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Observaţie importantă 

privind recomandările şi informaţiile! 

 

 

 

Recomandările de administrare a preparatului REGULAT®, precum şi măsurile 
terapeutice şi suplimentare au valoarea unor recomandări cu caracter general. 
Ele nu înlocuiesc tratamentul efectuat de către un medic sau terapeut. 

De asemenea, aceste recomandări nu înlocuiesc medicamentaţia, diagnosticele, 
indicaţiile şi recomandările medicale, ci sunt o completare pentru luarea unor 
măsuri preventive pe propria răspundere. 

În cazul unei suspiciuni de boală, înainte de administrarea preparatului Regulat® 
se recomandă consultarea unui medic sau specialist naturopat. De asemenea, nu 
trebuie întrerupt un tratament cu medicamente fără o consultare prealabilă a 
unui medic sau specialist. 

În măsura în care au fost recomandate anumite doze sau metode de 
administrare, acestea au fost atent elaborate şi redate. Cu toate acestea, toate 
informaţiile sunt furnizate fără garanţie, iar autorul nu este responsabil pentru 
eventualele prejudicii sau leziuni care ar rezulta de pe urma acestor informaţii şi 
recomandări. 
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Ce este Regulat®? 

REGULAT® este un preparat enzimatic unic conţinând aminoacizi esenţiali, 
dipeptide, tripeptide şi oligopeptide, polifenoli, flavonoide (fitonutrienţi) şi 
substanţe probiotice provenite din fructe, legume şi nuci organice. 

Procedeul brevetat al fermentării în cascadă produce elemente unice, active 
biologic, ca un preambul pentru propria producţie intracelulară de enzime a 
organismului – un concentrat natural pe care organismul îl poate folosi imediat în 
scop propriu. 

 

REGULAT®  - Natura pură sub formă concentrată 
� Susţine circuitele regulatoare proprii ale organismului şi 

echilibrul enzimatic. 

� Creşte energia furnizată celulelor organismului, revitalizează şi 
dinamizează 

� Reduce stresul oxidativ 

� Armonizează capacitatea de apărare a organismului. 

 

REGULAT® este un concentrat obţinut din fructe, legume şi nuci organice 
proaspete, în conformitate cu modelul naturii. 

Ingrediente: apă (până la 100%), lămâi* 11%, curmale* 9%, nuci* 6%, nucă 
de cocos* 3%, ceapă* 3%, boabe de soia* 3%, glicerină de origine vegetală 
2,6%, varză* 1%, ţelină* 1%, anghinare* 0,6%, mei* 0,4%, mazăre* 0,4%, 
condimente* 0,3% , curcuma<0,1%, şofran <0,1%. 

* ingrediente organice, organism de inspecţie DE- 006. 

REGULAT® nu conţine coloranţi artificiali, conservanţi, zahăr, gluten şi lapte. 
Recomandat şi pentru vegetarieni. 

 

 

Fermentarea naturală: Formula naturii 

Fermentarea în cascadă este un procedeu unic, brevetat. 

Ingredientele sunt activate în procese de fermentare treptate şi dizolvate în 
acidul lactic L+. 

Această fermentaţie concentrează în mod natural ingrediente valoroase provenite 
din fructe, legume şi nuci. 

Aceasta le face uşor de absorbit pentru organism permiţând astfel proprietăţilor 
regulatoare, imuno modelatoare antioxidante să-şi facă efectul. 

 

 

Un produs creat din viaţă, pentru viaţă 
şi pentru cei care doresc să se bucure de ea ! 
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Preparate pe bază de  Regulat® 

REGULAT® + Momordica charantia + Vitamine + Oligoelemente 
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Preparate pe bază de  Regulat® 

REGULAT® SPECIAL DIABETIC este un aliment dietetic creat special 
ca supliment în planul de dietă al persoanele suferinde de diabet. 

 

concentrat fermentat în cascadă 

din fructe, legume şi nuci proaspete 

+ Momordica Charantia + Vitamine + Oligoelemente 

 

� Pentru metabolismul sănătos al glucidelor 

� Îmbunătăţeşte schimbul energetic la nivelul celulelor 

� Reduce stresul oxidativ 

� Îmbunătăţeşte sistemul de apărare al organismului. 

 

REGULAT® SPECIAL DIABETIC conţine forţa concentrată a Regulatului 
completată de adaosul special adaptat de castravete amar, crom, zinc,  
vitamina C şi complexul de vitamine B. 

 

Momordica charantia sau castravetele amar este o plantă tropicală din 
familia cucurbitaceae. Datorită calităţilor sale, este utilizată de secole în 
medicina tradiţională din Asia. 

Principalele elemente active includ polipetidul p sau insulina verde precum şi 
valoroase glicozide steroidale care joacă un rol important în menţinerea 
nivelului glucozei. 

Castravetele amar protejează sănătatea celulelor β pancreatice, inhibă 
formarea glucozei în organism şi întăreşte rezistenţa la insulină. 

 

Cromul, ca factor co-enzimatic, îmbunătăţeşte toleranţa la glucoză. 

 

Zincul susţine efectul cromului şi este implicat în formarea depozitelor de 
insulină. Complexul de vitamine B susţine metabolismul şi sistemul nervos. 

 

Ingrediente (per 100 ml): REGULAT® 88,3 g (concentrat fluid fermentat în 
cascadă, 100 ml compuşi din apă; lămâi 11 g; curmale 9 g; smochine 9 g; nuci 
6 g; boabe de soia 3 g; nucă de cocos 3 g; ceapă 3 g; glicerină vegetaşă 2,6 g; 
seminţe încolţite 1 g; ţelină 1 g; anghinare 0,6 g; mazăre 0,4 g; mei 0,4 g; 
amestec de condimente 0,02 g; curcuma 0,01 g); concentrat din suc de 
portocale 10 g; extract de momordica charantia 1,25 g; clorură de zinc 156 
mg; vitamina C 150 mg; aromă naturală de portocale 100 mg; niacin 22,5 mg; 
pantotenat de calciu 7,5 mg; hidroclorid de piridoxină 3 mg; clorură de crom 
(III) hexahidrat 2,6 mg; riboflavină 2 mg; clorhidrat de tiamină 1,75 mg; acid 
folic 0,25 mg; cioanocobalamina 1,25 µg. 
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Preparate pe bază de  Regulat® 

REGULAT® + minerale + vitamine B + vitamina C + vitamina D 
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Preparate pe bază de  Regulat® 

REGULAT® Pro Metabolic este un supliment alimentar care susţine procesele 
regulatoare biologice din organism. 

 

 

concentrat fermentat în cascadă 

din fructe, legume şi nuci proaspete 

+ minerale + complexul de vitamine B + vitamina C + vitaminaD 

 

 

� Pentru metabolismul sănătos al zahărului 

� Creşte energia furnizată toturor celulelor organismului 

� Reduce stresul oxidativ 

� Impulsionează sistemul imunitar 

� Susţine funcţionarea normală a sistemului muscular şi nervos 

� Reduce oboseala şi starea de slăbiciune. 

 

 

REGULAT® Pro Metabolic este un supliment alimentar bogat în nutrienţi, 
având ca ingredient principal concentratul REGULAT® , obţinut din legume, 
fructe şi nuci proaspete prelucrate prin procedeul brevetat al fermentaţiei în 
cascadă. 

 

Prin adăugarea în REGULAT® Pro Metabolic a unor substanţe vitale 
organismului: magneziu, zinc, mangan, crom, complexul de vitamine B, 
vitamina C şi vitamina D, se îmbunătăţesc numeroase funcţii importante ale 
organismului: 

 

� menţinerea la nivel normal a nivelului zahărului în sânge 

� normalizarea metabolismului energetic şi proteic 

� normalizarea funcţionării sistemului imunitar, ţesutului muscular 
şi conjunctiv 

� susţinerea sistemului de protecţie antioxidant 

� menţinerea echilibrului electrolitic 

� funcţionarea normală a sistemului muscular şi nervos. 
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Preparate pe bază de  Regulat® 

REGULAT® + afine + ghimbir + vitamina C + zinc 
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Preparate pe bază de  Regulat® 

REGULAT® Dent apă de gură naturală preparată pe bază de REGULAT pentru 
gingii puternice şi gură sănătoasă. 

 

concentrat fermentat în cascadă 

din fructe, legume şi nuci proaspete 

+ afine + ghimbir + vitamina C + zinc 

 

REGULAT® Dent ajută la menţinerea florei orale normale. 

 

Folosirea cu regularitate a apei de gură REGULAT® Dent susţine procesele 
biologice şi sistemul de apărare al organismului 

Afinele hrănesc flora orală sănătoasă şi ajută la susţinerea sistemului de 
apărare al organismului. 

Ghimbirul este recunoscut pentru efectul vitalizant şi ajută menţinerea 
gingiilor puternice prin susţinerea circulaţiei sănătoase. 

 

Folosirea cu regularitate a apei de gură REGULAT® Dent 

� Ajută la curăţarea şi protecţia gingiilor 

� Ajută la menţinerea unei flore orale normale 

� Ajută la menţinerea unei circulaţii sănătoase 

� Ajută la susţinerea metabolismului celular 

� Ajută la susţinerea sistemului de apărare al organismului 

� Ajută la susţinerea mecanismelor anti oxidative 

 

Utilizat conform recomandărilor, REGULAT® Dent nu dăunează smalţului 
dinţilor sau gingiilor, în ciuda gustului amar. 

Datorită ingredientelor naturale, REGULAT® Dent nu este dăunător dacă este 
înghiţit. 

 

Ingrediente: REGULAT® 99,5 g (concentrat fermentat în cascadă, obţinut 
din: apă, lămâi*, curmale*, smochine*, nuci*, nucă de cocos*, soia*, ceapă*, 
ţelină*, anghinare*, mazăre*, mei*); acid ascorbic, clorură de zinc, extract de 
afine**, extract de ghimbir**, arome**. 

* din culturi certificate biologic. 

** substanţe vegetale 
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Preparate pe bază de  Regulat® 

REGULAT® Cosmetic + Acid Hialuronic 
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Preparate pe bază de  Regulat® 

REGULAT® Cosmetic spumă de lux ajută pielea să se ajute singură! 

 

concentrat fermentat în cascadă 

din fructe, legume şi nuci proaspete 

+ Acid Hialuronic 

 

REGULAT® Cosmetic spumă de lux este un produs modern de îngrijire 
antirid. Conţine o combinaţie unică de REGULAT® completat cu acid hialuronic, 
ingredient recunoscut pentru efectul său antirid şi totodată protector faţă de 
efectele nocive ale mediului. Formula duală cu REGULAT® plus o doză mărită 
de acid hialuronic înfrumuseţează pielea, conferind elasticitate, prospeţime şi 
catifelare. Această formulă catifelantă şi mătăsoasă face tenul fin şi radiant încă 
de la prima aplicare. 

 

Studiile realizate au demonstrat: 

� 46% mai multă hidratare 

� îmbunătăţirea cu 16% a fermităţii pielii 

� creşterea cu 10% a elasticităţii pielii 

� reducerea cu 15% a rugozităţii pielii  

� reducerea cu 16% a profunzimii ridurilor 

 

� protejează împotriva stresului oxidativ dat de radiaţia UV 

� umple porii în mod natural pentru a reţine umezeala şi netezeşte 
pielea uşor, cu efecte vizibile imediat. 

 

REGULAT® Cosmetic spumă de lux  

cu complexul REGULAT® + Acid hialuronic conţine: 

� Regulat concentrat bogat în substanţe fitochimice, obţinut din fructe, 
legume şi nuci proaspete prelucrate prin procedeul brevetat al 
fermentaţiei în cascadă 

� Doze mari de acid hialuronic cu masă moleculară mare şi scăzută. 

� Enzime concentrate cu efect reconstructiv (amino acizi, peptide) 

� Acid lactic L+. 
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REGULAT® BIO SPRAY 

Sistem de pulverizare ecologic: 

Aer pur comprimat, fără propulsori inflamabili 

Pulverizează în orice poziţie, chiar şi răsturnat 

Zgomot redus, fără efect de răcire 

Igienic şi sigur 

Sistem de golire complet 

Preparate pe bază de  Regulat® 
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REGULAT® BIO SPRAY Loţiune după plajă, pentru arsuri are un efect unic 
asupra pielii: stimulează mecanismul reglator să ajute la refacerea şi 
echilibrarea stării epidermei. 

Graţie impactului profund, mecanismele de regenerare se declanşează la toate 
nivelurile epidermei. Pielea iritată este hidratată şi astfel pielea uscată poate 
redeveni suplă şi catifelată. 

 

REGULAT® BIO SPRAY Loţiune regeneratoare pentru piele are un efect 
unic asupra pielii.  Favorizează mecanismul reglator să ajute la refacerea şi 
echilibrarea structurii pielii. 

Ingredientele naturale îşi dezvoltă puterea în totalitate imediat după aplicare şi 
au instantaneu un efect de neutralizare şi de susţinere a vindecării regenerării 
pielii iritate. 

REGULAT® BIO SPRAY Loţiune regeneratoare pentru piele susţine pielea, 
ajutând la protecţia împotriva factorilor şi agenţilor externi. Este ideal pentru 
ameliorare imediată în orice situaţie , indiferent dacă este vorba despre 
afecţiuni datorate radiaţiei UV, a mediului poluat sau iritaţii ale pielii. 

Graţie impactului profund, mecanismele de reparare acţionează la toate 
nivelurile epidermei. Ţesutul conjunctiv este hrănit, susţinând abilitatea pielii de 
redeveni fermă şi de a-şi reface în mod natural furmuseţea. 

 

REGULAT® BIO SPRAY Loţiune pentru bebeluşi are un efect unic asupra 
pielii. Stimulează mecanismul reglator să ajute la protecţia împotriva factorilor 
şi solicitărilor externe. REGULAT® BIO SPRAY Loţiune pentru bebeluşi 
ajută stratul natural acid de protecţie a pielii. 

Pielea iritată este hrănită şi se regenerează. 

 

REGULAT® BIO-Spray Loţiune pentru picioare susţine pielea pentru a ajuta 
în protecţia împotriva factorilor şi solicitărilor externe. 

Indiferent dacă este piele iritată sau echimoză, REGULAT® BIO-Spray 
Loţiune pentru picioare este soluţia ideală pentru rezolvarea rapidă a oricărei 
situaţii.  

Ingredientele naturale conţinute în REGULAT® BIO-Spray îşi arată puterea de 
vindecare imediat după aplicare. Pielea iritată este hrănită şi se poate regenera. 

 

Toate produsele REGULAT® BIO SPRAY sunt obţinute bineînţeles fără alcool, 
conservanţi, organisme modificate genetic, coloranţi şi arome sintetice, materii 
prime animale, nanotehnologii, ftalaţi sau DEA (dietanolamină). 

Conţin propanediol, obţinut din materii prime regenerabile. Graţie proprietăţilor 
de menţinere a umidităţii şi a vâscozităţii mărite, REGULAT® BIO SPRAY 
aderă mai bine la piele. 

 

Studii efectuate cu preparatele Regulat® 
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Privire de ansamblu asupra rezultatelor studiilor efectuate cu REGULAT®, 

REGULAT® Special pentru diabetici şi REGULAT® Cosmetic 

Studii efectuate cu preparatele Regulat® 

Aspecte clinice 
Rezul-
tate 

Efecte pozitive 
Studiul 
efectuat 

Imunitate, 
Inflamaţii, 
Infecţii 

  

  

  

Nivelul homocisteinei   Cu cât este mai scăzut nivelul 
homocisteinei, cu atât este 
mai mare protecţia organelor 
faţă de diferite afecţiuni şi 
mai îndelungată speranţa de 
viaţă. 

(3) 
Reducerea 

dimensiunilor Ø 
-30,07% 

Reducerea la ≥ 9,5 mU/l -31,92% 

Nivelul de glutation   Întăreşte sistemul imunitar. 

Susţine detoxifierea organis-
mului. 

Reduce nivelul radicalilor 
liberi (efect antioxidant). 

(1) 

În limfocite +20,63% 
În monocite +27,67% 

În celule ucigaşe 

(NK cells) 
+34,57% 

Statusul oxidant 

total 

(TOS> 100 µmol/l) 

-20,60% 
Reduce deteriorarea celulelor 
şi ţesuturilor de către radicalii 
liberi 

Markeri inflamatori   

Reducerea diferitelor simp-
tome şi declanşării proceselor 
inflamatorii 

sICAM1 -5,01% 
sVCAM1 -10,1% 
TNFa2 -25,72% 
hsCRP2 -41,82% 

Celule ucigaşe 

naturale (NK cells) 
+51,55% 

Îmbunătăţirea apărării îm-
potriva viruşilor, bacteriilor şi 
paraziţilor (importantă de ex-
emplu la reacţii alergice cu-
tanate) 

Reducerea 

disconfortului 

digestiv 

-82,5% 

Un intestin sănătos joacă un 
rol decisiv în reacţiile alergice 
(intestinul este organul nos-
trum imun cel mai mare). 

