
BIOCHEMICKÉ SOLI 
 
Když jsem se dozvěděla o biochemických (jinak také tkáňových nebo buněčných) solích a 
postupně si o nich více nastudovala, věděla jsem, že skvěle zapadnou k aromaterapii a 
masážím a perfektně doplní můj koncept přirozené péče o zdraví.  
 
To, že jsou označovány jako tkáňové a buněčné, není náhodou. Je to totiž odvozeno od 
dvanácti základních minerálních solí, které se nacházejí v tkáních a buňkách lidského 
organismu. Tyto soli, které jsou základními minerálními živinami a jejichž rovnováha a 
správný pohyb v tkáních a buňkách jsou pro udržení zdraví velmi důležité, definoval v 19. 
století lékař a homeopat Dr. W. H. Schüssler. Proto se o nich často mluví také jako o 
Schüsslerových solích. 
 
Zdravotní problémy nastanou ve chvíli, kdy se minerální rovnováha naruší. K tomu může 
dojít nedostatečným příjmem minerálních látek z potravy, ale také v důsledku stresu, 
nezdravých návyků nebo nadměrné fyzické zátěže. 
 
Podle čeho poznáte, že trpíte nedostatkem biochemických solí 
K tomu, abyste poznali, že máte rozhozenou minerální rovnováhu, stačí pouhý pohled do 
zrcadla. Pomocí odborně nazývané diagnostiky tváře lze v důsledku minerální dysbalance 
odhalit změny především v zabarvení a struktury pokožky tváře. Navíc se vám může zdát, že 
vaše pokožka v obličeji vykazuje více než obvykle známky stárnutí.  
 
Tyto změny patrné ve tváři jsou naštěstí včasným varováním a vzniku případných 
zdravotních problémů je doplněním konkrétní chybějící soli možné zabránit. Zlepšení stavu 
se opět velmi rychle promítne ve stavu pokožky obličeje. Vrátí se jí přirozená barva, struktura 
se vyhladí, známky stárnutí vymizí a celkově začnete zase tak hezky zdravě zářit. 
 
Jak se biochemické soli užívají 
Užívání biochemických solí je jednoduché a pohodlné. Podobně jako u homeopatik se jedná 
o pastilky, které se rozpouštějí přímo v ústech. Před užitím a po něm se doporučuje 10 minut 
nejíst a nepít.  
 
Při chronických stavech je obvyklá denní dávka biochemických solí 2x denně 1 tableta. 
Užívání bývá dlouhodobější, s ohledem na závažnost a trvání deficitu trvá od 3 do 6 měsíců, 
někdy může trvat až rok. 
 
Protože se ve skutečnosti nejedná o lék a účinné minerální látky obsažené v biochemických 
solích jsou přirozenými složkami lidského těla, mohou je bez obav užívat také děti, těhotné 
ženy nebo kojící maminky.  
 
Druhy biochemických solí 
Tento stručný přehled 12 základních biochemických solí vám napoví více o oblasti působení 
každé z nich a stručné charakteristice.  
 
O tom, jak konkrétně každá ze solí funguje, kdy a s čím vám může pomoci a jaké jsou její 
účinky, s vámi ráda detailněji proberu v rámci našeho osobního setkání. 
 
KALI PHOS (KALIUM PHOSPHORICUM) - mozek, nervy, energie a její obnova 
Je základní solí pro životní energii, podporuje funkci nervového systému. Pomáhá při únavě 
a psychickém i fyzickém vyčerpání. Podporuje koncentraci a paměť.  
 
NAT SULPH (NATRIUM SULPHURICUM) - játra, lymfatický systém, střevo, detoxikace 



Detoxikace jater, lymfatického systému a střev. Podporuje činnost tlustého střeva a tvorbu 
žluči. 
 
KALI MUR (KALIUM MURIATICUM) - sliznice, srážlivost krve, kožní výrůstky 
Důležitý minerál pro sliznice, zejména sliznice dýchacích cest, pomáhá při ORL zánětech, 
otitidách, angínách, otocích sliznic, opakovaných infekcích a měkkých otocích lymfatických 
uzlin. 
 
CALC FLUOR (CALCAREA FLUORICA) - elasticita, zubní sklovina 
V těle reguluje tvorbu keratinu, udržuje pružnost všech součástí těla.  
 
MAG PHOS (MAGNESIA PHOSPHORICA) - relaxace svalů a nervů 
Tato sůl je důležitá pro relaxaci svalů, nervů, pomáhá při nervovém vypětí, nespavosti a 
neuróze. 
 
KALI SULPH (KALIUM SULPHURICUM) - kůže, okysličení buněk, detoxikace 
Je základním minerálem pro obnovu kůže. Pomáhá při chronických zánětech, olupování 
kůže nebo tvorbě šupin. 
 
NAT PHOS (NATRIUM PHOSPORICUM) - překyselení organismu, rovnováha pH 
Udržuje rovnováhu pH, pomáhá při překyselení organismu v důsledku nevhodné stravy či 
stresu. 
 
CALC SULPH (CALCAREA SULPHURICA) - integrita pojivové tkáně, detoxikace 
Biochemický systémový čistič celého těla. Zajišťuje integritu a funkčnost pojivové tkáně, 
podporuje obranyschopnost sliznic. 
 
SILICEA - pevnost, čištění tkání 
Součást pojivových tkání, kostí, kůže, vlasů, nehtů, kloubních chrupavek, plotýnek a 
nervových obalů. Poskytuje tkáním pevnost a pružnost, kterou ztrácím hlavně překyselením 
organismu. 
 
CALC PHOS (CALCAREA PHOSPHORICA) - metabolismus bílkovin, kosti, 
rekonvalescence 
Důležitá pro tvorbu pevných kostí a zdravý zubů. Podporuje hojení zlomenin, pomáhá při 
osteoporóze, rachitidě a růstových bolestech. 
 
NAT MUR (NATRIUM MURIATICUM) - hydratace, voda 
Zabezpečuje hydrataci buněk. Pomáhá při všech projevech dehydratace: vysoký krevní tlak, 
vysychání kloubů a plotýnek, suchý kašel, suché oči, suchá kůže, tekoucí slzy atd. 
 
FERR PHOS (FERRUM PHOSPHORICUM) - první pomoc, anémie 
Podporuje imunitu, pomáhá při zánětu, teplotě a krvácení. 
 
 

 


