно стабилни и в същото време динамични образувания от водни молекули. Именно
със специфичната подредба на кластерите се осъществява записът в паметта на водата.
Структурирането на водата се извършва както под въздействие на различни разтворени в нея
химически вещества, така и при електромагнитни влияния, човешко присъствие (думи, мисли, чувства)
и др. Известно е например, че за намаляване образуването на котлен камък в тръбопроводите и
парните котли на топлоцентралите успешно се използва вода, подложена на магнитна обработка.
(3) Механизъм, близък до имунния. Предполага се, че с ХПП най-общо се стимулира имунната
система на организма. Отговорът на организма е строго индивидуален и зависи от различните
болестни симптоми. Затова не могат да се дефинират специфични дозозависими фармакологични
ефекти.
Посочените фармакодинамични хипотези и самият хомеопатичен метод са все още силно
оспорвани, но нека си припомним мисълта на откривателя на вируса на СПИН и нобелов лауреат
проф. Люк Монтание: „Грешка на науката е да твърди, че непонятното не съществува”.
Главните показания за хомеопатична терапия са: a) някои остра инфекциии (грип и
грипоподобни състояния, детски шарки, хепатит, херпес симплекс, херпес зостер, остър ринофарингит,
КГДП). б) болести на терена (ринофарингит, бронхит, отит, цистити, алергични прояви, хронични
дерматози, хронични заболявания на ОДА); в) стресови заболявания (невровегетативни нарушения,
страхова невроза, реактивни депресивни състояния); г) пред- и следоперативно лечение, подготовка
и последици от раждане, травми, спортни травми.
Извън възможностите на хомеопатията остават редица спешни и/или тежки заболявания:
неоплазми, левкемия, менингит, сепсис, перитонит, СПИН, туберкулоза, генетични заболявания, ИБС,
ИМИ, ОМИ, ЗБ и др. В тези случаи обаче хомеопатията може да изпълнява адювантна роля, целяща
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намаляване на НЛР на провежданото традиционно лечение и облекчаване на някои симптоми
предимно от функционален характер. Когато са предписани едновременно ХПП и алопатични
лекарства, ХПП се прилагат преди традиционните лекарства.
Изборът и предписването на хомеопатични лекарства се основава на принципа на подобието.
Лекарят провежда детайлно хомеопатичното интервю и преглед на пациента, като насочено търси
данни за етиологията, вида и протичането на заболяването (остро или хронично), локалните, общите и
психичните симптоми с техните модалности и др. След набиране на необходимите данни лекарятхомеопат избира и предписва от познатите ХПП този от тях, чиято патогенеза се доближава най-близо
до сбора от патологични симптоми на конкретния пациент.
Изборът на разреждане се определя от степента и нивото на подобие между патогенезата на ХПП
и симтомокомплекса на пациента: колкото е по-голямо подобието, толкова е по-високо
разреждането. При подобие на ниво локални симптоми, се използват ХПП в ниски разреждания (5 СН,
или дори DH); при подобие на ниво общи симптоми се използват средни разреждания (9 СН); при
подобие на ниво психически и анатомо-патологични симптоми се прилагат високи разреждания (15 и 30
СН). Много от хомеопатичните специалитети на някои фармацевтични фирми са в ниски DH
разреждания, което ги доближава до галеновите фитопрепарати и се явява своеобразен мост между
фито- и хомеопатията (За подробности вж. Несторов1, 2005; Пейчев и Бояджиян2, 2009; Радев3,4,
2010).

ACONITUM-HOMACCORD® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – пероралeн воден разтвор 30
ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр. с капкомер). Прилага се при грип и КГДП.
ACONITUM NAPELLUS® (Laboratoires Boiron) (5 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH) е растението сама
китка (посечена трева) – Aconitum napellus L. от сем. Лютикови. Прилага се при рязко
повишаване на т.т. при простуда (тръпки, силно желание за голями количества студена вода,
суха и пареща кожа); невралгии (на n. trigeminus. N. ischiadicus; студови невралгии);
сърдечно-съдов синдром с тревога и напрегнатост (стенокардия, АХ, главоболие). Влиза в
състава на много хомеопатиични специалитети.
AFLUBIN® (Richard Bittner AG) – перорални капки в стъклени флакони по 20 и 50 ml с
апликатор-капкомер (оп. по 1 бр.); лингвети в блистери (оп. по 12, 24 и 48 бр.). Прилага се за
профилактика и симптоматична терапия на грип, парагрип и простуда със съпътстваща
артралгия и миалгия.
AFLU TEISS® (Dr Teiss naturwaren GmbH) – перорални капки в бутилки от 20, 30, 50 и 100 ml
(оп. по 1 бр.). При КГДП.