(4) 
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Nivelul 
Glucidelor în 
sânge, Diabet 

  

  

  

Nivelul glucidelor 
în sânge   

 
 
Un nivel al glucozei în sânge aflat 
la pragul diabetului creşte riscul 
apariţiei bolilor cardio vasculare. 

(3) 

Reducerea 
dimensiunilor Ø -5,75% 

Reducerea la ≥ 
115mg/dl 

-
28,41% 

Nivelul insulinei 
  

 
Îmbunătăţeşte metabolismul celu-
lar şi energetic. 
Susţine reducerea greutăţii în ex-
ces şi a nivelului crescut al coles-
terolului 

Reducerea 
dimensiunilor Ø -50,32 

Reducerea la ≥ 27,9 
mU/l 

-
81,10% 

HbA1c   
Declaraţii cu privire la nivelul za-
hărului în sânge pe termen lung şi 
succesul tratamentului. 

Reducerea 
dimensiunilor Ø -3,19% 

Reducerea la ≥ 9,5 
mU/l 

-
11,15% 

Pofta de dulce 
  

  

Note de la 1 la 6* 
De la 
3,62 la 
2,08 

Reducerea accentuată a poftei 
frecvente şi pronunţate de dulciuri. 

 
Aspecte 
clinice 

Rezul-
tate 

 
Efecte pozitive Studiul 

efectuat 

Articulaţii 
  

  

  

Acid uric 
  

Reducerea riscului de apariţie a 
gutei, deformaţiilor articulare şi a 
pietrelor la rinichi şi vezica uri-
nară. 

(3) 

Reducerea 
dimensiunilor Ø -7,85 

Reducerea la ≥ 7,0 
mg/dl -8,79 

Studii efectuate cu preparatele Regulat® 
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Studii efectuate cu preparatele Regulat® 

Sistem 
cardio-vascular, 
vase, sânge 

  

  

  

Scăderea tensiunii   Risc scăzut de apariţie a arterio-
sclerozei, infarctului miocardic şi 
accidentelor vasculare cerebrale. 

(3) 

Tensiunea sistolică 
≥ 130 RR 

-
11,03% 

Tensiunea disitolică 
≥ 80 RR -6,1% 

Nivelul 
Trigliceridelor   

Scade riscul apariţiei accidentelor 
vasculare cerebrale. 

Reducerea 
dimensiunilor Ø -17,6% 

Reducerea la 
≥ 200mg/dl -32,69 

Colesterol TOTAL   

Scăderea naturală a nivelului 
colesterolului, fără efecte 
secundare. 
Util pentru reducerea depozitelor 
patologice de colesterol. 

Reducerea la 
≥ 220mg/dl -9,96% 

Colesterol LDL   

Reducerea la 
≥ 150mg/dl 

-
16,22% 

Colesterol HDL   

Creştere la 
≤ 55 mg/dl +6,31% 

Faza LAG   

Protecţie antioxidantă vizibil îmbu-
nătăţită datorată colesterolului 
LDL prin administrarea de 
REGULAT®. 

(2) 

Fără REGULAT® 120 min 
Cu 2,5 µL 
REGULAT® 340 min 

Cu 5,0 µL 
REGULAT® 676 min 

Nivelul 
homocisteinei   

La niveluri ridicate, creşte riscul 
accidentelor vasculare cerebrale 
precum şi riscul deteriorării 
vaselor sanguine. 

(3) Reducerea 
dimensiunilor Ø 

-
30,07% 

Reducerea la 
≥ 9,5 mU/l 

-
31,92% 

 
Aspecte 
clinice 

Rezul-
tate 

 
Efecte pozitive Studiul 

efectuat 
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Studii efectuate cu preparatele Regulat® 

Teste asupra 
funcţiei 
hepatice, 
detoxifiere 

    

  

Gamma-GT -9,31% Reducerea semnificativă a testelor 
funcţiei hepatice, dovadă a faptu-
lui că funcţionarea ficatului s-a îm-
bunătăţit. 

(3) 

SGPT 
-

24,22% 

 
Aspecte 
clinice 

Rezul-
tate 

 
Efecte pozitive 

Studiul 
efectuat 

Vitalitatea 
corporală şi 
intelectuală 

    

  

Eficienţă    
Indicii clare arată, pe lângă îmbu-
nătăţirea rezultatelor examenelor 
de laborator şi o îmbunătăţire a 
stării personale, obţinerea stării de 
bine. 

(3) 

Rezultate şcolare 
(de la 1 la 6)* 

de la 4 
la 1,75 

Capacitate de 
concentrare 

  

Rezultate şcolare 
(de la 1 la 6)* 

de la 
3,7 la 
2,1 

Reducerea 
tulburărilor 
de somn 

Toţi par-
ticipanţii 

Toţi cei testaţi care prezentau tul-
burări de somn au obţinut la sfâr-
şitul studiului, în urma adminis-
trării preparatului REGULAT®, un 
ritm normal odihnitor somn-
veghe. 

  

Greutate  
corporală, 
adipozitate 

    

  

Reducerea 
greutăţii corporale 

  

Reducerea greutăţii corporale a 
fost obţinută fără schimbarea 
dietei sau aplicarea altor măsuri 
suplimentare ,ca de exemplu mai 
multă mişcare. 

(3) Scăderea în greutate -3,00 kg 

Scăderea greutăţii 
corporale prin adi-
pozitate 

-4,29 kg 

* după sistemul geman de notare, 1 este nota cea mai mare, 6 este nota cea 
mai mică. 
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Studii efectuate cu preparatele Regulat® 

Aspecte clinice Rezultate Efecte pozitive 

Hidratarea pielii 
(după 1 utilizare)   

Eficient în inflamaţii, eczeme, fisuri 
ale pielii şi protecţie împotriva sub-
stanţelor nocive. 

După 2 ore +60% 

După 4 ore +43% 

După 6 ore +32% 

După 8 ore +29% 

După 24 ore +12% 

Eficacitate după o 
perioadă de utilizare de 
28 de zile 

  

Îmbunătăţire vizibilă a tenului, în 
ansamblu. 

Hidratarea pielii +46% 

Rezistenţa pielii +16% 

Elasticitatea pielii +10% 

Sensibilitatea pielii +15% 

Adâncimea ridurilor -16% 

Nivelul Interleukinei-6 -43,7% 

Cu cât valorile sunt mai mici, cu 
atât este mai bine pentru reacţiile 
inflamatorii. 

 
Decolorarea pielii 

-48% 

Protejează împotriva efectelor no-
cive ale radiaţiei UV şi a radicalilor 
liberi. 

 
Gradul de satisfacţie al clienţilor faţă 

de produsul REGULAT® Cosmetic 
Evaluarea participanţilor la 

studiu, în % 

Efecte secundare pe perioada utilizării 0% 

Aplicare uşoară pe piele 75% 

Se absoarbe repede în piele 55% 

Senzaţie plăcută pe piele la aplicare 60% 

Senzaţie imediată de relaxare a pielii 52% 

Senzaţie de moale şi prospeţime 75% 

Efecte semnificative clare 93% 

Studii relevante asupra REGULAT® Cosmetic 
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Studii efectuate cu preparatele Regulat® 

Detalii privind studiile efectuate 
(1) 
Studiu clinic dublu orb asupra eficienţei preparatului Rechts-
Regulat® asupra diferiţilor parametri ai sistemului imunitar 
 

Sursa studiului: "Regulatory effects of a fermented food concentrate on im-
mune function parameters in healthy volunteers" 
 
Studiu realizat de către: Christiane Schoen, Dipl. Ernährungswissenschaftlerin, 
Anne Schulz, Dipl.Chemikerin, Jennifer 
Schweikart, Dipl. Ernährungswissenschaftlerin, Sabine Schütt, Ph.D.b, Volker von 
Baehr, M.D.b 
Institute: BioTeSys GmbH, Esslingen, Germany 
Institut für Medizinische Diagnostik, Berlin-Steglitz, Germany 
 
Publicat în: Nutrition in press. 2009. Acest jurnal ştiinţific prezintă progresele 
realizate în activitatea de cercetare în domeniul nutriţiei. 
 
Scopul studiului: Scopul acestui studi clinic a fost evaluarea influenţei prepa-
ratului fermentat în cascadă asupra sistemului imunitar. 
 
Efecte studiate: 
Eu fost testate următoarele efecte ale preparatului Regulat®: 
Creşterea nivelului de glutation intracelular (GSH) în celule sistemului imunitar, 
stimularea celulelor ucigaşe (NK cells), efectul antioxidant şi anti-inflamator. 
 
Condiţii de efectuare a studiului:  
La studiul clinic dublu orb au participat un număr de 48 de bărbaţi sănătoşi, cu 
vârsta cuprinsă între 20-48 ani. 
Participanţilor li s-a administrat de două ori pe zi preparat Rechts-Regulat® di-
luat cu apă. Grupei Placebi I s-a administrat oţet diluat cu apă. 
 
Particularităţi ale studiului: 
Acesta este un studiu clinic randomizat controlat (RCT), cunoscut de asemenea 
sub numele de "standardul de aur". Deosebit la acest studiu este faptul că sunt 
stabilite cele mai înalte criterii de evaluare, criterii folosite numai în studiile 
realizate pentru medicamente. 
Rezultatele sunt, prin urmare, demonstrează clar efectele unice ale preparatului 
Rechts-Regulat®. 
În plus, au fost selectaţi pentru studiu  subiecţii sănătoşi. Rezultatele efectelor 
obţinute pe subiecţi sănătoşi sunt mult mai mici decât modificările care apar în 
cazul subiecţilor bolnavi. 
A fost arătat un vnivel înalt al efecte pozitive semnificative. 
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Studii efectuate cu preparatele Regulat® 

(2) 
Dovada eficacităţii preparatului Rechts Regulat® pe baza studiilor 
"In vitro" şi "Ex vivo" efectuate în condiţii de laborator 
 
Studiul 1: Aspecte terapeutice adjuvante ale regulatelor cu conţinut de polifenoli 
asupra proceselor inflamatorii. 
Addjuvante therapeutische Aspekte durch polyphenolhaltige Regulate bei inflam-
matorischen Prozessen“. Studiu efectuat de: Prof. Dr. rer. Nat. E.F. Elstner. 
Studiul 2: Acţiuni antioxidante şi imuno modelatoare ale extractelor fermentate 
în cascadă din fructe şi legume 
“Antioxidant and immune modulatory activities of fruit and vegetable extracts af-
ter cascade fermentation”. Durchgeführt von: Susanne Hippeli, Kerstin Janisch, 
Sandra Kern, Carolin 
Ölschläger, Dieter Treutter, Cordula May, Erich F. Elstner. 
Trecerea în revistă a efectelor clinice:  
pentru sănătate a fost dovedit În plus faţă de analiza extensivă a componentelor 
active, potenţialul enorm al preparatului Regulat® a fost dovedit prin metode de 
testare fizice, chimice şi biologice active.  
1. Determinarea capacităţii antioxidante. Această capacitate a fost dovedită 
aplicând metoda cromatografiei lichidelor de înaltă presiune şi cromatografiei cu 
gaz, pe compunente individuale descompuse sau separate din amestec de 
compuşi secundari ai plantelor. 
2. Eficacitatea Regulat® comparativ cu acidul galic şi acidul salicilic. 
3. Efectele protectoare ale Regulat® asupra oxidării colesterolului LDL. La 
colesterolul LDL se adaugă săruri de cupru, ceea ce determină întotdeauna o 
reacţie de oxidare.  După aceea, la amestecul de colesterol LDL şi cupru se 
adaugă cantităţi mari de Regulat® pentru a se analiza proprietăţile antioxidante 
ale preparatului. 
4. Mărimea efectului protector al vitaminei C izolate şi în combinaţie cu Regulat® 
asupra oxidării colesterolului LDL. 
Publicaţii: 
"Regulat:  Prin fermentarea în cascadă a fructelor şi legumelor se obţin 
alimente funcţionale cu noi proprietăţi cooperante.” 
4 pagini reproduse din: OM & Nutriţie, Jurnal de specialitate pentru medici, 
terapeuţi, farmacişti şi pacienţi. Nr. 2006/114 de Univ. Prof. Dr. RER. nat. E.F. 
Elstner. 
"Aspecte terapeutice adjuvante datorate polifenolilor conţinuţi în 
preparatul Regulat, în procese inflamatorii. 
5 pagini reproduse din : OM & Nutriţie. Nr. 2007/119 de Ursula Erbacher. 
"Activitatea antioxidantă şi imunomodelatoare a extractelor din fructe şi legume, 
după fermentaţia în cascadă". 
Realizat de: Susanne Hippeli, Janisch Kerstin, Sandra Kern, Ölschläger Carolin, 
Dieter Treutter, Cordula mai, Erich F. Elstner. 
Publicat în: Subiecte actuale în cercetarea biochimică, 9, 83-97. 2007th. 
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Studii efectuate cu preparatele Regulat® 

(3) 
Studiu realizat timp de peste 6 luni în cabinete, asupra efectelor 
preparatului  Regulat® Spezial Diabetic asupra diferiţilor 
parametrii de laborator şi anamnezei 
 
Sursa studiului: Ursula Erbacher, „Diabetes Praxisstudie - Die Wirkung von 
Regulat® Spezial Diabetic“, 29. Juli 2009, 103 pagini. 
 
Durata studiului: 6 luni 
Participanţi la studiu: 13 bărbaţi şi femei cu vârsta cuprinsă între 32 şi 92 de ani. 
Dintre aceşti, doi sufereau de diabet de tip 2 şi alţi patru prezentau nivelul 
zahărului în sânge la limită. Ca remarcă, dintre cei 13 participanţi la studiu, unii 
prezentau probleme de supraponderabilitate sau adipozitate. 
Una dintre participante a renunţat după 3 luni. Pentru o mai bună analiză 
comparativă între începutul şi sfârşitul studiului au fost folosite rezultatele de la 
12 persoane. 
 
Dozare: 2 x 10 ml Regulat® Spezial Diabetic de două ori pe zi, dimineaţa după 
trezire şi seara înainte de culcare. 
 
Măsuri suplimentare: nici una, nici schimbarea dietei şi nici mişcare fizică mai 
multă. 
 
Rezultatele studiului: 
Anamnezic au fost urmărite: eficienţa, apetitul pentru dulciuri, senzaţia de sete, 
capacitatea de concentrare, tulburările de somn, constipaţia, diareea şi 
adipozitatea. 
Pacienţii au fost întrebaţi despre antecedente familiale de diabet zaharat de  tip 1 
sau 2, şi despre tipul de dietă urmat (de exemplu: dietă normală, vegetariană, 
săracă în carbohidraţi dieta) sau alte simptome. 
Au fost înregistraţi şi comparaţi, la începutul studiului, după 3 luni şi după 6 luni 
următorii parametrii de laborator: 
Glicemia, insulina, HbA1c, adiponectina, homocisteina, capacitatea antioxidantă, 
colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, trigliceride, acid uric, creatinină, 
SGPT, SGGT, sodiu, potasiu, calciu. 
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Studii efectuate cu preparatele Regulat® 

(4) 
Dovada eficacităţii Regulat® în tratamentul sindromului de intestin 
iritabil (SII) 
 
Sursa studiului:  Dr.med.Ulrich Bergmann, „Anwendungsbeobachtung zur 
Beurteilung der 
Wirksamkeit von RECHTS-REGULAT® beim Reizdarm-Syndrom“. 2005, 52 pagini. 
 
Participanţi la studiu: La studiu au participat un număr de 25 bărbaţi şi 61 de 
femei cu vârsta cuprinsă între 27-73 ani. Vârsta medie a fost de 55,7 ani. Partici-
panţii la studiu au fost pacienţi ambulatori cu sindrom de intestin iritabil, care au 
îndeplinit criteriile de diagnostic (Criteriile Roma II), în conformitate cu liniile di-
rectoare ale Societăţii Germane pentru boli Digestive şi Metabolice (DGVS). 
40% dintre participanţi au aparţinut tipului cu tulburări de tip diaree, 23,5% cu 
tulburări de tip constipaţie severă iar 26,5% tipului cu tulburări schimbătoare.  
Toate celelalte simptome clasice ale sindromului de intestin iritabil, cum ar fi 
durere sau disconfort în timpul tranzitului intestinal, schimbare în mişcările 
intestinului, balonare, flatulenţă, zgomote, au fost prezente la aproape toţi 
pacienţii. 
 
Recenzia efectelor clinice: 
Eficienţa a fost testată pentru 7 simptome ale sindromului de intestin iritabil. 
Rezltatele au fost înregistrate în formulare standardizate. 
Criteriile de eficienţă au fost: 

♦ Modificarea severităţii simptomelor de intestin iritabil 
♦ Modificarea stării fizice şi psihice 
♦ Modificarea  unor simptome şi a funcţionării - scor 
♦ Evaluarea generală de către pacient şi de către medic 
♦ Compatibilitate 
♦ Efecte secundare 
♦ Compararea consumului de medicamente. 

 
Dozare: administrare orală, 1 x 10 ml (o lingură mare) de RECHTS-REGULAT® 

numai dimineaţa, timp de 8 săptămâni. 
 
