
Prevence svalové únavy a křečí:
   Arnica montana 9 C 
+ magnesium, biologicky dobře dostupné např.  
   Magnesium 300+
podporuje svalovou aktivitu a následnou  
regeneraci. 

pokud jsou křeče v lýtku přidáme 
   Cuprum metallicum 9 C

Ve stravě doplníme hořčík – dýňová semínka, 
dýňový olej (1 polévková lžíce 1-2x denně), 
zvýšit příjem zeleniny. 
Večer před spaním střídat na lýtka studenou  
a teplou sprchu.

Nadměrná a dlouhodobá tělesná aktivita:
   Natrum phosphoricum 5 C
podporuje metabolismus kyseliny mléčné  
a zabraňuje nadměrnému uvolňování laktátů 
do svalů, což má za následek svalové bolesti.  
5 granulí před a po aktivitě nebo rozpustit ve vodě  
a popíjet během aktivity

Příprava na sportovní aktivitu (trénink):
   Rozcvička na zahřátí svalů a aktivaci 
svalových vláken (např. skákání přes švihadlo).
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Homeopatie je 200 let stará, účinná  
a šetrná léčebná metoda.  
Předností této léčebné metody je,  
že homeopatické léky jsou: 
   zcela netoxické
	 		bez	vedlejších	účinků
	 		nealergizují
	 		nezpůsobují	závislost
	 		nesnižují	pozornost
	 		nepatří	mezi	dopingové	látky		
	 		a	lze	je	rozpustit	ve	vodě	a	podávat		
				 i	během	tréninku.

„Největší	 přínos	 homeopatik	 ve	 sportu	 je		
v	 RYCHLOSTI	 jejich	 účinku,“	 říká	 Jean-Marcel	
Ferret,	 známý	 francouzský	 sportovní	 lékař		
(v	 letech	 1993−2004	byl	 lékařem	francouzské-
ho	národního	fotbalového	týmu,	včetně	toho,	
který	vyhrál	Mistrovství	světa	ve	fotbale	1998).

Nejen	pro	sportovce	v	pubertě	je	homeopatie	
šetrnou	náhradou	nápojů	a	výživových	doplň-
ků	 na	 zvýšení	 fyzické	 výkonnosti,	 které	 mají	
často	pochybné	složení	a	působí	velice	negativ-
ně	na	vyvíjející	se	imunitní	a	hormonální	systém	
dítěte.

*Užívání	v	pitném	režimu:		
10	granulí	rozpusťte	ve	2	dcl	čisté	vody.	
Můžete	rozpustit	i	2-3	léky	do	jednoho	roztoku.

Tréma, strach, obavy:
   Gelsemium 15 C
5 granulí večer před závodem, pak 
ráno před akcí. Pokud je strach i více 
dnů před, začít užívat 5 granulí  
2-3x denně.

Vymknutý kotník:
			potírat gelem s Arnikou
   Arnica 9 C 5 granulí 3-5x denně
   Apis mellifica 30 C – otok
   Bryonia 9 C – zhoršení dotykem
oba léky 5 granulí 2-3x denně.

Zlomeniny:
   Arnica montana 9 C
+ Symphytum 5 C
+ Calcarea phosphorica 9 C
5 granulí 3x denně nebo rozpustit ve 
vodě a popíjet během dne*

www.svethomeopatie.cz
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Závod Birell 
Grand Prix  
Praha - Adidas 
běh pro ženy 
-	5	km	-	čas	29:12	

min		

-	věková	kategor
ie	40+
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Pomocník proti krizi:
   Rescue Remedy – krizové kapky.  
Kapat do vody a popíjet před a v průběhu závodu  
nebo fyzické aktivity.