ALVIA® (Dagomed Pharma SP.ZO.O.) – сироп 150 ml в политерефталенова етиленова бутилка
(оп. 1 бр. с мерителна чашка от 10 ml). Прилага се при за облекчаване на констипационни
симптоми.
ANGIN-HEEL S® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50 и 250 бр.). Прилага
се при ангина.
ARNICA-HEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки във флакони по 30 и 100
ml (оп. по 1 бр.). Прилага се при локализирани или генеразлизирани остри и хронични
възпалителни процеси.
ARNIGEL® (Boiron) – гел 7% 45 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). Използван при възрастни и
деца над 1 г. като допълващо локално лечение при леки травми (контузии, мускулна умора),
ако целостта на кожата е запазена.
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ASTERA HOMEOPATHICA Sensitive® (Арома АД) – зъбна паста 75 ml (без флуор и
парабени) за чувствителни зъби и венци (оп. 1 бр.). Препоръчва се на лица, ориентирани към
здравословен начин на живот и такива, които провеждат хомеопатична терапия.
BELLADONNA-HOMACCORD® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – пероралeн воден разтвор
30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр.). Препоръчва се при локализирани възпаления
(лакунарна ангина, карбункул, фурункул).
BERBERIS HOMACCORD® (Biologishe Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml (оп. 1
бр.). При възпаление и дразнене на уринарния тракт.
BRONCHALIS-HEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50 и 250 бр.).
Препоръчва се при бронхити, вкл. у пушачи.
BRYACONEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки 300 mg (оп. 50 бр.). Препоръчва
се при невралгии от различен произход, вкл. съпътстващи грипните инфекции.
CEFAMADAR® (Cefak KG; Либра АД) – таблетки 250 mg (оп. по. 5, 10 и 25 бр.). Препоръчва се
при наднормена т.м., в случаите когато е сигурно, че това не се дължи на заболяване.
CINNABSIN® (Deutsche Homeopathie – Union) – таблетки (оп. 100 бр.). В 1 таблетка се
съдържат: Cinnabaris – DH3 25 mg, Hydrastis canadensis – DH3 25 mg, Kalium bichromicum –
DH3 25 mg и Echinacea angustifolia – DH1 25 mg. Прилага се при остър катарален (серозен)
синузит и риносинузит, а също за профилактика на хроничен синузит.
COCCULINE® (Laboratoires Boiron) – таблетки 150 mg (оп. по. 10 и 30 бр.). Прилага се за
профилактика и лечение на кинетози (повдигане, повръщане, вертиго).
CORYZALIA® (Laboratoires Boiron) – филм-таблетки 300 mg (оп. по 20 и 40 бр.). Препоръчва се
като деконгестант за облекчаване на симптомите на oстър ринит.
CRALONIN® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в стъклен флакон (оп.
1 бр.). Прилага се при психоневрогенни смущения на сърдечната дейност – тахикардия,
екстрасистолия и др.
DENTOKIND® (DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки 100 mg (оп. 150 бр.). Препоръчва
се при оплаквания, свързани с поникване на зъбите у бебета и малки деца; болки в ушите;
хиперпирексия; СЧ разстройство.
DOLICOCCIL 1000® (Laboratoires Dolisos) – доза-пилули 1 g по 5 бр. (200 пилули на грам).
Облекчава грипоподобни състояния – фебрилитет, втрисане, миалгии, отпадналост.
DORMIKIND® (DHU – Arzneimittel GmbH & Co.KG; Либра АД) – таблетки (оп. 150 бр.).
Повлиява безсъние и безпокойство при кърмачета и деца до 6 г.
DR. THEISS GRIPPETROPFEN® (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – перорални капки по 20, 30, 50
и 100 ml в стъклени бутилки с капкомерно устройство (оп. по 1 бр.). Повлиява симптоматично
грипни инфекции, фебрилни респираторни заболявания с хрема, кашлица.
DR. THEISS NOVA FIGURA® (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – перорални капки 50 ml в
стъклени бутилки с капкомерно устройство (оп. 1 бр.). Препоръчва се при алиментарно
затлъстяване.
DROPERTEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50 и 250 бр.).
Препоръчва се при бронхити от различен произход, особено като допълнителна терапия при
застоен бронхит и коклюш.
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DROSERA-HOMACCORD® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки във флакони
по 30 и 100 ml (оп. по 1 бр.). Препоръчва се при коклюш, бронхит, астаматичен бронхит.
DUCLAMARA–Homaccord® (Biologishe Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в
кафява стъклена бутилка (оп. 1 бр.). Препоръчва се при заболявания или състояния, които се
обострят от студ и влага; хипертрофия на тонзилите.