Măsuri suplimentare: nici una, nici schimbarea dietei şi nici mişcare fizică mai 
multă. 
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(5) 
Dovezi ale eficienţei Regulat® Cosmetic de lux spumă prin 
măsurători ale caracteristicilor pielii şi de interviuri personale 
 
După utilizarea pe termen scurt sau lung a preparatului Regulat® Cosmetic au 
fost testate caracteristicle pielii cu cele mai moderne metode de testare şi 
interviuri individuale. 
 
Sursa studiului: 
Derma Consult Concept GmbH, Bonn: Gutachten: Prüfung des Produktes 

Pflegeschaum mit Regulat; A8501 
Derma Consult Concept GmbH, Bonn: Efficacy Test & Controlled User Trial Con-

ducted 
With „Regulat® Cosmetic Luxusschaum“; Study Code DCC08W102 
BioTeSys GmbH, Esslingen: Prüfung anti-inflammatorischer Eigenschaften der 

Basisformulierung des Pflegeschaums mit Regulat im in vitro Modell der 
atopischen Dermatitis – BTS372/08 

"Dermatologische Testung von Regulat® Cosmetic Luxusschaum mit objektiven 
Messmethoden auf Verträglichkeit und Wirksamkeit", Dr. Niedermaier Pharma 
GmbH – Zusammenfassung Regulat® Cosmetic, 11 pagini. 

 
Recenzia efectelor clinice: 
1. Testul Patch de compatibilitate 
Participanţi la test: 50 persoane din care 22 cu pielea sănătoasă, 7 cu dermatită 
atopică, 4 persoane alergice, 17 persoane cu pielea sensibilă. 
 
2. Testarea nivelului de hidratare al pielii după 24 ore prin corneometrie 
Participante la test: 20 persoane cu vârsta cuprinsă între 24-56 ani. 
 
3. Testarea eficacităţii după o perioadă de utilizare de 28 de zile 
Participante la test: 20 persoane cu vârsta cuprinsă între 37-60 ani. 
Metode de testare: nivelul de hidratare al pielii – corneometrie; rezistenţa şi 
elasticitatea pielii  - cutometru;  netezimea pielii şi adâncimea ridurilor – 
topografie cu aparat Primos 3D; declaraţii subiective în urma interviurilor 
individuale. 
 
4. Protecţie împotriva efectelor nocive ale radiaţiei UV şi a radicalilor 
liberi 
Participante la test: 10 persoane cu vârsta cuprinsă între 35-60 ani. 
Metoda de testare: decolorarea pielii. 
5. Certificarea calităţilor antiinflamatoare 
Metoda de testare: investigarea In-vitro a capacităţii de reducere a proceselor 
inflamatoare în condiţii de laborator. Pentru aceasta celulele umane au fost 
tratate cu Regulat® Cosmetic şi verificate cu citokine IL-6 (interleukina-6) şi 
MCP-1 (chemochine) 

Studii efectuate cu preparatele Regulat® 
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Abcese 
Sinonime şi denumiri similare: colecţie purulentă, focar purulent, pustule, 
ulceraţii, furuncule, carbunculi, inflamaţii purulente. 

Explicaţii: acumulare de puroi bine delimitată de ţesuturile din jur. De obicei 
inflamaţie sub acţiunea unor agenţi microbieni ca streptococi, stafilococi, 
colibacili.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: plasture / compresă cu apă şi REGULAT® diluat (1:1) 
înlocuite de mai multe ori.  

Măsuri suplimentare:  

► eliminarea toxinelor prin rinichi şi intestine (de exemplu spirulina - SPIRULINA 
BASE).  

► băi cu substanţe astringente (băi cu ceai din coajă de stejar, muşeţel). 

Posibile măsuri terapeutice:  

► clarificarea cauzelor în cazul manifestărilor frecvente.  

► tratarea locaţiilor cu probleme (dinţi, amigdale etc.). 

 

 

Acces febril 
Sinonime şi denumiri similare: temperatură ridicată, temperatură ridicată a 
corpului, creşterea temperaturii corpului, afecţiune febrilă. 

Explicaţii: febra constituie o reacţie de vindecare şi nu ar trebui interpretată ca 
o boală. Cu toate acestea, se recomandă stabilirea cauzelor stării febrile, 
deoarece, de multe ori, aceasta poate fi cauzată de agenţi patogeni periculoşi (de 
exemplu: SARS, borelioză, boli tropicale şi altele). Posibilele complicaţii la bolile 
febrile sunt: insuficienţă cardiovasculară, deshidratarea (uscarea) şi iritaţii ale 
sistemului nervos central sub formă de stări de delir şi de convulsie. La copii şi la 
persoanele în vârstă trebuie avută în vedere o hidratare corespunzătoare, pentru 
a preveni apariţia complicaţiilor indicate mai sus.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: la copii: 2 x 1 linguriţă zilnic amestecat cu 1⁄2 pahar de 
apă; la adulţi: 2 x 1 lingură zilnic.  

Administrare externă: comprese reci cu amestec din apă şi REGULAT® diluat 
(1:1), aplicate pe gambă şi pe frunte. 

Măsuri terapeutice: în cazul infecţiilor febrile cauzate de viruşi, starea febrilă 
poate fi înlăturată în scurt timp prin administrarea combinată de „Spenglersan 
G“ (producător: Meckel-Spenglersan) şi REGULAT®. La fiecare oră se aplică 5-6 
picături de „Spenglersan Kolloid G“ pe plica cotului, urmată de aceeaşi cantitate 
de REGULAT®. De multe ori apare transpiraţie urmată de un somn regenerativ. 

A 
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Achilie pancreatică 
Sinonime şi denumiri similare: achylia gastrica, deficit de suc gastric. 

Explicaţii: deficit de sucuri digestive în stomac din cauza unei gastrite cronice, 
anemii pernicioase sau cancer gastric.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă: 3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. Administrare: 
nediluat, cu 15-20 minute înainte de masă.  

Măsuri suplimentare:  

► administrarea de substanţe amare, de exemplu suc de păpădie sau concentrat 
din plante medicinale „Ja mei!“.  

Posibile măsuri terapeutice:  

► pepsină şi acid clorhidric de substituţie. 

 

Acidoza 
Sinonime şi denumiri similare: hiperaciditate, hiperaciditate latentă, acidoză 
metabolică, tulburarea echilibrului acido-bazic, modificări ale pH-ului sanguin. 

Explicaţii: tulburarea echilibrului acido-bazic în favoarea acidului. Confirmarea 
are loc prin stabilirea rezervei alcaline a sângelui, a cantităţii de bioxid de carbon 
din aerul respirat respectiv a valorii pH-ului urinei.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă:  

►2 x 1 lingură zilnic înainte de mese, diluat într-un pahar cu apă, se 
administrează în înghiţituri mici.  

► în locul apei se poate folosi şi ceai alcalinizat cald.  

Măsuri suplimentare:  

► creşterea consumului de alimente care se metabolizează bazic.  

► reducerea excesului de acid la nivel tisular.  

► băi în ape minerale conţinând hidrocarbonaţi. Pentru o baie este nevoie de 200 
g bicarbonat de sodiu (NaHCO3). După baie nu clătiţi, doar ştergeţi uşor. 
Substanţa alcalină de pe piele acţionează ca un depozit alcalin. Acelaşi depozit 
alcalin pe piele îl obţineţi cu băi în care adăugaţi argilă verde. ► tratamente 
alternative cu săruri de baie şi amestecuri de plante medicinale. 

O metodă generală de dezacidificare este folosită de către medicul Ekkehardt 
Scheller în cazul unei acidităţi ridicate în conformitate cu următoarea schemă 
după Dr. Jakobs: 

„comprimate alcaline“ 3 x 3 tablete zilnic pe bază de citrat (citratul se 
metabolizează bazic)  

„Osiba“ 3 x 2 doze zilnic, producător Zimmermann. 

Acest concentrat coloidal neutralizează acidul din ţesutul conjunctiv şi din celule.  

A 
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Posibile măsuri terapeutice:  

► masaj şi masaj cu ventuze, pentru a mobiliza acizii. 

 

 

Acneea rozacee - acneea vulgară 
Sinonime pentru acneea rozacee: acnee. 

Sinonime pentru acneea vulgară: acnee, coşuri, acnee juvenilă, papule, 
pustule, sebum crescut. 

Explicaţii: 

Acneea rozacee: modificare şi extindere a vaselor cutanate. Rezultă hiperemie 
cronică a feţei şi formarea de noduli. De obicei cu hiperemie şi senzaţie de 
căldură pe nas, obraji şi frunte. În stadii avansate se poate ajunge la îngroşarea 
şi proliferarea pielii până la „rinofimă“ (acnee hipertrofică a nasului). Cauzele pot 
fi tulburări gastrointestinale, constipaţie, diabet zaharat, hipertensiune arterială, 
alcoolism, boli cardiovasculare şi tulburări hormonale după menopauză. 

Acneea vulgară: hiperfuncţie a glandelor sebacee şi folicul pilos din cauza 
tulburărilor metabolice, schimbărilor hormonale, constipaţiei şi disbacteriozei 
intestinale respectiv a interferenţelor (infecţiilor de focar). 

Criterii importante pentru tratament: stabilirea cauzei, deoarece de multe ori 
este vorba despre un dezechilibru metabolic cauzat de probleme fizice sau 
psihice (inclusiv stres).  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 linguriţă zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: amestec de apă cu REGULAT® (1:1), se diluează şi se 
pulverizează pe piele. În cazurile grave, REGULAT® poate fi diluat cu lapte 
demachiant.  

Măsuri suplimentare:  

► schimbarea dietei, eventual o uşoară exfoliere a pielii.  

► băi de aburi faciale cu ceai de muşeţel (1/2 litru), la care se adaugă 2 linguri 
de REGULAT®. Apoi loţiune + REGULAT® (2/3 loţiune + 1/3 REGULAT®).  

► dietă lacto-vegetariană, alimente crude, evitaţi carnea de porc, slănina, ouăle. 

 

 

Adinamie 
Sinonime şi denumiri similare: stare de slăbiciune, oboseală, letargie, 
sindromul oboselii cronice, astenie, slăbiciune, slăbiciune musculară. 

Explicaţii: stare de slăbiciune, oboseală din cauza perioadelor lungi de 
îmbolnăvire, surmenaj, stres sau subalimentaţie. 

Criterii importante pentru tratament: stabilirea cauzei, deoarece de multe ori 
este vorba despre un dezechilibru metabolic cauzat de probleme fizice sau 
psihice (inclusiv stres). 
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Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: comprese cu amestec de apă şi REGULAT® diluat (1:1) 
pe regiunea hepatică şi 2 degete mai jos de buric (punctul de acupunctură 
„marea energie”).  

Măsuri suplimentare:  

► duş alternant, masaj cu peria, mişcare suficientă (mers pe jos, cu bicicleta, 
etc.).  

► efectuarea de pauze, exerciţii de relaxare, yoga, masaj.  

► dietă bogată în substanţe vitale. 

 

 

Adipozitatea 
Sinonime şi denumiri similare: greutate corporală excesivă, îngrăşare, 
lipomatoză, obezitate. 

Definiţie: o creştere a cantităţii de ţesut adipos în organism, foarte răspândită în 
ţările industrializate. Este adesea asociată cu efecte patologice şi boli cronice, ca 
de exemplu diabet zaharat tip II, boli cardiovasculare, tulburări ale funcţiilor 
articulare, reumatism, gută, distrofie grasă a ficatului sau nivel excesiv al 
grăsimilor din sânge. 

Clasificarea greutăţii la adulţi în conformitate cu indicele de masă 
corporală  

Raportul talie-şolduri (waist-hip ratio) 

Prin intermediul acestui raport dintre circumferinţa abdominală şi cea a şoldurilor 
se poate determina riscul personal de sănătate cauzat de obezitate. Spre 
deosebire de indicele de masă corporală, elementul important nu este greutatea, 
ci repartizarea grăsimii în jurul taliei (tip măr), care solicită mult mai puternic 
organele interne decât grăsimea de pe şolduri (tip pară). 

Raportul talie şolduri (waist-hip ratio): la bărbaţi raportul ar trebui să fie 
sub 1,0 iar la femei sub 0,85. 

Observaţie: grăsimea abdominală (tip măr) este foarte solicitantă pentru corp 
(cauzează inflamaţii) şi trebuie redusă.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic nediluat sau diluat într-un pahar cu 
apă. Se recomandă adăugarea sucului de la 1⁄2 lămâie pentru diluarea „R“. 
REGULAT® + sucul de lămâie inhibă oxidarea lipoproteinelor cu densitate (ldl) şi 
stimulează arderea grăsimilor. 

Pentru stabilizarea nivelului de glucoză în sânge şi împotriva hiperorexiei se 
recomandă administrarea de REGULAT® Spezial Diabetic. 

Administrare nazală: într-un flacon de spray nazal (20 ml Dr. Niedermaier-
Pharma) se amestecă 5 ml REGULAT® cu 15 ml de soluţie salină izotonă (se 
găseşte în farmacii).  
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De 4-5 x zilnic aplicaţi câte 2 doze în fiecare nară – inhalaţi puternic. Administraţi 
suplimentar la hiperorexie şi înaintea fiecărei mese. Ungeţi ocazional mucoasele 
nazale cu unguent gras.  

Măsuri suplimentare:  

► mâncaţi fructe. O muşcătură este suficientă.  

► faceţi mişcare.  

► dietă cu puţine calorii dar bogată în nutrienţi.  

► mâncaţi puţin la cină („nu mâncaţi niciodată pe săturate“).  

► dietă lacto-vegetariană fără sare.  

► abluţiuni alternante, băi de aburi, saună (nu se recomandă în cazul pacienţilor 
cardiaci).  

► masajul ciupit şi cu ventuze ajută la descompunerea grăsimii, celulitei şi ajută 
ca ţesutul să rămână ferm. 

 

Recomandare: cu 15-20 minute înainte de masă luaţi 1 tabletă de spirulină, 
pentru a preveni o senzaţie de foame. Spirulina menţine stabil nivelul glucozei 
din sânge, evitând o creştere a secreţiei de insulină, fiind bogată în aminoacizi 
esenţiali, vitamine, proteine, minerale şi săracă în carbohidraţi/grăsimi. 

 

 

Afecţiuni cardiovasculare 
Sinonime şi denumiri similare: afecţiuni cardiovasculare funcţionale, 
probleme ale sistemului cardiovascular. 

Explicaţii: termen generic pentru hipofuncţia sistemului cardiovascular. 
Clarificarea cauzelor stă pe primul loc (insuficienţă cardiacă, afecţiuni vasculare, 
vagotonie etc.).  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic într-o ceaşcă de ceai de păducel 
(cald). 

Administrare externă:  

► aplicarea pe regiunea cardiacă a unui amestec din apă şi REGULAT® diluat 
(1:1). 

► hepatopatiile pot cauza de asemenea senzaţii cardiace – comprese pentru 
afecţiunile hepatice.  

► poziţie înaltă a diafragmului, atinge apexul cardiac – compresă abdominală cu 
amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1). 

Măsuri suplimentare:  

► exerciţii cardiovasculare, mese uşoare, mici, tratamente după Kneipp.  

► Atenţie la semnalele preventive!  
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Măsuri terapeutice:  

► în cazul tulburărilor cardiace puternice, betablocantele sau preparate digitale 
pot fi completate cu picături Strophantus D4 sau Digitalis D30 şi adăugate în 
amestecul REGULAT® - ceai de păducel (5 picături/ceaşcă). Această combinaţie 
îmbunătăţeşte activitatea inimii, creşte vascularizaţia şi aprovizionarea cu oxigen 
a inimii şi prelungeşte faza de refracţie. 

 

 

Afecţiuni ale pielii 
Vezi şi: „probleme generale ale pielii, îngrijirea pielii“.  

Sinonime şi denumiri similare: apariţia coşurilor, a acneei şi a punctelor 
negre. 

Explicaţii: sunt cauzate de schimbările hormonale din timpul pubertăţii, 
„alimentaţie greşită“ (prea iute, prea grasă, prea dulce), creşterea exagerată a 
florei intestinale, predispoziţii genetice. De obicei există o activitate excesivă a 
glandelor sebacee şi a foliculilor.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă: ca la afecţiuni ale pielii. 

Administrare externă:  

► pe piele se pulverizează un amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) sau se 
pulverizează Regulat® Cosmetic şi se lasă să se usuce.  

► o exfoliere uşoară a pielii deschide porii înfundaţi de grăsime şi de seu.  

► în cazul pielii foarte grase se poate renunţa la aplicarea loţiunii de corp sau la 
ungerea pielii.  

Măsuri suplimentare:  

► reducerea grăsimilor animale, a ciocolatei şi a mâncării „fast food”.  

► trecerea la un regim alimentar care include legume şi alimente crude, fibroase 
şi alcaline.  

► comprese faciale calde cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:2). 

► folosirea REGULAT® Spray – Loţiune regeneratoare pentru piele. 

Măsuri terapeutice:  

► reabilitarea florei intestinale cu bifidobacterii, lactobacterii şi E .coli. 

 

 

Afecţiuni hemoroidale  
Sinonime şi denumiri similare: hemoroizi, perne hemoroidale, curent sanguin, 
tromboze anale. 

