Essas indicações podem te ajudar a se prevenir contra o corona vírus!
INDICAÇÃO
Remédios para: Gripes, H1N1, Bronquites, Asma, Sinusites, Cistite e outras.

D

NOME:
Endereço:
Indicação 2

Indicação 3

Indicação 4

Phosphorus CH9; 30ml
7 gotas 1 vez ao dia (6:00)

Mercurius sol. CH9; 30ml
7 gotas 1 vez ao dia (6:00)

Influenzinum CH30; 30ml
7 gotas 1 vez ao dia (6:00)

Ferrum met. CH9; 30ml
7 gotas 1 vez ao dia (14:00)

Rhus toxicodendron CH9;
30ml
7 gotas 1 vez ao dia (14:00)

Tomá-lo por x dias.*

**Tuberculinum CH15; 30ml
7 gotas 1 vez ao dia (22:00)

Mercurius cor. CH9; 30ml
7 gotas 1 vez ao dia (22:00)

Tomá-los por 7 dias.*

Tomá-los por 7 dias.*

Adultos tomam 10 gotas

Adultos tomam 10 gotas
** Grávidas não podem tomar
Tuberculinum

Adultos tomam 10 gotas

Quem tem AIDS ou muita
herpes não deve tomar
sem acompanhamento.

1º toma a Indicação 1 e depois a Indicação 2
* Tomar por 10 dias se for de forma preventiva
* Tomar por 15 a 25 dias se for de forma curativa, quando está em crise.

Esta indicação é para fortalecer
as nossas defesas contra as
viroses, e PODE te ajudar
contra o corona vírus.

Belo Horizonte,

O objetivo aqui é fortalecer
o sistema imunológico.

Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei! Jesus.
Deus, Cristo e Caridade.

Remédio para a Falta de Ar
Indicação 6

Falta de ar
Arsenicum album CH9; 30ml
7 gotas de 3 em 3 horas por um dia.
Embora a primeira dose já dá alívio.
Neste caso tem um sintoma único e qualquer
um pode tomar.
Este é curativo para a falta de Ar, não é
preventivo.

Observação:
A Indicação 1 trata e previne: Gripes, H1N1,
Bronquites, Asma, Sinusites...
A Indicação 2 trata e previne: Sinusites,
Infecções de urina e garganta, cistite, insônia,
ansiedade...
A Indicação 3: reforça as suas defesas contra as
viroses.
A Indicação 4: trata a falta de ar,
principalmente quando a pessoa não consegue
respirar deitada, só respira sentado.
Não volte as diluições. Tome os remédios na
maior diluição que houveres tomado
anteriormente ou não use estas indicações.

Conheça a Homeopatia. Visite o site: https://www.csterapias.com.br/homeopatias-em-videos/314
Tome a Homeopatia! Ela vai te ajudar, mas SIGAM todas as recomendações do Seguir as recomendações dos órgãos oficiais, Ministério da Saúde do Brasil e Organização Mundial da Saúde, e órgãos da
saúde do seu município.
O objetivo aqui é fortalecer o sistema imunológico. Em caso de dúvida, procure um Homeopata.

Indicação
Remédios usados na Rússia e outros países
para o tratamento do COVID-19

Remédio para a Falta de Ar e Tosse Seca
Indicação 5

Camphora CH30; 30ml
10 gotas 1 vezes ao dia.
Tomá-lo por 7 dias.

Fase inicial: Gelsemium, Bryonia alba,
Ferrum phos., Eupatorium perf., Bellad., Ars.
alb.

Depois de 15 dias toma-se de novo.
Como preventivo, deve ser evitado por quem
pinta cabelo ou está contaminado por chumbo.
Como curativo usa-se menos gotas (7) mais
vezes ao dia (3 ou 4) de acordo com a gravidade

Fase posterior: Arsenicum album,
Phosphorus, Antimonium tart., Stannum met.,
Kalium iodatum
Acompanhado por um homeopata experiente e
que entenda exoneração e miasmas.
Não volte as diluições. Tome os remédios
na maior diluição que houveres tomado
anteriormente ou não use estas indicações.

Florias

Fi-Florais

Asma, falta de ar,
inflamações, septicemia...

Indicação 9

Indicação 10

Indicação 1

Florais de Minas: Fórmula p/ Herpes – 4
gotas 30%
Aristoloquia + Artemisia + Cassia +
Lavandula + Malus + Matricaria +
Mirabilis + Origanum + Salvia.
Crianças: 3 gotas 3 vezes ao dia.
Adultos: 5 gotas 3 vezes ao dia.
Tomar por 15 dias

Florais de Minas – Fi-Florais

Arsenicum album CH9;
30ml
7 gotas 1 vez ao dia (6:00)

Depois de 15 dias toma-se de novo.
AUMENTA A IMUNIDADE CONTRA VÍRUS
Ela PODE te ajudar

Imunis
Crianças: 5 gotas 3 vezes
ao dia.
Adultos: 10 gotas 3 vezes
ao dia.

AUMENTA A IMUNIDADE
CONTRA VÍRUS
Ela PODE te ajudar

Belladona CH9; 30ml
7 gotas 1 vez ao dia
(14:00)
Apis melifica. CH9; 30ml
7 gotas 1 vez ao dia
(22:00)
Tomá-los por 7 dias.*
Adultos tomam 10 gotas

Conheça a Homeopatia. Visite o site: https://www.csterapias.com.br/homeopatias-em-videos/314