ENTEROKIND® (DHU – Arzneimittel GmbH & Co. KG) – перорални капки 20 ml в бутилка от
кафяво стъкло, с пластмасова капачка и капкомер (оп. 1 бр.). Повлиява колики и метеоризъм
при кърмачета и малки деца до 6 г.
ENGYSTOL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50 и 250 бр.). Активира
имунните механизми, особено при грип и вирусни заболявания (вкл. вирусни хепатити и
пневмонии, афтозни стоматити, състояния след лъчетерапия).
EUPHORBIUM COMPOSITUM® (Biologische Heimittel Heel GmbH) – назален дозировъчен
спрей 20 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). Препоръчва се при ринит от вирусен, бактериален
или алергичeн произход; ринит при променена структура на назалната лигавица;
симптоматично лечение на озена; синузит.
EUPHORBIUM COMPOSITUM S® (Biologische Heimittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в
стъклен флакон (оп. 1 бр.). Препоръчва се при остър и хроничен синузит, катарално
възпаление на евстахиевта тръба, серозен отит.
GASTROCYNESINE® (Laboratoires Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.). Повлиява
цефалгия, епигастралгия, хиперацидитет, парене.
GALSTENA® (Richard Bittner AG) – перорални капки по 20 и 50 ml в кафяви стъклени бутилки
(оп. по 1 бр.); таблетки (по 12, 24, 36 и 48 бр.). Повлиява симптоматично чернодробни и
жлъчни заболявния, а също и хроничен панкреатит.
GASTROKIND® (Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.). Препоръчва се за
симптоматино облекчение на СЧ оплаквания (гастралгия, тежест, пирозис, гастроезофагелен ефлукс).
GENTOS® (Richard Bittner AG) – перорални капки по 20 и 50 ml в кафяви стъклени флакони
(оп. по 1 бр. с откапващо устройство). Повлиява симптоматично заболявания на простатата и
пикочния мехур и микционни смущения.
GRIPP-HEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50, 250 и 750 бр.).
Препоръчва се при грип и други респираторни инфекции, придружени с фебрилитет.
GUNA-ANTI IL1 (GUN S.p.a.) – перорални капки 30 ml във флакон (оп. 1 бр.).
GUNA-FGF (GUN S.p.a.) – перорални капки 30 ml във флакон (оп. 1 бр.).
GUNA-INTERLEUKIN 4 (GUN S.p.a.) – перорални 30 капки ml във флакон (оп. 1 бр.).
GUNA-INTERLEUKIN 10 (GUN S.p.a.) – перорални капки 30 ml във флакон (оп. 1 бр.).
HEPEEL N® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.). Повлиява функционални
чернодробни нарушения.
HOMEOGENE® 9 (Laboratoires Laboratoires Boiron) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 20 и 60 бр.).
Облекчава болки в гърлото, ларингит, пресипналост на гласа.
HOMEOPATHIC® (Boiron) – колир 0,4 ml в еднодозови алуминиеви сашета (оп. по 10, 20 и 30
бр.). Показан при дразнене и дискомфорт в очите от различен произход (дим, прах, вятър,
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морска или хлорирана вода, пренапрежение, умора) при възрастни и деца над 1 г. По 1–2 к
във всяко око от 2 до 6 пъти на ден.
HOMEOPLASMINE® (Laboratoires Boiron) – дермален и назален унгвент 40 g в алуминиеви
туби (оп. 1 бр.). Препоръчва се при повърхностни увреждания на кожата, охлузвания, рагади,
изгаряния Іа степен, ринит.
HOMEOVOX® (Laboratoires Boiron) – филм-таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.). Препоръчва
се при умора на гласните връзки, афония, пресипналост, ларингит.
HORMEEL SN® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – пероралeн воден разтвор 30 ml в кафяв
стъклен флакон (оп. 1 бр. с капкомер). Облекчава начални симптоми на менопауза и
предменструален синдром.
HUSTEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – пероралeн воден разтвор 30 ml в кафяв
стъклен флакон (оп. 1 бр. с капкомер). Препоръчва се при суха дразнеща кашлица; кашлица
при спастичен бронхит.
IMMUNOKIND® (Deutsche Homeopathie – Union) – таблетки (оп. 150 бр.). Препоръчва се за
стимулиране на имунната система и профилактика на повтарящи се инфекции на ГДП при
кърмачета и малки деца.
INFLUCID® (Deutsche Homeopathie – Union) – таблетки 250 mg (оп. по 20 и 60 бр.).