Explicaţii: hemoroizii sunt dilataţii venoase saciforme (varice) în partea 
interioară şi exterioară a rectului.  
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Deasupra liniei cutanate (aproximativ 12 cm distanţă faţă de rect) ele nu sunt 
dureroase. Hemoroizii externi cauzează simptome ca mâncărime, pierderea de 
lichide, arsuri, sângerări şi dureri intense în stadiile avansate ale bolii.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă:  

Săptămâna 1: 2 x 1 linguriţă zilnic 

Din săptămâna 2: 2 x 1 lingură zilnic. 

Administrare externă:  

► tampoane cu 1/3 REGULAT® – 2/3 soluţie salină izotonă.  

► în cazul arsurilor şi durerilor severe: REGULAT® se amestecă în raport de 1:2 
cu cremă anti-hemoroidală.  

► în cazul varicelor interne amestecul din REGULAT® şi cremă anti-hemoroidală 
se introduce în rect prin intermediul unei clisme.  

Măsuri suplimentare:  

► băi de şezut cu REGULAT®, clisme cu 100 ml ceai de muşeţel + 15 ml 
REGULAT®.  

► uşurarea circulaţiei portale, scaun regulat, multă mişcare.  

► evitaţi şederea pe suprafeţe reci. 

 

 

Afte 
Sinonime şi denumiri similare: denumirea din limba greacă pentru ciuperci, 
pustule, defecte ale funcţiei mucoasei, inflamaţii ale mucoasei gurii şi gâtului. 

Definiţie: aftele sunt rupturi dureroase ale epidermei în zona orificiilor, la 
joncţiunea dintre piele şi mucoase. Zonele afectate sunt gura, nasul, anusul şi 
vaginul.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 linguri zilnic înainte de mese (tratament ca la 
colită infecţioasă, infecţii intestinale). 

Administrare externă:  

► la începutul îmbolnăvirii, se recomandă umectarea regiunii afectate cu 
REGULAT® nediluat.  

► în cazul în care fisurile sunt deja dureroase, se recomandă diluarea 
REGULAT® cu apă (1:2 sau 1:3). Apoi aplicaţi o cremă grasă.  

► anusul şi vaginul se umectează cu REGULAT® (amestec de apă şi REGULAT® 
- 1:2), sau se recomandă întinderea timp de 15 minute şi introducerea cu o 
seringă.  

Măsuri suplimentare:  

► îngrijirea pielii cu produse specifice, de exemplu REGULAT® Cosmetic, 
REGULAT® Spray – Loţiune regeneratoare pentru piele. 
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Agregarea trombocitelor 
Sinonime şi denumiri similare: agregarea plachetară. 

Explicaţii: agregare patogenă consolidată a celulelor sanguine prin fibrinogeneză 
crescută. Riscul de formare a trombelor cu ocluzie ulterioară (vezi „tromboza“)!  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► comprese cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) se aplică pe picioare, 
abdomen şi ceafă.  

► administrare nazală în proporţie de 1:3 diluat (1/4 REGULAT® – 3/4 soluţie 
salină izotonă).  

Măsuri suplimentare:  

► cel puţin 2 litri de lichide / zi (de exemplu ceai de păducel, sucurile diluate pot 
fi amestecate împreună cu REGULAT®).  

Măsuri terapeutice:  

► venesecţie, tratament cu lipitori pentru profilaxă, aşa cum a fost descris la 
„tromboză“ . 

 

 

Alergie la proteine 
Sinonime şi denumiri similare: intoleranţă la proteine, alergie la proteinele 
din lapte de vacă, ouă de găină, din soia sau făină de grâu (gluten). 

Definiţie: reacţie excesivă a sistemului imunitar la diferite forme de proteine, cu 
eliberarea concomitentă de histamină, formarea de vezicule, prurit, uneori 
eriteme şi tumefacţii.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: ca şi în cazul celorlalte forme de alergie, REGULAT® 
trebuie administrat mai întâi în doze mici, pentru a evita reacţii iniţiale cauzate 
de eliberarea crescută de toxine. 

Săptămâna 1: 2 x 10 picături zilnic  

Săptămâna 2: 2 x 20 picături zilnic  

Săptămâna 3: 2 x 1 linguriţă zilnic, eventual  în apă sau ceai (cald)  

Din săptămâna 4: 2 x 1 lingură zilnic / idem. 

Administrare externă:  

► Regulat® Cosmetic, REGULAT® Spray – loţiune regeneratoare pentru 
piele, pentru a reduce inflamaţia şi pruritul.  

► după ameliorarea simptomelor, reîncepeţi tratamentul cu pulverizarea 
amestecului din apă şi REGULAT® diluat (1:1). 
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Măsuri suplimentare:  

► evitarea cauzelor care provoacă alergii.  

► obişnuire treptată a intestinului subţire la mici componente de proteine, cum 
ar fi aminoacizii şi oligopeptidele (lanţuri de 8 aminoacizi). Toţi aminoacizii sunt 
incluşi în SPIRULINA BASE (spirulină) (producător: Dr. Niedermaier Pharma) într-
o compoziţie optimă.  

► „Selenium Enzym Plus“ (tot de la Dr. Niedermaier) scindează proteina cu masă 
moleculară foarte mare în subunităţi mici, contribuind astfel la o toleranţă 
îmbunătăţită faţă de proteine.  

Măsuri terapeutice:  

► testarea existenţei unor alergii necunoscute. 

 

 

Alergie solară 
Sinonime şi denumiri similare: alergie la lumină, fotoalergie, piele sensibilă 
(palidă), fotodermatoză, acneea estivală (tip Mallorca). 

Explicaţii: sensibilitate ridicată faţă de razele ultraviolete ale soarelui. 
Consecinţele sunt diferite leziuni sau afecţiuni ale pielii.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic. 

Administrare externă: REGULAT® diluat (1/3 REGULAT® + 2/3 apă) se 
pulverizează pe locurile sensibile ale pielii sau pe întregul corp.  

Măsuri suplimentare:  

► obişnuire treptată a pielii la razele solare, aşa-numita „pre-pigmentare“ în 
saloanele de bronzat la un anumit tip de raze ultraviolete inofensive.  

► amestec de REGULAT® + vitamina C interceptează „radicalii liberi“ (risc de 
cancer de piele) în stratul subcutanat şi îi fac inofensivi. Poate fi administrat 
intern sau aplicat extern.  

► în cazul administrării interne, la fiecare lingură de REGULAT® poate fi adăugat 
sucul de la 1⁄2 de lămâie sau acid ascorbic dizolvat (natural, de exemplu din 
Acerola).  

► în cazul pulverizării pe corp se recomandă adăugarea vitaminei C în 
REGULAT® diluat. După administrarea amestecului de REGULAT® cu vitamina C 
se recomandă aplicarea unei loţiuni pentru protecţia solară (cu factor de 
protecţie ridicat: 20-30). 

► folosirea preparatului REGULAT® Spray – Loţiune după plajă împotriva 
arsurilor. 

Măsuri terapeutice:  

► administrarea de calciu (fiole) măreşte rezistenţa pielii faţă de razele solare. 
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Alergii  
Sinonime şi denumiri similare: hipersensibilitate, intoleranţă, reacţii alergice, 
răspuns imun excesiv, reacţie străină, răspuns imun la antigene. 

Definiţie: („reacţie diferită“). Sensibilizarea anterioară la antigene cauzează o 
reacţie antigen-anticorp a organismului cu un răspuns imun excesiv. Aceasta 
este asociată de cele mai multe ori cu o producţie şi eliminare crescută de 
histamine în celulele mastoide, combinată cu mâncărimi şi formarea de vezicule 
sub piele.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Creşterea treptată a dozei administrate:  

Săptămâna 1: 1/2 de linguriţă zilnic, diluat într-un pahar cu apă sau ceai 
metabolic.  

Săptămâna 2: 1 linguriţă zilnic, idem cu prima săptămână (se administrează în 
înghiţituri mici).  

Săptămâna 3: 2 x 1 linguriţă zilnic, idem  

Săptămâna 4: 2 x 1 lingură zilnic. 

Dacă la una din dozele de mai sus apar reacţii adverse severe, suspendaţi 
administrarea REGULAT® timp de 2-3 zile, după care continuaţi tratamentul cu 
administrarea unei doze mai mici. 

Administrare externă: amestec de apă şi REGULAT® diluat (2:1), se 
pulverizează pe piele şi se masează. În cazul unui prurit sever, poate fi folosită 
loţiune neutrală pentru diluare. Unguentul „Palatol“ (producător Pascoe) reduce 
foarte repede pruritul. De asemenea, crema „Bachblütensalbe” (crema Rescue) 
poate fi foarte utilă.  

Măsuri suplimentare:  

► eliminarea agenţilor cauzatori de reacţii alergice (produse alimentare, 
cosmetice, detergenţi, gel de duş, etc.), în măsura în care acest lucru este 
posibil.   

Posibile măsuri terapeutice:  

► testarea reacţiilor alergice sau a intoleranţelor necunoscute.  

► asanarea focarelor de infecţie de la dinţi sau amigdale.  

► asanarea florei microbiene din intestin prin intermediul preparatelor ce conţin 
bifidobacterii şi lactobacterii (fără lactoză!) precum şi prin intermediul bacteriei 
Escherichia coli (E. coli) (de exemplu Mutaflor). 

 

 

Amenoree 
Sinonime şi denumiri similare: amenoreea, absenţa menstruaţiei / fluxului 
menstrual, amenoree primară şi secundară. 

Definiţie: absenţa menstruaţiei. În cele mai multe cazuri nu există cauze 
organice ci funcţionale. 
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Cauzele pot fi tulburări ale secreţiei glandelei pituitare, a glandei paratiroide, 
anemie, diabet zaharat, boli infecţioase, tuberculoză, carcinoame, schimbări de 
mediu şi climatice, consum de alcool şi de substanţe narcotice, intervenţii 
ginecologice, precum şi traume fizice sau psihice.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă:  

► 2-3 x 1 linguri zilnic înainte de mese.  

► administrare nazală în cazul amenoreei cu cauze hormonale (amestec din 5 ml 
REGULAT® cu 15 ml soluţie de clorură de sodiu izotonă) – 3-5 x 2 doze în 
fiecare nară zilnic, inhalare puternică. 

Administrare externă:  

► compresă cu amestec de apă şi REGULAT® diluat (1:1), se aplică pe regiunea 
ovariană.  

► deasupra plasaţi un termofor (seara, timp de o oră sau mai mult).  

Posibile măsuri terapeutice:  

► stabilirea nivelului hemoglobinei.  

► verificarea nivelului de hormoni din sânge.  

► în cazul stărilor anemice substituirea preparatelor de fier şi a acidului folic.  

 

 

Ameţeală cerebrală (cauzată de creier) 
Sinonime şi denumiri similare: vertij, criză (acces) de ameţeală, dezechilibru, 
tulburări de echilibru. 

Explicaţii: dezechilibru cauzat de lipsa de congruenţă între urechea internă, 
percepţia vizuală şi motilitatea musculară. Deseori asociat cu anxietate sau un 
sentiment de anihilare şi simptome vegetative (greaţă, vărsături, transpiraţie, 
tahicardie, eventual chiar colaps).  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 linguriţă zilnic în ceai cardiovascular. 

Administrare externă:  

► comprese cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) pe ceafă şi în 
regiunea inferioară a occipitalului (locaţia medulla oblongata – responsabilă 
pentru simţul echilibrului).  

► comprese pe partea superioară a abdomenului (locaţia aşa-numitului „plex 
solar“, care corespunde sistemului nervos central) cu REGULAT® diluat.   

► în cazul implicării urechii interne (de exemplu otoscleroză) se poate aplica 
REGULAT® (2/3 apă: 1/3 REGULAT® diluat) în conductul auditiv.  

► aplicarea şi masarea de REGULAT® nediluat pe osul din spatele urechii 
(mastoidă) de mai multe ori pe zi.  
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► comprese pe zona ochilor cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) pe 
pleoapele închise.  

Măsuri terapeutice:  

► stabilirea şi tratarea cauzelor, verificarea tensiunii arteriale, EEG, EKG etc.  

► clarificarea unei posibile implicări a coloanei vertebrale cervicale (malformaţie 
a vertebrelor, comprimare a nervului, obstrucţia curgerii aorta basalis). Măsuri 
de facilitare a circulaţiei sanguine (medicamente, diluarea sângelui etc.).  

► în cazuri severe se recomandă tratarea mastoidei cu lipitori. Injecţii 
intradermice cu „Mucokehl D5“ + „Circulo-Injeel“ (producător: Heel) ca amestec 
în regiunea mastoidă (ajută de multe ori şi în cazul tinnitusului). 

 

 

Amigdalita 

Sinonime şi denumiri similare: amigdalită acută, amigdalită cronică, tonsilită, 
inflamaţie a amigdalelor/ amigdalelor palatine. 

Definiţie: inflamaţie şi roşeaţă a amigdalelor cu dificultăţi la înghiţire, dureri de 
cap, dureri de urechi, oboseală şi eventual febră, stare generală de rău. Este 
cauzată de obicei prin multiplicarea bacteriană în aşa-numitele lacune şi cripte 
ale amigdalelor (ţesut limfatic cicatrizat). 

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă:  

► 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese.  

► suplimentar faţă de administrarea internă, de 3-5 x zilnic se ia 1 lingură de 
REGULAT® în gură, se amestecă cu salivă şi se clăteşte cavitatea faringelui. Apoi 
se scuipă, pentru a elimina toxinele bacteriene. 

► clătirea cavităţii bucale de 2 x pe zi cu REGULAT® Dent. 

Administrare externă: comprese cu amestec de apă şi REGULAT® diluat (1:1), 
aplicate în regiunea gâtului.  

Măsuri terapeutice:  

► în cazurile grave şi cronice se recomandă îndepărtarea amigdalelor după 
metoda Röder.  

► îndepărtarea bacteriilor şi a puroiului. 

 

 

Anexita 
Sinonime şi denumiri similare: inflamaţie a trompelor uterine, ovarită, 
oforosalpingită, salpingită, inflamaţia organelor pelviene. 

Explicaţii: inflamaţie uni- sau bilaterală a organelor genitale feminine, mai ales 
a trompelor uterine şi a ovarelor (ambele anexe ale uterului). 
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Acestea sunt cauzate în majoritatea cazurilor de bacterii, care pornind de la 
vagin şi uter ajung în trompele uterine şi ovare.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: compresă cu amestec de apă şi REGULAT® diluat (1:1) 
peste noapte, deasupra se aşează un termofor.  

Măsuri suplimentare:  

► repaus la pat, dacă acest lucru este posibil.  

► excreţie prin intestin şi piele, baie de şezut.  

Posibile măsuri terapeutice:  

► în caz de manifestare frecventă se recomandă metoda Baunscheidt şi plasture 
de cantaridină. 

 

 

Apatia 
vezi şi „adinamia“   

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese.  

Administrare externă: 8 dischete demachiante, pulverizate cu amestec de apă 
şi REGULAT® diluat (1:1) se fixează între degetele de la picioare. Se îmbracă 
şosete şi se lasă să acţioneze peste noapte. Acest lucru duce la o activare a 
meridianelor piciorului (meridianele aferente splinei, ficatului, stomacului, vezicii 
biliare, rinichiului şi vezicii urinare). Aceste meridiane sunt foarte importante 
pentru detoxifierea organismului şi activarea energiei. 

 

 

Apoplexie cerebrală 
Sinonime şi denumiri similare: ictus apoplectic, hemoragie cerebrală, ictus, 
accident vascular cerebral. 

Definiţie: tulburare funcţională bruscă a unei anumite regiuni ale creierului, cu 
pierderea cunoştinţei (nu în toate cazurile) şi paralizie. 

a) apoplexie sanguină: capul are o culoare roşu aprins, sângerări masive în 
urma rupturii vaselor sanguine, cu distrugerea sângeroasă a anumitor regiuni ale 
creierului. 

b) embolie cerebrală: faţă palidă, distrugere acută a ţesutului ischemic, cu 
aşa-numitele „zone de înmuiere" în regiunea arterei înfundate (tromboză). 

Criterii importante pentru tratament: calitatea, momentul şi durata 
tratamentului iniţial sunt foarte importante pentru a preveni leziuni ireversibile 
ale creierului.  

Atenţie !!: Utilizaţi REGULAT® numai pentru tratament ulterior! 
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Medicul trebuie neapărat să verifice nivelul de coagulare a sângelui (test rapid), 
deoarece pacienţii efectuează un tratament cu marcumar!! 

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1-2 linguri zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: regiunea capului şi membrele paralizate se masează cu 
un amestec de apă şi REGULAT® diluat (1:1). 

Măsuri terapeutice:  

► în multe cazuri, administrarea combinată de REGULAT® şi Arnica C 200 
(pentru resorbţia edemelor cerebrale şi a leziunilor cauzate de apoplexie) s-a 
dovedit foarte eficientă.  

► gimnastică medicală, exerciţii de mişcare, antrenament muscular.  

► terapie magnetică (se va consulta medicul).  

► dacă rezultatele testului rapid sunt în scădere consultaţi un medic! 

 

 

Arsuri  
Sinonime şi denumiri similare: combustio, leziuni termice, arsuri termice, 
acţiune termică acută asupra pielii. 

Definiţie: leziuni la nivelul pielii şi a ţesuturilor inferioare, cauzate de expunerea 
excesivă la căldură şi foc (inclusiv arsuri termice, eriteme solare). 

Explicaţii: în cazul arsurilor care pun în pericol viaţa sau a opăririlor  este 
necesară o terapie de şoc imediată. Şoc prin absorbţia proteinelor dezintegrate. 
Simptome: scăderea tensiunii arteriale, funcţie renală redusă, faţă palidă 
acoperită de transpiraţie, greaţă, sete, pierderea cunoştinţei. Hipovolemia şi 
volumul sistolic stau în prim plan, din cauza înfundării sângelui în organele 
interne, pierderea de sânge. Pacientul trebuie poziţionat orizontal, picioarele se 
vor menţine într-o poziţie ridicată, infuzie de soluţie substituentă a sângelui, 
îngroşarea vaselor sanguine cu corticoizi (până la 40 mg, dacă acest lucru este 
posibil) intravenos sau cu soluţia de infuzie, duş rece al cefei ca excitaţie 
medulară pentru tonifierea vaselor sanguine. Menţinerea funcţiilor renale, a 
căilor respiratorii (poziţie laterală, cu capul înclinat puternic către spate, pentru a 
elibera căile respiratorii blocate). 

În cazul arsurilor şi opăririlor puternice se recomandă consultarea imediată a 
unui medic!  

Criterii importante pentru tratament: îmbunătăţirea nivelului de protecţie şi 
a structurii pielii, întărirea sistemului imunitar, inflamaţiile şi consecinţele 
negative ale acestora. 

În aceste cazuri, REGULAT® îşi produce foarte repede efectele, rezultatul fiind o 
vindecare foarte rapidă a rănilor şi o ameliorare rapidă a durerilor. În cazul în 
care REGULAT® se aplică imediat, vindecarea rănii are loc în majoritatea 
cazurilor fără cicatrizarea zonei afectate. 

În cazul arsurilor severe consultaţi neîntârziat un medic! 
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Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: în cazuri unor arsuri de gravitate redusă, REGULAT® 
ajută foarte repede la reducerea durerilor şi accelerează procesul de vindecare a 
rănilor. Se administrează imediat 2-3 linguri de REGULAT® în celelalte cazuri 2 x 
zilnic 1 lingură. 

Administrare externă:  

► se pulverizează imediat un amestec din apă şi REGULAT® (1:1) sau 
REGULAT® Spray - Loţiune regeneratoare pentru piele. Repetaţi de mai 
multe ori. 

► peste noapte se aplică comprese cu REGULAT® nediluat. 

 

 

Artrită – artroză 
Sinonime şi denumiri similare: 

Artrită: inflamaţie acută a articulaţiilor/artropatie, osteoartrită, poliartrită, artrită 
bacteriană, artrită reumatoidă, inflamaţie cronică a articulaţiilor. 

Artroza: artrită prin uzură, artropatie degenerativă, artroză primară/secundară, 
osteoartroză, artroză deformantă. 

Definiţie: cauzele pot fi, printre altele, o acidificare masivă a organismului, 
precum şi bolile autoimune faţă de propriul ţesut osos respectiv cartilaginos.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă: creşterea treptată a dozei administrate, pentru a preveni 
eliberarea masivă de acid din ţesutul conjunctiv (agravare severă)!! 

Săptămâna 1: se amestecă 2 x 5-10 picături zilnic cu puţină apă sau preferabil 
cu ceai alcalin. 

Săptămâna 2: Se amestecă 1 x 1 linguriţă zilnic. 

Săptămâna 3: idem. 2 x 1 linguriţă zilnic. 

Săptămâna 4: idem. 2 x 1 lingură zilnic într-un pahar cu apă. 

Dacă una din dozele indicate mai sus cauzează o agravare a simptomelor, 
încetaţi administrarea de REGULAT®. După ameliorarea simptomelor, reîncepeţi 
tratamentul cu administrarea unei doze mici. 

Administrare externă:  

► comprese cu amestec de apă şi REGULAT® diluat (1:1 sau 1:2).  

► la artrită se recomandă de obicei comprese reci, la artroză comprese calde 
(pachete umede şi calde).  

Măsuri suplimentare:  

► băi alcaline, vezi la acidoză.  

► minerale alcaline, plante medicinale alcaline, „Ja mei!” şi SPIRULINA BASE 
(spirulină) pentru neutralizarea şi eliminarea acizilor din corp, argilă verde pentru 
băut. 
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► împachetări cu argilă verde pe zonele dureroase. 

► evitaţi alimentele care facilitează producţia de acizi (de exemplu carne, 
dulciuri, băuturile alcoolice).  

► mişcarea articulaţiilor, însă fără suprasarcină.  

Măsuri terapeutice:  

► după consultarea medicului terapeut, masaj cu ventuze pentru îmbunătăţirea 
alimentării cu substanţe nutritive şi reducerea inflamaţiei. 

 

 

Arterita membrelor inferioare 
Sinonime şi denumiri similare: claudicatio intermittens, boala Charcot, 
arterita membrelor inferioare, claudicaţie intermitentă / recurentă, piciorul 
fumătorului, boală obstructivă a arterelor pelviene sau piciorului. 

Definiţie: claudicaţia intermitentă este cunoscută şi sub denumirea „artrita 
membrelor inferioare“. Cauza este o vascularizaţie deficitară, în special a 
muşchiului gastrocnemian, cu crampe şi dureri, care forţează pacientul să ia 
„pauze din mers“. Simptomele dispar după câteva minute. De multe ori pacientul 
se opreşte în faţa unei vitrine, pentru a permite efectuarea pauzei necesare.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic nediluat sau diluat în ceai 
cardiovascular.  

Administrare externă:  

► compresă caldă pe muşchiul gastrocnemian cu amestec din apă şi REGULAT® 
diluat (1:1).  

► respectiv masarea cu peria a REGULAT®.  

Măsuri suplimentare:  

► după aplicarea compresei respectiv efectuarea masajului, se recomandă 
aplicarea pe muşchi a unui unguent pentru vene sau pentru facilitarea 
vascularizării.  

► şi dozele mari de magneziu facilitează o relaxare musculară. Duşuri alternante 
ale gambei şi masaje cu peria sunt remedii casnice frecvent folosite. 

 

 

Atonia intestinală 
Sinonime şi denumiri similare: constipaţie, defecare limitată, constipaţie 
cronică, defecare neregulată. 

Definiţie: peristaltism redus al musculaturii intestinale. Chimul alimentar este 
transportat prea încet către intestin. Cauzează o extindere a secţiunii afectate şi 
prin aceasta o întârziere şi o oprire a transferului. 
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Cauzele includ slăbiciuni congenitale (megacolon congentuinum) dar cele mai 
multe sunt dobândite ca urmare a leziunilor toxice sau mecanice (ocluzii 
intestinale, intoxicaţii, leziuni, intervenţii chirurgicale). În special în cazul 
constipaţiilor cronice, o „trecere“ rapidă este esenţială, deoarece dintr-un intestin 
lent rezultă adesea o autointoxicaţie.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă:  

► 3 x 1 lingură zilnic amestecată în 1⁄4 l de apă caldă (40-45 grade).  

► după caz, clisme cu 100 ml de apă caldă + 15-20 ml de REGULAT®.  

Măsuri suplimentare:  

► dietă bogată în fibre, exerciţii abdominale, gimnastică pentru musculatura 
planşeului pelvin, 2-3 l de lichide, alimentaţie vegetariană. 

 

 

Atonia vezicii 
Sinonime şi denumiri similare: incontinenţă urinară, incontinenţă, pierderea 
de urină. 

Explicaţii: incontinenţa urinară apare după infecţii frecvente ale vezicii urinare. 
Acest lucru conduce la o insuficienţă a sfincterului vezical. Relaxarea vezicii 
urinare suspendate în bazin tinde să apară la o vârstă înaintată („uzura“ 
ligamentelor, în special la femei).  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1-2 linguri zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: comprese umed-calde (eventual peste noapte), 
termofor.  

Măsuri suplimentare:  

► „antrenarea vezicii urinare“ - se va încerca retenţia urinei atâta timp cât acest 
lucru este posibil şi nu se va merge imediat la toaletă la prima senzaţie de 
micţiune. Acest lucru permite antrenarea sfincterului vezical.  

► gimnastică pentru musculatura planşeului pelvin prin încordarea şi relaxarea 
alternativă a musculaturii planşeului pelvin (zilnic de 30-50 ori).  

► în stadiu iniţial, extractul de palmier pitic are efecte bune.  

Măsuri terapeutice:  

► preparate pe bază de siliciu şi calcium fluoricum (săruri tisulare) consolidează 
ligamentele şi muşchii sfincterului. 

 

 

Bătătură  
Sinonime şi denumiri similare: clavus, hipercheratinizare, calozitate. 
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Explicaţii: îngroşare a stratului cornos al unui deget de la picior prin presiuni 
cronice pe pielea de pe lângă oase. Pintenul situat central creşte în profunzime. 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: plasture cu REGULAT® nediluat, se aplică dimineaţa şi 
seara. Alternativ se recomandă administrarea de Regulat® Cosmetic sau 
REGULAT® Spray – Loţiune pentru picioare. 

Măsuri suplimentare:  

► folosiţi încălţăminte adecvată.  

► vara folosiţi încălţăminte deschisă sau mergeţi cu picioarele goale. 

 

Boala Raynaud  
Sinonime şi denumiri similare: sindromul Raynaud, morbus raynaud, 
sindromul degetelor albe, semnul degetului mort. 

Explicaţii: boală vasculară funcţională a reţelei capilare, cauzată de schimbări 
spastice, în principal a arterelor degetelor mâinilor. În cazul unei durate mai lungi 
pot apărea leziuni vasculare cu micronecroze. Paloare, cianoza degetelor, durere 
şi amorţeala segmentelor terminale. Sunt afectate în principal femeile.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic în ceai de păducel (cald). 

Administrare externă:  

► baie de mâini / picioare cu 2-3 linguri de REGULAT® / 2-3 l apă pentru 
îmbăiere.  

► pulverizarea pe regiunea afectată a unui amestec din apă şi REGULAT® diluat 
(1:1). 

Măsuri suplimentare:  

► asigurarea unei vascularizaţii mai bune.  

Măsuri terapeutice:  

► în amestecul REGULAT® - ceai de păducel pot fi adăugate 5-8 picături de 
„Mucedokehl D5“ (producător: Sanum-Kehlbeck) sau 1 x 8 picături de 
„Mucokehl-D5“ se aplică dimineaţa direct sub limbă.  

► se completează cu „preparatul Rutin“ pentru închegarea vaselor sanguine (se 
găseşte în farmacii). 

 

 

Bronşită acută şi cronică 
Sinonime şi denumiri similare: inflamaţia bronhiilor/căilor respiratorii/ 
mucoaselor, bronşita tabagică, bronşita virală, bronşita infecţioasă. 
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Definiţie: inflamaţie acută sau cronică a bronhiilor. Principalele simptome sunt 
tusea iar la începutul bolii sputa sticloasă, vâscoasă, aceasta putând deveni 
purulentă (galben-verde) pe durata evoluţiei bolii.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: pe piept şi în zona gâtului se pulverizează amestecul de 
apă şi REGULAT® diluat (1:1) sau se aplică comprese cu REGULAT®. La copii, 
pe compresa de pe piept se aplică REGULAT® şi „Wick VapoRub“.  

Măsuri suplimentare:  

► modul de inhalare: se fierbe jumătate de litru de apă, se adaugă 1 lingură de 
sare, sucul de la o jumătate de lămâie, 2 linguri de REGULAT® şi se amestecă cu 
4-5 picături de „ulei japonez din plante medicinale“. Aplecaţi capul acoperit cu un 
prosop mare deasupra vasului şi inhalaţi (poate provoca la început o iritare a 
gâtului). Timpul de inhalare recomandat este de 4-5 minute. Repetaţi de mai 
multe ori. Efectul constă într-o lărgire a bronhiilor, o lichefiere rapidă a 
mucusului, expectoraţie mai uşoară şi o ventilare mai bună a bronhiilor. 

 

 

Bursita  
Sinonime şi denumiri similare: bursita, inflamarea bursei seroase, iritarea 
bursei seroase. 

Explicaţii: acumulare de lichide seroase în bursa seroasă din jurul articulaţiilor, 
datorită unui traumatism acut (lovitură, împingere, căzătură etc.) sau a 
suprasolicitării cronice a structurii articulare. 

Simptomele: dureri, inflamaţii, roşeaţă şi limitarea capacităţii de mişcare a 
articulaţiei afectate.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: se recomandă administrarea imediată a 2 linguri de 
REGULAT®. Apoi 2 x 1-2 lingură / linguri zilnic. 

Administrare externă:  

► REGULAT® nediluat se pulverizează de mai multe ori şi se lasă să se 
absoarbă.   

► apoi pansarea articulaţiilor cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1). 

Măsuri suplimentare:  

► în cazul cauzelor traumatice, pachete cu gheaţă şi REGULAT® nediluat 
împiedică umflarea locului afectat.  

► pentru răcire se poate aplica şi gel corespunzător.  

► în formă cronică, cauzată de suprasolicitare, se recomandă aplicarea frecventă 
de pansamente cu REGULAT® (peste care se îmbracă ciorapi medicinali sau folie 
de protecţie). „Camera umedă“ care se formează, asigură o aprovizionare 
constantă cu REGULAT® a articulaţiei afectate.  
 

B 



 

51 

 

Măsuri terapeutice:  

► preparate cu resorbţie, ca unguent „Traumeel“, tablete „Mercurius solubulis 
D4-6“ completează foarte bine efectul REGULAT®.  

► în cazul bursitei cronice se recomandă administrarea de injecţii cu „Utilin S“ + 
„Nigersan D5” sau „Rcarcin“. 

 

 

Căderea părului 
Sinonime şi denumiri similare: efluvium , alopecie, chelie, căderea părului din 
motive hormonale / ereditare / patologice. 

Explicaţii: 

a) cauze hormonale: tratamentul este foarte dificil în cazul căderii părului din 
motive hormonale. Căderea părului la bărbaţi (testosteron) şi la femeile bătrâne 
(virilizarea) din cauza reducerii producţiei de estrogen / progestron poate fi tratat 
doar parţial. REGULAT® poate asigura în aceste cazuri o nutriţie şi vascularizaţie 
îmbunătăţită a rădăcinilor şi foliculelor. 

b) cauze de metabolism sau infecţie. În aceste cazuri utilizatorii au raportat 
rezultate surprinzător de bune. REGULAT® poate asigura în aceste cazuri o 
nutriţie şi vascularizaţie îmbunătăţită a rădăcinilor şi foliculelor. În multe cazuri 
rezultate au fost surprinzător de bune. 

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► se pulverizează şi se masează un amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) 
cu aplicator (producător: Dr. Niedermaier Pharma GmbH) în zona afectată 
respectiv pe întreaga piele a capului.  

► soluţie de păr cu REGULAT®.  

Măsuri terapeutice:  

► în cazul căderii părului, cauzată de metale grele (mercur, plumb, cadmiu etc.), 
efectuarea unui tratament suplimentar cu „Thallium aceticum D6“ produce de 
multe ori rezultate excelente. 

timp de 3 săptămâni se administrează 2 x 1 tablete de „Thallium aceticum 
D6”.  

3 săptămâni de pauză.  

3 săptămâni se administrează „Thallium aceticum D6”.  

3 săptămâni de pauză, etc. 
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Celulita  
Sinonime şi denumiri similare: inflamaţie a ţesutului subcutanat, îmbolnăvirea 
ţesutului conjunctiv şi adipos, formarea pielii tip „coajă de portocală”, inflamaţia 
ţesutului celuloadipos subcutanat, denivelări ale pielii, insuficienţa ţesutului 
conjunctiv. 

Explicaţii: modificări cauzate de vârstă, alimentaţie şi ereditare ale structurilor 
subcutanate, în special a ţesutului adipos subcutanat. Se ajunge la penetrarea de 
celule adipoase în derm, cu deformări ale suprafeţei pielii.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură de REGULAT® zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► pulverizarea pe regiunea afectată a unui amestec din apă şi REGULAT® diluat 
(1:1), apoi masaj cu peria în direcţia inimii.  

► se amestecă loţiunea de corp cu REGULAT® (2:1) şi se masează pielea.  

Măsuri suplimentare:  

► aplicare zilnică a unguentului Regulat® Cosmetic.  

► anterior aplicării externe de REGULAT® şi a masajului cu peria, se recomandă 
duşuri alternante (rece-cald) a picioarelor.  

► trecerea la o alimentaţie alcalină. 