Препоръчва се при простудни и грипоподобни заболявания, съпроводени с фебрилитет.
INFLUNASAL (DHU – Arzneimittel GmbH & Co.KG) – назален спрей 1 g/10 g във флакон с обем
20 ml (оп. 1 бр.). Показан при хроничен ринит.
JЕNOVЕRINE® (Laboratoires Boiron) – гранули 125 g в полипропиленова кутия (оп. 1 бр.).
Препоръчва се при състояния на реконвалесценция и смущения в растежа, като
възстановяващо и реминерализиращо средство.
KINDINORM ® (Deutsche Homeopathie – Union) – хапчета 10 g в кафяво стъклен флакон (оп. 1
бр.). Препоръчва се при поведенчески нарушения при деца и възрастни: намалена
концентраця на вниманието, раздразнителност, двигателна свръхактивност, затруднено
обучение, нарушения в съня, отпадналост.
KLIMAKT-HEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.). Повлиява
симптоматично климактерични оплаквания.
LYMPHOMYOSOT® Solutio (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – пероралeн воден разтвор 30
ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр.). Препоръчва се при лимфни отоци от различен
произход – посоперативни, травматични, статични; лимфаденит; тонзиларна хиперплазия и
хроничен тонзилит.
LYMPHOMYOSOT® Tablets (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 60 бр.). Прилага
се при лимфни отоци от различен произход – постоперативни, травматични, статични;
лимфаденит; тонзиларна хиперплазия и хроничен тонзилит.
MASTODYNON® guttae (Bionorica Arzneimittel GmbH) – перорални капки по 50 и 100 ml във
флакони с капкомер (оп. 1 бр.). Препоръчва се при менструални нарушения и/или стерилитет
поради недостатъчност на corpus luteum; предменструален синдром със симптоми като
мастодиния, психична лабилност, отоци, главоболие (вкл. мигреноподобно), констипация;
фиброкистозна мастопатия.
MASTODYNON® tablets (Bionorica Arzneimittel GmbH, Либра АД) – таблетки (оп. по 20, 60, 120
и 240 бр.). Препоръчва се при менструални нарушения и/или стерилитет поради
недостатъчност на corpus luteum; предменструален синдром със симптоми като мастодиния,
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психична лабилност, отоци, главоболие (вкл. мигреноподобно), констипация; фиброкистозна
мастопатия.
NASO-HEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки във флакони по 30 и 100
ml (оп. по 1 бр.). Прилага се при остри и хронични ринити, със или без засягане на синусите.
NEUREXAN® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.). Облекчава нарушения
в съня и напрегнатост, свързана с нервно безспокойство.
NEUROCYNESINE® (Laboratoires Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.). Повлиява
главоболие и невралгии.
OSANIT pillules® ("Севекс Фарма" ООД) – хапчета (7,5 g в 1 полипропиленов флакон с
дозатор). Облекчава оплаквания и болка при никнене на зъбите у кърмачета, фебрилитет,
диария, раздразнителност, безспокойство, безсъние.
OSCILLOCOCCINUM® (Laboratoires Boiron) – доза-глобули 1 g в полиетиленова туба (оп. по 3
и 6 бр.). Прилага се при за профилактика и облекчение на симптоми при грип в начален и
клиничен стадий с фебрилитет, втрисане, миалгия.
OSTEOCYNESINE® (Laboratoires Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.). Прилага се
при декалцификация на костите, фрактури,сущения в растежа на детето (костни болки,
забавено никнене на зъбите).
PARAGRIPPE® (Laboratoires Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.). Препоръчва се при
първи симптоми на грип и при изявена клинична симптоматика с цефалгия, отпадналост,
фебрилитет и миалгия.
QUIETUDE® (Laboratoires Boiron) – сироп 200 ml за деца във флакони (оп. 1 бр. с мерителна
лъжичка от 5 ml). Повлиява нервност и леки нарушения в съня при деца над 1 г.
REMENS® (Richard Bittner AG) – перорални капки по 20 и 100 ml в стъклени бутилки (оп. по 1
бр.). Препоръчва се при предменструален синдром, дисменорея, вторична аменорея,
възпалителни заболявания в областта на таза.
RHINALLERGY® (Laboratoires Boiron) – таблетки 300 mg (оп. 60 бр.). Препоръчва се за
симптоматично повлияване на сенна хрема при възрастни и деца над 6 г.
RHINITAL® (DHU – Arzneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки (оп.100 бр.). Прилага се при
сезонен или целогодишен алергичен ринит, полиноза; алергичен ринит, съпроводен от
алергичен конюнктивит и бронхоспастични пристъпи. Терапевтичен ефект е наблюдаван при
86,6% от пациентите при липса на НЛР в 95% от случаите.