Măsuri terapeutice:  

► rezultate bune se obţin prin utilizarea combinaţiei REGULAT® + „ulei 
anticelulitic“, diluat (1:2) (producător: Pneumatron), urmată de „masaj vibrator 
cu pulsaţii“. Aparatul de pulsaţie generează în vacuum-extractore de diferite 
dimensiuni 200 de pulsaţii cu presiune scăzută prin intermediul unei pompe  de 
vid. Acest lucru duce la o vascularizaţie puternică şi la o stimulare a circulaţiei 
limfatice şi la o creştere a metabolismului lipidic.  

► aplicarea de unguent „Lymphdiaral“ stimulează circulaţia limfatică.  

► după consultarea cu medicul se poate administra aminoacidul esenţial 
„metionina“ (lipoliză crescută) pentru sprijinirea arderii grăsimilor. Doza zilnică 
recomandată: aproximativ 250-500 mg. 

 

 

Cistita 
Sinonime şi denumiri similare: inflamaţia căilor urinare, infecţie a căilor 
urinare, cistită catarală. 

Explicaţii: inflamaţie cronică şi acută nespecifică a vezicii urinare, ureterului sau 
a pelvisului renal. La bărbaţi sunt cauzate de obicei de streptococi, la femei de 
infecţia cu coli. Simptomele: senzaţie de micţiune, uneori cu febră mare şi 
frisoane, dureri cu caracter de tracţiune în regiunea afectată. Durere la percuţie 
în regiunea renală şi a vezicii urinare. Examenul de urină: cantitate mare de 
leucocite, izolat şi eritrocite, celule epiteliale, după caz urme de proteine.  
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Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: imediat 2-3 linguri de REGULAT® nediluat sau în ceai 
renal - vezical (cald). 

Administrare externă: comprese umed-calde, în regiunea rinichilor, a 
ureterului sau a vezicii, cu amestec de apă şi REGULAT® diluat (1:1).  

Măsuri suplimentare:  

► infecţiile vezicii urinare la femei pot fi tratate foarte bine prin tamponament 
vaginal cu apă şi   REGULAT® diluat (1:1). 

Măsuri terapeutice:  

► recidivele frecvente impun eliminarea bacteriilor responsabile din intestin, 
vagin (inclusiv Candida), sinusul frontal, dinţi, amigdale (răspândire 
hematogenă). 

► „Sanukehl Strep, Sanukehl Staph, Sanukehl Cand“ etc. combat cauzele 
bacteriene. 

 

 

Climacteriu 
Sinonime şi denumiri similare: modificări hormonale, menopauza, simptome 
în timpul menopauzei, mijlocul vieţii. 

Explicaţii: trecerea de la maturitatea sexuală la bătrâneţe, la început cu o 
producţie neregulată apoi cu încetarea completă a producţiei hormonilor sexuali 
estrogen şi gestagen. Şi la bărbaţi scade producţia de testosteron. Mai frecvente 
sunt de obicei la femei tulburările de dispoziţie asociate, cum ar fi transpiraţia, 
modificări ale dispoziţie până la depresie, creşterea în greutate şi osteoporoza. 
Virilizarea (masculinizarea) femeilor, elefantiaza la bărbaţi se manifestă prin 
schimbarea dimensiunilor nasului, urechilor şi a mâinilor. 

Datorită capacităţii de reglare a preparatului REGULAT® în glandele endocrine, 
simptomele sunt atenuate sau limitate. În special la începutul menopauzei, 
REGULAT® îşi arată abilităţile sale de reglare.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă:  

► 3 x 1 lingură în 1/2 pahar de apă, se bea în înghiţituri mici.  

► administrare nazală a 1/4 REGULAT® + 3/4 soluţie salină izotonă. Prin 
aceasta se stimulează glandele pituitare şi celelalte glande ale creierului. 

Administrare externă: comprese umede şi calde cu amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:1) pe regiunea ovariană, a gâtului, a frunţii şi a glandelor 
suprarenale.  

Măsuri suplimentare:  

► aport de fitoestrogeni din soia sau trifoi roşu uşurează în special la începutul 
menopauzei simptomele climaterice. Femeile asiatice, a căror dietă include multă 
soia, suferă mult mai puţin din cauza simptomelor climacterice.  
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► la femeile cu hipersensibilitate la soia se recomandă preparatele din trifoi roşu.  

► multă mişcare şi alimentaţie sănătoasă (alimente crude, salate şi legume) 
uşurează suplimentar tabloul simptomatic.  

Măsuri terapeutice:  

► acupunctura pentru aparatul locomotor şi hiperhidroza sunt foarte eficiente. 

 

 

Colesterol crescut 
Sinonime şi denumiri similare: valori crescute ale colesterolului, tulburarea 
metabolismului colesterolului, tulburări ale metabolismului lipidic, nivel crescut al 
colesterolului LDL. 

Definiţie: colesterolul este o componentă vitală a celulelor şi a sângelui. Se 
diferenţiază între colesterolul LDL şi HDL. Atunci când se vorbeşte despre nivelul 
ridicat al colesterolului, este vorba despre colesterolul „rău“, care este considerat 
în medicină unul din factorii de risc pentru o congestie vasculară prematură, 
inflamaţie vasculară şi calcifiere arterială (scleroză arterială). Cu toate acestea, 
nivelul colesterolului LDL nu trebuie redus cu orice preţ, deoarece acesta 
îndeplineşte funcţii vitale. Leziunile vasculare apar numai dacă există o lipsă de 
colesterol HDL.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

La începutul tratamentului se recomandă administrarea unei doze mici de 
REGULAT®, deoarece în cazul unei doze mai mari, colesterolul hepatic stocat 
este eliberat în circuitul sanguin. Acest lucru duce la o creştere temporară a 
nivelului colesterolului din sânge. 

Administrare internă: dacă la început se administrează o doza mai mică de 
REGULAT®, aceasta urmând a fi crescută treptat, nivelul colesterolului se va 
reduce semnificativ. În multe cazuri se poate renunţa la administrarea aşa-
numitelor „hipolipemiante“. 

Săptămâna 1: 2 x 5-10 picături zilnic  

Săptămâna 2: 2 x 10-15 picături zilnic  

Săptămâna 3: 2 x 1 linguriţă zilnic se amestecă cu ceai hepato-biliar + 2 linguri 
de suc de lămâie.  

Din săptămâna 4: 2 x 1 lingură zilnic / idem. 

Administrare externă: seara, compresă pe ficat cu amestec de apă şi 
REGULAT® diluat (1:1). Se pulverizează pe un cearşaf sau pe un material similar 
– peste care se aplică un termofor (20-30 minute).  

Măsuri suplimentare:  

► acizii graşi trans, grăsimile hidrogenate, margarina şi alte grăsimi produse pe 
cale industrială trebuie înlocuite cu grăsimi vegetale de înaltă calitate şi peşte. 
Dietă lacto-vegetariană, alimente crude.  

► se recomandă preparatele din armurariu, extractul de păpădie, vitamina C 
administrată în doze mari (1-3 g zilnic).  
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Prelungire substanţială a fazei LAG prin intermediul REGULAT® 

Prin adăugarea de REGULAT® la cupru/LDL se încetineşte începutul procesului 
de oxidare cu aproximativ 3 1⁄2 respectiv 9 1⁄2 ore. În cazul administrării 
regulate de REGULAT® putem presupune că formarea de LDL oxidat poate fi 
limitată în mod semnificativ. 

 

 

 

Recomandare: combinaţia REGULAT® + vitamina C a arătat, în cadrul unor 
studii ştiinţifice efectuate la Universitatea Weihenstephan, o reducere, respectiv o 
încetinire a procesului de oxidare LDL. Această combinaţie este excelentă pentru 
reducerea nivelului colesterolului. 

 

 

Colită ulceroasă 
Sinonime şi denumiri similare: colitis ulcerosa, inflamaţie intestinală cronică, 
colită cronică, infecţie inflamatoare a rectului şi a colonului. 

Definiţie: inflamaţia mucoasei intestinale cu leziuni ulceroase ale peretelui 
intestinal. Este vorba despre o boală autoagresivă. În multe cazuri există şi 
factori psihici. Adesea este afectat întregul colon. Pe durata evoluţiei bolii pot 
apărea superinfecţii cauzate de microorganisme piogene. Inflamaţia constantă a 
mucoasei intestinale cauzează depuneri cicatriciale.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă: pentru a proteja mucoasa intestinală, REGULAT® este 
administrat în cazul acestei îmbolnăviri severe odată cu mucilagiu din seminţe de 
in. 3-4 linguri de seminţe de in se fierb în 1⁄2 l de apă timp de aproximativ 10 
minute, apoi sunt păstrate peste noapte în frigider. Dimineaţa, stratul de 
mucilagiu se scoate cu o lingură de plastic şi se transferă într-un vas separat (bol 
de fructe sau alt recipient asemănător). Se foloseşte numai stratul de mucilagiu. 
Se adaugă 2 linguri de REGULAT® şi se amestecă până se obţine un amestec 
uniform. Cantitatea se împarte în 2 porţii – 1 porţie de păstrează în frigider. 
Prima porţie se consumă dimineaţa pe stomacul gol. Porţia păstrată în frigider se 
administrează seara înainte de culcare. Nu folosiţi linguri de metal. Mucilagiul din 
seminţe de in umezeşte mucoasa intestinală şi protejează faţă de iritaţiile şi 
eroziunile ulterioare. REGULAT® facilitează regenerarea mucoasei ulcerate. 

Administrare externă: comprese abdominale calde cu amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:1). 

 

Măsuri terapeutice Rezultat Rezultate pozitive Studii 
faza LAG       
Fără REGULAT® 120 minute Protecţie vizibil îmbunătăţită 

împotriva oxidării ldl prin 
adaosul de REGULAT® 

(5) 
Cu 2,5 µL REGULAT® 340 minute   
Cu 5,0 µL REGULAT® 676 minute   
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Măsuri suplimentare:  

► alimentaţie uşor digerabilă (fără crudităţi = „efect de şmirghel“).  

► în cazul cauzelor psihice se recomandă exerciţii de relaxare şi de reducere a 
stresului.  

► clisme cu ceai de muşeţel şi untură de peşte, plus 15 ml de REGULAT®. 

 

 

Conjunctivită 
Sinonime şi denumiri similare: conjunctivitis, tunică conjunctivă, inflamaţie a 
conjunctivei, conjunctivită acută simplă, conjunctivită cronică, 
cheratoconjunctivită uscată, conjunctivită gigantopapilară. 

Definiţie: conjunctivită, care în multe cazuri include şi marginea pleoapelor. 
Conjunctivita acută este asociată frecvent cu secreţii purulente, mâncărime, 
senzaţie de arsură, senzaţia de corp străin şi durere în urcior (hordeoleum).  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: pentru tratament vezi „ochi uscaţi“  

Măsuri terapeutice:  

► în cazul infectării frecvente se recomandă stabilirea cauzei. Bolile genito-
urinare, alergiile, bolile pancreasului cauzează adesea conjunctivite recurente.  

► se stabileşte dacă infecţiile au fost cauzate de stafilococi, streptococi sau 
viruşi. 

 

 

Constipaţie 
Sinonime şi denumiri similare: constipaţie acută sau cronică, scaun întârziat, 
defecare întârziată, întârzierea reflexului de defecare. 

Explicaţii: scaun neregulat respectiv reţinerea scaunului din varii motive. Lipsa 
peristaltismului intestinal (cauze nervoase), modificarea climei/a locului, 
alimentaţie greşită, icter, intervenţii chirurgicale, solicitări psihogene, consum 
insuficient de lichide, influenţa medicamentelor, tulburări organice (stenoză 
inflamatorie, diverticul, prolaps rectal, faze tumorale, cancer rectal).  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă:  

► se recomandă administrarea a 3 x 1 lingură de REGULAT® zilnic diluat în 1⁄4 l 
apă (caldă) pe stomacul gol, pentru a facilita alunecarea chimului alimentar în 
intestin. Pacienţii în vârstă au adesea un aport insuficient de lichide şi împiedică 
prin aceasta „pătrunderea“ apei în colon.  

► clisme cu 250-300 ml ceai de muşeţel + 20-30 ml REGULAT®. Clismele pot fi 
efectuate şi în cadă, odată cu efectuarea băii. 
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► pe durata clismei, persoana se va poziţiona timp de 5 minute pe partea 
stângă, apoi 5 minute pe spate iar în final 5 minute pe partea dreaptă. Astfel pot 
fi atinse şi curăţate cu uşurinţă toate secţiunile colonului. După acest „tratament 
al bolilor de stomac prin răsucirea corpului în poziţie orizontală în jurul axului 
longitudinal” este probabilă o defecare puternică. 

Administrare externă: comprese abdominale calde 1-2 x pe zi timp de 20 de 
minute. 

Măsuri suplimentare:  

► dietă bogată în substanţe de balast, 2-3 l de lichide consumate zilnic, exerciţii 
abdominale, multă mişcare pentru stimularea peristaltismului intestinal.  

► dacă este posibil, nu folosiţi laxative artificiale, deoarece acestea reduc 
peristaltismul. 

Măsuri terapeutice:  

► masarea colonului conform tehnicii „Vogler“: Masaj circular timp de 3-4 minute 
pornind din regiunea hipogastrică dreaptă (regiunea apendicelui), apoi masaj sub 
arcul costal drept, urmat de cel stâng, ajungând în cele din urmă la regiunea 
hipogastrică stângă (trecerea de la colon la sigmoid, aşa-numita ansă în formă 
de S).  

► pentru a iniţia în cazuri grave o „primă golire“ a intestinului, poate fi 
administrat „Ozovit“, „sare Glauber“, „sare de trecere” sau asemănătoare 
(trebuie administrate neapărat cu multe fluide: 1⁄2 - 1 litru de apă sau diluat în 
suc). 

 

 

Convalescenţă 
Sinonime şi denumiri similare: restabilirea stării iniţiale de sănătate, perioada 
de recuperare, procesul de recuperare. 

Explicaţii: faza de recuperare după o boală până la restabilirea stării de 
sănătate anterioare. 

Capacitatea de revitalizare a pacienţilor bolnavi este una din principalele 
caracteristici ale preparatului REGULAT®. Revitalizarea se datorează printre 
altele caracteristicii de reglare a metabolismului substanţelor iniţiale complexe, 
cu fermentare în cascadă. În cadrul procesului de fermentare, ingredientele sunt 
transformate în „produse de sinergie“ cu o valoare energetică mare, pentru a 
oferi organismului un grad optim de absorbţie a tuturor elementelor esenţiale 
(enzime, aminoacizi, antioxidanţi, co-factori, vitamine, minerale, 
microelemente). În mitocondrii, (aşa-numitele „centrale ale celulelor“), pot fi 
combinate toate ingredientele preparatului REGULAT® pentru facilitatea unei 
sinteze optime a „moleculelor endogene necesare“. Toate procesele metabolice 
revin la valorile normale, blocajele reacţiilor sunt eliminate, toxinele eliminate, 
sunt tratate simptomele acute şi cronice ale bolii. Procesele metabolice 
neîmpiedicate înseamnă pentru întregul organism un „câştig de energie“, o 
regenerare şi revitalizare.  
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Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► comprese pe frunte, ceafă, arcul costal drept (sângele hepatic este „eliberat“ 
în circuitul sanguin) cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1).  

► comprese calde cu REGULAT® diluat deasupra şi sub ombilic (locul de 
amplasare al punctului de acupunctură „vasul de concepţie 6” (CV6); „marea 
energie“.  

Măsuri suplimentare:  

► dietă bogată în substanţe vitale, alimente proaspete (legume, fructe, salate).  

► mişcare în aer liber (mersul cu bicicleta, înotul, yoga, exerciţii de relaxare 
etc.).  

► masaje cu peria în direcţia inimii, duşuri alternante, saună.  

► „preparatele de Ginkgo“, „tonic cardiac“ + „Ortho-Global“ (producător: 
Niedermaier Pharma). 

► acizi graşi omega 3, doze mari de vitamina A/C/E . 

 

 

Decubitus (escară) 
Sinonime şi denumiri similare: ulcus per decubitum, escară, mortificarea 
(necroza) pielii. 

Definiţie: escara apare datorită unei vascularizaţii deficitare a pielii, prin 
presiune constantă (aproape permanentă) a părţii inferioare în cazul unei 
imobilizări la pat. 

Observaţie: frecvenţa escarei la persoanele inactive este între 6 şi 15%, în 
funcţie de locul de îngrijire, îngrijitor şi spital.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► 2-3 x pulverizare cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:3).  

► apoi se aplică comprese cu acelaşi amestec.  

Măsuri terapeutice:  

► după REGULAT® se poate aplica un unguent care favorizează irigaţia sanguină 
(de exemplu unguentul „Mucokehl D3”).  

► tablete pe bază de siliciu şi fluorat de calciu (săruri Schüssler), pentru a 
consolida ţesutul conjunctiv. 
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Detoxifierea şi reducerea acidităţii 
Sinonime şi denumiri similare: dezintoxicare, inactivare, neutralizarea 
substanţelor toxice, curăţarea, eliminarea toxinelor, degazare. 

Definiţie: detoxifierea înseamnă eliminarea poluanţilor, toxinelor, pesticidelor, 
produselor rezultate din dezintegrarea medicamentelor, acizilor şi xenobioticelor 
(„străine”), toxinelor din mediul înconjurător etc. 

Pentru a putea elimina substanţele de mai sus, corpul trebuie să dispună de 
anumite substanţe, deoarece acesta nu le mai poate produce din cauza aşa-
numitului „blocaj al reacţiei”. Aceste substanţe includ enzime, antociane, 
polifenoli, flavonoide şi antioxidanţi. Aceste substanţe activează enzimele de 
detoxifiere, fac ca poluanţii depuşi să fie solubili şi le transmit din nou organelor 
de detoxifiere.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă: şi în acest caz doza administrată trebuie crescută 
treptat, pentru a preveni „o agravare” din cauza eliberării masive de toxine.  

Săptămâna 1: 1 x 1 linguriţă zilnic, nediluat sau împreună cu puţină apă  

Săptămâna 2: 2 x 1 linguriţă zilnic, nediluat sau împreună cu puţină apă  

Săptămâna 3: 2 x 1 lingură zilnic, nediluat sau împreună cu puţină apă  

Creşteţi treptat doza administrată.  

Administrare externă: băi alcaline, ca la „acidoză“. 

Măsuri suplimentare:  

► hidratare suficientă.  

► suplimentar se recomandă administrarea de spirulină sau zeolit pentru 
neutralizarea şi eliminarea rapidă a substanţelor dăunătoare. Creştere 
săptămânală a dozei: 3 x 2 tablete, 3 x 3 tablete etc. până ce ajungeţi la 3 x 5 
tablete. 

 

Diabet zaharat tip II 
Sinonime şi denumiri similare: diabet zaharat la bătrâni, diabet pancreatic, 
lipsa insulinei, rezistenţă la insulină. 

Definiţie: aşa-numitul diabet zaharat la bătrâni, cauzat de reducerea producţiei 
de insulină a insulelor lui Langerhans aflate în pancreas. Cauza este de cele mai 
multe ori o suprasolicitare a pancreasului din cauza unei alimentaţii neadecvate 
(zahăr, alcool, proteine, suprasocilitări repetate). 

Observaţie: chiar şi persoanele bine adaptate, dar care suferă de diabet 
zaharat, au o speranţă de viaţă scăzută (în medie 13 ani).  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă: în cazul în care pacientul urmează deja un tratament cu 
insulină, la începutul tratamentului se recomandă administrarea unei doze mici 
de REGULAT®.  
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Motivul îl constituie cantitatea mare de „toxine“ din corpul pacientului şi de 
produse de dezintegrare a insulinei. Doza echivalentă unei linguri eliberează o 
doză masivă de toxine şi de produse de dezintegrare a insulinei. 

Săptămâna 1: 2 x 5-10 picături zilnic  

Săptămâna 2: 2 x 10-15 picături zilnic  

Săptămâna 3: 2 x 1 linguriţă zilnic, împreună cu apă respectiv ceai  

Săptămâna 4: 1 lingură dimineaţa - 1 linguriţă seara. 

 

În cazul în care la o anumită doză apar reacţii adverse, întrerupeţi administrarea 
REGULAT® timp de 2-3 zile, după care continuaţi tratamentul cu administrarea 
unei doze mai mici. 

Administrare externă:  

► comprese cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:2). 

► diabetul zaharat îndelungat cauzează răni deschise la picioare şi o scădere a 
acuităţii vizuale. În aceste cazuri recomandăm comprese cu amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (3:1) şi comprese pe zona ochilor.  

Măsuri suplimentare:  

► se recomandă administrarea de SPIRULINA BASE (spirulină) (producător: Dr. 
Niedermaier-Pharma GmbH). Algele conţin componente care menţin constant 
nivelul glicemiei şi facilitează reducerea semnificativă a cantităţii de insulină. 
Valorile de vârf ale glicemiei sunt reduse.  

Măsuri terapeutice:  

► picioarele cu răni deschise se ung după aplicarea REGULAT® cu unguent 
„Mucokehl D3” sau se aplică un pansament cu acelaşi unguent. 

► în cazul în care pancreasul mai produce o anumită cantitate de insulină, se 
poate realiza o îmbunătăţire suplimentară prin administrarea unui preparat ce 
conţine crom sau zinc-seleniu (de exemplu „Ortho-Global” – producător: Dr. 
Niedermaier).  

► 2 x 1 capsule „Sucontral” pentru diabetici înainte de masă. 

 

 

Diateză urică 
Sinonime şi denumiri similare: gută, diathesis urica, hiperuricemie, creşterea 
uricemiei. 

Explicaţii: sedimentarea şi depunerea de săruri urice (uraţi), în special în şi în 
jurul articulaţiilor. Tabloul clinic accentuat al bolii se numeşte gută. Urina are o 
valoare a ph-ului acid de 6,5 sau mai mic. 

Observaţie: aşa cum am menţionat mai devreme, la Universitatea 
Weihenstephan a fost demonstrată capacitatea preparatului REGULAT® de 
inhibitor al xantinoxidazei. Activitatea xantinoxidazei facilitează formarea de acid 
uric şi prin aceasta apariţia „gutei“.  
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Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: se recomandă creşterea treptată a dozei, pentru a 
preveni o eliberare masivă de acid. 

Săptămâna 1: 2 x 10-15 picături zilnic  

Săptămâna 2: 2 x 1 linguriţă zilnic în ceai alcalin sau de urzică (cald)  

Săptămâna 3: 2 x 1 lingură zilnic în ceai, idem / aceeaşi doză. 

Dacă după o anumită perioadă de utilizare, respectiv la o anumită doză, apar 
semne de agravare a bolii, se recomandă oprirea tratamentului cu REGULAT® 
până la dispariţia simptomelor, după care se va relua tratamentul cu doze mai 
mici. 

Administrare externă:  

► se aplică REGULAT® nediluat pe regiunile afectate ale articulaţiei.  

► crioaplicaţie.  

Măsuri suplimentare: vezi „Acidoza / artrita - artroza“. 

 

 

Disfonie  
Sinonime şi denumiri similare: raucitas, raucedo, răguşeală, probleme cu 
corzile vocale, inflamaţie a corzilor vocale în zona laringelui. 

Explicaţii: disfonia este cauzată de iritarea corzilor vocale, gâtului şi a zonei 
laringelui. Suprasolicitarea manuală sau infecţii sunt cele mai comune cauze. 
Disfonia apare adesea în urma infecţiilor sistemului urogenital. Se recomandă 
determinarea cauzelor şi tratarea acestora.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă:  

► 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese.  

► clătiţi cu amestec nediluat sau amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1), sau 
cu REGULAT® DENT. 

► în cazul iritării mucoasei bucale (candidoză, blistere etc.) doza administrată 
poate fi diluată mai mult. 

Administrare externă:  

► comprese cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:2) în regiunea gâtului.  

► în cazul în care este vorba despre infecţii ale sistemului urogenital, se 
recomandă aplicarea de comprese calde cu REGULAT® în regiunea vezicii urinare 
şi a ovarului.  

Măsuri terapeutice: în cazul disfoniei cronice se recomandă efectuarea unui 
consult ORL (carcinom laringian, paralizia corzilor vocale, infecţii etc.). 
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Dispepsie  
Sinonime şi denumiri similare: tulburări digestive, simptome 
gastrointestinale, tulburări digestive funcţionale. 

Explicaţii: tulburările digestive pot avea multe cauze. Producţie deficitară de 
acid clorhidric şi pepsină în stomac, suc şi enzime pancreatice, flux biliar scăzut, 
disbioză intestinală, lipsa factorului intrinsec, anemie pernicioasă, deficit de acid 
folic, vitamina B12 şi multe altele.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 linguriţă de REGULAT®, de preferinţă în ceai 
gastrointestinal sau hepato-biliar. 

Administrare externă: comprese umed-calde în regiunea stomacului şi a 
pancreasului respectiv hepato-biliară a arcului costal drept.  

Măsuri suplimentare:  

► administrarea de substanţe amare (de exemplu picături Amara - producător 
Pascoe, extract de păpădie, pelin). Alternativ se poate administra preparatul „Ja 
mei!” (concentrat de plante medicinale).  

Măsuri terapeutice:  

► în cazurile severe de insuficienţă enzimatică se recomandă substituirea cu 
preparatele enzimatice corespunzătoare (dar nu pentru tratament pe termen 
lung, dacă REGULAT® mai poate stimula producţia de enzime).  

► injecţii cu vitamina B12, acid folic, clorură de fier. 

 

 

Dispnee (în cazul insuficienţei cardiace) 
Sinonime şi denumiri similare: insuficienţă cardiacă, insuficienţă miocardică, 
insuficienţa ventriculului stâng, insuficienţa ventriculului drept, insuficienţă 
cardiacă globală. 

Definiţie: senzaţie de lipsă de aer, în special noaptea, din cauza hipofuncţiei şi 
extinderea ventriculului stâng, care cauzează o stază a circulaţiei pulmonare. 

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă:  

► 2 x 1 lingură, alternativ cu ceai călduţ de păducel sau pentru astm bronşic - se 
bea în înghiţituri mici.  

► administrarea nazală: amestec din 5 ml REGULAT® cu 15 ml de clorură de 
sodiu izotonă.  

► la amestec se pot adăuga 1-2 picături de „ulei japonez din plante medicinale“. 
4-5 x 2 doze zilnic în fiecare nară – inhalaţi puternic. Se recomandă ungerea 
ocazională a mucoaselor nazale cu o cremă grasă. 

Administrare externă: pulverizarea pe regiunea cardio-pulmonară a unui 
amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) sau aplicarea de comprese umede şi 
calde.  
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Măsuri suplimentare: respectaţi neapărat instrucţiunile şi recomandările 
medicului!  

► exerciţii de respiraţie cu atenţie sporită la o expiraţie prelungită.  

► uşoare exerciţii de mişcare.  

► SPIRULINA BASE (spirulină).  

► scăderea în greutate.  

Măsuri terapeutice:  

► venesecţie sau tratament cu lipitori. 

 

 

Dureri  
Sinonime şi denumiri similare: dureri acute, dureri cronice, sindrom dureros 
cronic, suferinţă. 

Explicaţii: conform unor teste efectuate de Institutul Fresenius, preparatul 
REGULAT® conţine toţi aminoacizii importanţi, printre care şi fenilalanina. Este 
cunoscut faptul că fenilalanina are un efect analgezic. Unul din motivele pentru 
efectul analgezic al REGULAT® este prezenţa acestui aminoacid. De asemenea, 
REGULAT® are un puternic efect antiinflamator, datorită căruia cele mai comune 
cauze ale durerii sunt ţinute sub control.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic. 

Administrare externă:  

► pulverizarea pe locurile dureroase a unui amestec din apă şi REGULAT® diluat 
(1:1) şi masarea zonei. 

► comprese umed-calde cu 1:1 diluat timp de 20-30 minute. 

Măsuri terapeutice:  

► la durerile foarte puternice, se recomandă unguentul anestezic 20%, datorită 
efectului analgezic foarte bun. Datorită vâscozităţii mari a unguentului, se 
recomandă încălzirea tubului sigilat în apă caldă timp de aproximativ 10 minute. 
Astfel unguentul va putea fi aplicat mai uşor.  

► injecţii cu anestezice locale ca procaina/lidocaina/xilocaina 1-2% pot ameliora 
foarte repede durerile. 

 

 

Dureri de cap 
Sinonime şi denumiri similare: cefalee, mahmureală, dureri de cap primare şi 
secundare. 

Explicaţii: simptome principale sau secundare ale multor boli comune sau legate 
de anumite organe, cu dureri în regiunea capului, respectiv nevralgie.  
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Boli infecţioase acute, hipertensiune arterială, procese de volum, encefalită, boli 
oculare, nazale, epuizare nervoasă, infecţii bacteriene ale cavităţii craniene şi 
cefalee vasomotoare psihogenă (de obicei ca migrenă), intoleranţă alimentară 
(de exemplu la vin roşu, brânză etc.) pot fi o cauză a tabloului simptomatic. 

Observaţie: se recomandă stabilirea cauzei, deoarece de multe ori este vorba 
despre un dezechilibru metabolic cauzat de probleme fizice sau psihice (inclusiv 
stres).  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă:  

► în momentul apariţiei durerilor de cap, se recomandă administrarea de îndată 
a 2 linguri de REGULAT®. 

► în celelalte cazuri 2 x zi 1 lingură de REGULAT®. 

Administrare externă: pulverizarea pe frunte şi pe regiunea temporală 
respectiv în zona durerii, cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1).  

Măsuri suplimentare:  

► reducerea stresului (cefalee vasomotoare), în absenţa unor cauze organice, 
exerciţii de relaxare, yoga, mişcare în aer liber.  

Măsuri terapeutice:  

► stabilirea cauzelor (la femei acestea sunt: cauze ginecologice, zona hepato-
biliară, intoleranţă alimentară, hipertensiune arterială etc.). În total există 
aproximativ 500 de cauze pentru durerile de cap.  

► psihoterapie, după caz. 

 

 

Dureri gastrice 
Sinonime şi denumiri similare: disconfort gastric, probleme cu stomacul, 
indigestie, crampe stomacale, dureri abdominale, dureri de stomac. 

Explicaţii: datorită diversităţii cauzelor durerilor de stomac, acestea nu mai 
solicită o definiţie. Stabilirea cauzelor este absolut necesară pentru a nu trece cu 
vederea o îmbolnăvire gravă. În cazul durerilor ocazionale, care nu sunt cronice, 
administrarea de REGULAT® a avut în multe cazuri efecte benefice.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic în ceai gastrointestinal (cald), se 
administrează în înghiţituri mici. 

Administrare externă: comprese abdominale calde cu amestec de apă şi 
REGULAT® diluat (1:1). (termofor după caz) de mai multe ori pe zi, în poziţie 
culcată.  

Măsuri suplimentare:  

► dischete demachiante umede (amestec din apă şi REGULAT® diluat 1:1) se 
fixează între al doilea şi al treilea deget de la picior (peste noapte). Acolo se află 
meridianul stomacului, care are efecte benefice asupra tulburărilor energetice din 
stomac.  
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Măsuri terapeutice:  

► pot fi administrate următoarele medicamente: Quassia Splx., picături Amara 
(producător Pascoe) sau Okoubasan (Sanum-Kehlbeck) în cazul intoxicaţiei 
alimentare, se adaugă la REGULAT®.  

► în cazul comprimării fibrelor nervoase în zona toraco-lombară, care inervează 
regiunea stomacului, se recomandă tratarea coloanei vertebrale prin 
chiropractică, metoda Dorn sau osteopatie. 

► injecţie intradermică cu procaină, prin intermediul segmentului gastric, duce la 
relaxarea şi la o circulaţie sanguină îmbunătăţită în regiunea stomacului. 

 

 

Dureri după rezecţia rădăcinilor dentare 
Sinonime şi denumiri similare: apectomie, îndepărtarea apexului dintelui, 
amputarea apexului dintelui, extracţia rădăcinii dintelui, extracţia apexului 
dintelui. 

Explicaţii: stomatologii şi pacienţii au raportat o reducere rapidă a durerii şi o 
vindecare rapidă a rănilor datorită administrării de REGULAT®. Nu au mai fost 
necesare analgezice. Sângerarea s-a oprit în scurt timp.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă:  

► după rezecţie se recomandă administrarea imediată a 2 linguri de REGULAT®.  

► tifon cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1), între gingie şi mucoasa 
obrazului de la locul rezecţiei. 4-5 x zilnic timp de 30 minute, schimbaţi de mai 
multe ori. 

► clătiţi gura de 2 x pe zi, dimineaţa şi seara, cu REGULAT® DENT. 

 

 

Eczemă anală - fisuri anale 
Sinonime şi denumiri similare: 

Eczemă anală: afecţiune proctologică, leziuni ale pielii în regiunea anală, prurit 
anal. 

Fisuri anale: fissura ani, fisură a pielii şi/ sau a mucoasei anale, ruptură anală, 
ruptură la nivelul canalului anal. 

Definiţie: rupturi dureroase ale joncţiunii pielii şi mucoaselor în regiunea anală. 
Cauzele sunt adesea o insuficienţă a ţesutului conjunctiv, diverticulita sau 
leziunile. De aceea este utilă îmbunătăţirea barierei şi structurii pielii, întărirea 
sistemului imunitar şi reducerea inflamaţiei respectiv a consecinţelor negative ale 
inflamaţiei. 

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 linguriţă de REGULAT® zilnic, se amestecă în ceai 
astringent cald. Se administrează în înghiţituri mici. 
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Administrare externă:  

► se pulverizează amestecul de apă şi REGULAT® diluat (4:1). În cazul durerilor 
severe, se recomandă administrarea a 1/4 REGULAT® amestecat cu 3/4 cremă 
antihemoroidală sau cremă grasă. Se aplică pe regiunea anală. Alternativ se 
poate aplica Regulat® Cosmetic sau Regulat® Spray – Loţiune 
regeneratoare pentru piele. 

► în cazul fisurilor în interiorul intestinului, se recomandă efectuarea unei clisme. 

Măsuri suplimentare:  

► băi de şezut cu extract din coajă de stejar, argilă verde. 