RUDISTROL® (Laboratoires Boiron) – дермален крем 40 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.).
Облекчава ревматоидни и мускулни болки.
SEDATIF PC® (Laboratoires Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 40 бр.). Препоръчва се при
състояния на тревога, напрегнатост и повишена емоционална чувствителност; нарушения на
съня, особено при претоварени лица, неспокойни деца и възрастни.
SONNA® (Dagomed Pharma SP.ZO.O.) – сироп 150 ml в политерефталенова етиленова
бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка от 10 ml). Повлиява повишена нервност и леки
нарушения в съня.
SPASCUPREEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.). Облекчава спазми
на гладките мускули (СЧТ, жлъчните и пикочните пътища, матка) и мускулни крампи.
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STODAL® (Laboratoires Boiron) – сироп 200 ml във флакони (оп. 1 бр.с мерителана лъжичка от
5 ml). Повлиява кашлица от различен произход, ларингити, трахеити, бронхити.
TONSILOTREN® (Deutsche Homeopathie – Union) – таблетки (оп. 60 бр.). Препоръчва се при
катарална ангина и остър тонзилофарингит, хроничен тонзилит и хиперплазия на тонзилите,
а също след тонзилектомия.
TONSIPRET® (Bionorica AG) – таблетки (оп. по 25, 50, 100 и 200 бр.). Повлиява
симптоматично фарингит и тонзилит.
TRAUMEEL S® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – инжекционен разтвор 2,2 ml в стъклени
ампули (оп. по 5 и 10 бр.). За облекчаване на болка и възпаление при травми и
дегенеративни заболявания на меките тъкани и ОДА. При деца над 12 г. и възрастни по 2.2
ml 1 до 3 пъти седмично мускулно, подкожно или периартикуларно.
TRAUMEEL S® drops (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки във флакони 30 ml
(оп. 1 бр.); перорален разтвор в стъклени ампули (оп. по 5 и 10 бр.). Препоръчва се при
наранявания (спортни, при злополуки и др.) – навяхвания, изкълчвания, повърхностни
кръвотечения, ставни изливи, фрактури; пародонтити, гнойни венечни джобове, пародонтозa;
тендовагинити, бурсити, хумероскапуларни периатрити; артроза на бедрената, колянната или
малките стави.
TRAUMEEL S® tablelts (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.). Препоръчва
се при наранявания (спортни, при злополуки и др.) – навяхвания, изкълчвания, повърхностни
кръвотечения, ставни изливи, фрактури; пародонтити, гнойни венечни джобове, пароднотозa;
тендовагинити, бурсити, хумероскапуларни периатрити; артроза на бедрената, колянната или
малките стави.
TRAUMEEL S® unguentum (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – дермален унгвент 50 g (оп. 1
бр.). Препоръчва се при наранявания (спортни, при злополуки и др.) – навяхвания,
изкълчвания, повърхностни кръвотечения, ставни изливи, фрактури; пародонтити, гнойни
венечни джобове, пароднотозa; тендовагинити, бурсити, хумероскапуларни периатрити;
артроза на бедрената, колянната или малките стави.
VALERIANAHEEL (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в стъклени
фалакони (оп. 1 бр.). Прилага се при напрегнатост, безспокойство, повишена нервност,
смущения в съня.
VERTIGOHEEL® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки в стъклен флакон 30 ml
(оп. 1 бр.). Повлиява световъртеж от различен произход, вкл. атеросклеротичен.
VIBURCOL N® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – свещички (оп. 12 бр.). Препоръчва се при
състояния на нервност при бебета с нормална или повишена т.т.
VIVOTON S® (DHU – Arzneimittel GmbH & Co.KG) – пероралeн воден разтвор 30 ml в кафяв
стъклен флакон (оп. 1 бр. с безцветен полиетиленов капкомер). Повлиява симптоматично
конституционална артeриална хипотония, оростатична хипотензия и проблеми в системната
циркулация след изтощително заболявания, операция или продължително залежаване.
VOMITUSHEEL S® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – пероралeн воден разтвор 30 ml в
кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр. с капкомер). Повлиява гадене и повръщане.
VOMITUSHEEL S® (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – свещички 2 g (оп. 12 бр.). Облекчава
гадене и повръщане.
ZEEL T® tablets (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.). Препоръчва се при
гонартроза, полиартроза, спондилартроза, хумероскапуларен периартрит.
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ZEEL T® unguentum (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – дермален унгвент 50 g (оп. 1 бр.).
Препоръчва се при гонартроза, полиартроза, спондилартроза, хумероскапуларен периартрит.
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