Măsuri terapeutice:  

► îmbunătăţirea fluxului sanguin hepatic (acid orotic sau asemănătoare). 
Eczemele anale, fisurile anale dar şi hemoroizii sunt cauzate de staza sanguină 
din vena hepatică. Acest lucru duce la vasodilataţie în plexul sacrat.  

► curăţarea intestinului prin intermediul clismei respectiv hidroterapia colonului 
(100 ml ceai de muşeţel, ultimii 15 ml de REGULAT® se administrează pur).  

► apoi refacerea florei intestinale cu preparate pe bază de bifidobacterii, 
lactobacterii şi bacterii E. coli. 

 

 

Eczemă a pielii capului 
Sinonime şi denumiri similare: exantem al pielii capului. 

Explicaţii: erupţii cutanate patogene pe pielea capului cu diferite cauze, cum ar 
fi reacţii la şampoane, infecţii, foliculită, păduchi sau infestări cu acarieni.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic pentru detoxifiere. 

Administrare externă:  

► se pulverizează şi se masează un amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) 
cu aplicator (producător: Dr. Niedermaier Pharma) în zona afectată şi se 
masează uşor, pentru a ajunge la straturile mai profunde.  

► în cazul infestării unei suprafeţe mari se recomandă administrarea de soluţie 
de păr cu REGULAT® diluat.  

Măsuri suplimentare:  

► folosiţi şampoane neutre, clătiţi părul cu oţet după spălare, eventual iradiere 
cu raze ultraviolete.  

► în cazul unui scalp uscat se recomandă printre altele masaj cu ulei de măsline. 

 

 

Edeme 
Sinonime şi denumiri similare: tumefacţie, hidropizie, retenţie de apă, 
retenţie de apă în ţesuturi. 
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Explicaţii: hidropizie a ţesutului cauzată de eliminarea lichidelor seroase, 
necoagulante în spaţiul interstiţial al pielii şi mucoaselor, dar şi în ţesuturile 
nervoase, în cavităţi şi organe cavitare, musculatură şi de asemenea intercelular 
şi fundamental (elefantiază). Se face o diferenţiere între edemele cardiace, 
renale, hepatogene, traumatice şi de stază (tromboză).  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► pulverizarea pe regiunea afectată a unui amestec din apă şi REGULAT® diluat 
(1:1). 

► apoi comprese cu amestec din apă cu REGULAT® diluat (1:1) (în funcţie de 
posibilitate de 2 x pe zi, însă cel puţin seara, cu menţinerea picioarelor în poziţie 
ridicată timp de 30-40 minute). 

Măsuri terapeutice: în cazul implicării organelor (de exemplu rinichi, ficat, 
inimă) se recomandă tratarea bolii principale.  

► în cazul lipsei sau a încetinirii circulaţiei limfatice se recomandă administrarea 
de picături „Lymphdiaral“ 3 x 20 -25 picături zilnic (se administrează concomitent 
cu REGULAT®) şi se aplică cremă „Lymphdiaral“ în regiunile afectate.  

► în cazul insuficienţei valvulare a venelor – unguent din frunză de viţă sau 
pentru vene.  

► menţinerea picioarelor în poziţie ridicată, fără băi calde. 

► în cazul trombozei se recomandă internarea imediată!! Până la sosirea 
medicului se recomandă o injecţie cu „Mucokehl D5“, pentru înlăturarea 
pericolului „împrăştierii“ trombilor şi dizolvarea trombolizei.  

► informaţi medicul despre injecţie! 

 

 

Epididimită 
Sinonime şi denumiri similare: inflamaţie a epididimului. 

Definiţie: epididimita este cauzată de bolile cu transmitere sexuală (gonoreea), 
de multe ori are şi cauze traumatice manuale (şoc, lovitură etc.). 

Important: dacă cauza inflamaţiei epididimului este o boală cu transmitere 
sexuală, există o interdicţie de tratament din partea persoanelor fără studii 
medicale (declarare obligatorie a bolilor venerice). În celelalte cazuri (traumatice, 
şocuri, lovituri) poate fi administrat REGULAT®. 

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 2 linguri zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► pulverizarea amestecului din apă şi REGULAT® diluat (1:1),  

► după caz, comprese uşoare de mai multe ori pe zi. 
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Eritem solar 
Sinonime şi denumiri similare: arsuri solare, eritem UV, erythema solare, 
dermatitis phototoxica. 

Explicaţii: arsurile solare sunt o reacţie fotodinamică a pielii, cauzată de o 
expunere prelungită sau excesiv de lungă la radiaţiile ultraviolete, cu eritem, 
pigmentare şi, eventual, vezicule. Urmările sunt dureri ale pielii, mâncărime, 
roşeaţă şi umflături.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic. 

Administrare externă: pulverizarea regiunii afectate a pielii cu amestec din apă 
şi REGULAT® diluat (1:1). Suplimentar sau alternativ se recomandă aplicarea de 
Regulat® Cosmetic.  

Măsuri suplimentare:  

► folosiţi gel răcoritor sau comprese cu brânză de vacă/iaurt (se amestecă cu 2-
3 linguri de REGULAT®).  

► aplicaţi după plajă REGULAT® Spray – Loţiune după plajă împotriva 
arsurilor. 

Măsuri terapeutice:  

► administrarea unor doze mari de calciu. 

 

 

Febra glandulară  
Sinonime şi denumiri similare: boala Pfeiffer, boala Filatov, mononucleoză 
infecţioasă. 

Explicaţii: boala Pfeiffer sau mononucleoza infecţioasă este cauzată de infecţia 
cu virusul Epstein-Barr. Cea mai comună formă de manifestare a bolii este 
angina pectorală; cu toate acestea oricare organ poate fi afectat. În sânge apar 
celule anormale, mononucleare şi o serie de anticorpi „nepotriviţi“.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă:  

► 2 x 1 lingură, în formă diluată, pentru a evita iritaţii suplimentare ale mucoasei 
gurii şi a gâtului. 

► până la reducerea inflamaţiei, se recomandă clătirea cu REGULAT® diluat (de 
exemplu în ceai de muşeţel cald) sau clătirea de 2 x pe zi, dimineaţa şi seara, cu 
REGULAT® DENT. 

Administrare externă: comprese calde cu amestec din apă şi REGULAT® diluat 
(1:1). 

Măsuri terapeutice: capsule „Quentakehl D4“ (producător: Sanum-Kehlbeck). 
După clătirea cu REGULAT®, se administrează conţinutul capsulei, se amestecă 
cu salivă, se clăteşte cavitatea faringelui timp de 2-3 minute, după care se 
înghite. Medicamentul acţionează în principal în cazul bolilor virale. 
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Flebită 
Sinonime şi denumiri similare: inflamarea venelor superficiale, tromboflebită, 
inflamaţie venoasă cu tromboză. 

Explicaţii: inflamaţie venoasă, care cuprinde una sau toate straturile parietale. 
Simptomele: dureri locale, roşeaţă, tumefacţii (edeme), stază.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 lingură zilnic înainte de mese (după caz cu ceai din 
coajă de stejar sau  frunze de coacăze). 

Administrare externă: 2-3 x zilnic „comprese reci“. 

Măsuri suplimentare:  

► fără băi calde, menţinerea picioarelor în poziţie ridicată.  

► comprese reci cu REGULAT®, apoi se unge regiunea afectată cu unguent din 
frunze de viţă, pentru vene sau Mucokehl D3. 

 

 

Focare / abcese dentare, inflamaţii ale rădăcinii dintelui 
Sinonime şi denumiri similare: focare de toxine şi puroi la dinţi, dinţi morţi. 

Explicaţii: toate aceste boli sunt asociate cu infecţii bacteriene, în special cu 
germeni patogeni producători de puroi, streptococi, stafilococi.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: pentru tratament vezi „hemoragie gingivală, inflamaţie a 
maxilarului“.  

Măsuri terapeutice:  

► injecţiile cu amestec de „Notakehl D5”, „Pafrakehl D6”, „Mucedokehl 
D5“ (producător: Sanum-Kehlbeck) înlătură focarele cauzate de bacterii, aşa-
numitele „granuloame“. Această aplicaţie are loc la cuta fundului de sac 
conjunctival situată între gingie şi mucoasa obrazului de lângă dinţii afectaţi. 
Poate preveni după caz rezecţii ale rădăcinilor, în cazul în care procesul nu a 
progresat foarte mult. 

 

 

Fractură osoasă 
Sinonime şi denumiri similare: fractură, fractură a oaselor. 

Explicaţii: separarea coeziunii unui os încărcat peste limita elastică, cu formarea 
a două sau mai multe fragmente osoase, cu sau fără deplasarea acestora. 
Semne sigure sunt o mobilitate abnormă, frecături, deformări. Simptomele sunt 
hematoame, dureri, disfuncţii sau după caz, leziuni ale nervului şi leziuni 
vasculare. 

După efectuarea unui tratament operativ, clinic, se recomandă administrarea 
preparatului REGULAT® pentru refacerea rapidă a calusului osos şi a osificării 
(osteoblastelor) fracturilor. Apariţia edemelor şi a durerilor este mult întârziată.  
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Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 lingură zilnic înainte de mese, cel mai bine sub 
forma comprimatelor efervescente de calciu-magneziu. 

Administrare externă: după îndepărtarea gipsului, a atelelor etc., se 
pulverizează un amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) de mai multe ori pe 
zi şi se lasă să acţioneze.  

Măsuri terapeutice:  

► injecţie intradermică cu procaină îmbunătăţeşte nutriţia osului prin dilatarea 
vaselor sanguine şi transportul nutrienţilor.  

► regenerarea accelerată a celulelor şi reducerea suplimentară a durerii prin 
efectul de anestezic local al procainei. 

 

Gangrena 
Sinonime şi denumiri similare: necroză de coagulare, necroză uscată, 
ulceraţie, necroză tisulară, cangrenă nosocomială, picior diabetic, cangrenă 
diabetică, sindromul piciorului diabetic (SPD). 

Explicaţii: deteriorarea ţesutului din cauza ischemiei, a leziunilor mecanice sau 
termice. Se face diferenţa dintre gangrena uscată şi umedă. Din punct de vedere 
etiologic pot fi luate în discuţie spasme vasculare şi endangeita, ca urmare a 
sclerozei arteriale, diabetului, sifilisului şi a bolilor vasculare. Tulburările 
funcţionale ale organelor interne se manifestă prin infarct. 

Observaţie: riscul de a se îmbolnăvi de gangrenă este dublu la diabeticii 
fumători faţă de cei nefumători.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 zilnic o lingură în ceai de păducel (cald). 

Administrare externă: amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1), se 
pulverizează de mai multe ori pe zi în locurile de pe corp afectate şi se masează 
în direcţia inimii.  

Măsuri suplimentare:  

► schimbarea alimentaţiei (evitaţi grăsimea, proteinele etc.).  

► mişcare suficientă (înot, mersul cu bicicleta), duşuri Kneipp. 

Măsuri terapeutice:  

► după masajul cu REGULAT® se aplică pe întreaga regiune un unguent care 
favorizează irigaţia sanguină (de exemplu Mucokehl D3, Varcyl S). 

 

 

Gastrită acută şi cronică 
Sinonime şi denumiri similare: gastrită, ulcer gastric, inflamaţie a mucoasei 
gastrice. 
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Explicaţii: 

1. Cauze externe: alimentaţie deficitară: ca de exemplu mâncăruri prea calde, 
prea reci, prea grase sau prea dulci. Consum excesiv de alcool şi de tutun, 
medicamente (de exemplu acid acetilsalicilic), ingestia alimentelor nemestecate 
sau mestecarea insuficientă a acestora. 

2. Cauze interne: infecţii ale tractului digestiv: helicobacter pylori, febră tifoidă, 
paratifoidă, enterită, dizenterie, scarlatină, difterie, stres şi probleme emoţionale. 

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă: în cazul gastritei, REGULAT® trebuie administrat numai 
diluat, pentru a nu irita suplimentar mucoasa gastrică inflamată. 

Administrare internă: 2-3 linguri de REGULAT® în 1⁄2 pahar de apă. Se 
recomandă de asemenea administrarea de REGULAT® amestecat cu mucilagiu 
din sămânţă de in (vezi colita ulceroasă) sau ca adaos în supe care conţin 
substanţe alcaline. 

Administrare externă: compresă abdominală umed-caldă cu amestec din apă 
şi REGULAT® diluat (1:1). 

Măsuri suplimentare:  

► în tratamentul bolilor de stomac se recomandă, la scurt timp după 
administrarea medicamentaţiei în stare lichidă sau sub formă de terci, răsucirea 
corpului aflat în poziţie orizontală în jurul axului longitudinal. Acest lucru 
facilitează distribuirea uniformă a medicamentaţiei administrate pe întreaga 
suprafaţă a mucoasei.  

Măsuri terapeutice:  

► preparatele, care protejează mucoasa gastrică (de exemplu: Maloxan, 
preparate pe bază de oxid de aluminiu sau calciu-fosfat), pot fi amestecate fără 
probleme cu REGULAT®. Aceste preparate protejează mucoasa gastrică; 
REGULAT® reduce simptomele inflamaţiei. 

 

 

Geriatria 
Sinonime şi denumiri similare: boli şi tratamente pentru persoanele în vârstă, 
gerontologia. 

Explicaţii: geriatria este termenul generic pentru aşa-numitele boli ale 
bătrâneţii. În ultimele decenii, ştiinţa „tratamentelor pentru persoanele în vârstă” 
a crescut în importanţă din cauza „îmbătrânirii“ populaţiei. Noile descoperiri 
legate de procesele metabolice ale bătrânilor sunt în centrul atenţiei. Acest lucru 
este în special valabil pentru stimularea sistemului enzimatic şi digestiv, întărirea 
cordului senil şi înlocuirea vitaminelor şi mineralelor care influenţează 
metabolismul. Preparatul REGULAT® s-a dovedit un mijloc regulator extrem de 
versatil şi de puternic. Odată cu înaintarea în vârstă, capacitatea corpului de 
sinteză a enzimele endogene, utilizarea optimă a substanţelor nutritive din 
alimente şi formarea sistemului imunitar scad foarte mult. În acest caz s-a 
demonstrat din nou capacitatea enormă a preparatului REGULAT®.  
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REGULAT® nu conţine lanţuri enzimatice complete, ci cel mult subunităţi 
capabile de absorbţie, care ajută organismul îmbătrânit să recapete din nou 
capacitatea de sinteză enzimatică. Şi celelalte ingrediente, ca vitaminele, 
aminoacizii, microelementele, antioxidanţii şi cofactorii conduc la o mai bună 
utilizare a nutrienţilor, la stimularea sistemului imunitar şi la revitalizarea 
organismului.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă:  

► 2 x 1 lingură zilnic într-un pahar de ceai cu efect gastrointestinal respectiv ceai 
hepato-biliar (cald).  

► administrare nazală după cum urmează: se amestecă 5 ml REGULAT® + 15 
ml soluţie salină izotonă şi se pulverizează de 3-5 x zilnic 2 doze în fiecare nară – 
după care se inspiră.  

► se recomandă ungerea mucoaselor nazale zilnic sau fiecare a doua zi (cu 
vaselină sau unguente asemănătoare). 

Administrare externă: se aplică un amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:2) 
pe organele deficitare (inimă, rinichi, ficat, vezica biliară, plămâni, membre, 
regiunea creierului etc.).  

Măsuri suplimentare:  

► se recomandă efectuarea de „gimnastică pentru persoanele în vârstă“ şi 
„jogging pentru creier“.  

Măsuri terapeutice:  

► substanţele care ameliorează irigaţia cu sânge (Ginkgo, Mucokehl D5, 
Spenglersan Kolloid A etc.) şi „substanţele care stimulează 
metabolismul“ (lecitina, acizii graşi omega 3) pot fi completate cu preparatul 
REGULAT®. 

 

 

Halitoză 
Sinonime şi denumiri similare: foetor ex ore, halenă fetidă, miros neplăcut 
din gură. 

Explicaţii: foetor ex ore sau halena fetidă este un simptom, a cărui cauză 
trebuie stabilită. 

a) oral: igienă orală deficitară, gingivită, carii, igienă deficitară a protezelor 
dentare. 

b) extra-oral: amigdale, inflamaţii ale faringelui şi laringelui, emfizem pulmonar, 
tuberculoza căilor respiratorii, gastrită hipoacidă, diabet, dispepsie, disbioză 
intestinală, constipaţie etc. 

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: clătiţi cavitatea bucală de mai multe ori pe zi cu 
amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) sau nediluat.  
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Înainte de spălarea dinţilor, adăugaţi câteva picături de REGULAT® pe perie şi 
apoi pasta de dinţi.  

Măsuri suplimentare: 

► în cazul cauzelor extra-orale se recomandă clisme cu ceai de muşeţel + 
REGULAT®, inhalaţii. 

► în cazul cauzelor orale se recomandă clătirea de 2 x pe zi, dimineaţa şi seara 
cu preparatul  REGULAT® DENT. 

 

 

Hematom 
Sinonime şi denumiri similare: acumulare de sânge, hemoragie, vânătăi. 

Explicaţii: hemoragiile pot avea cauze externe (şocuri, lovituri), cauze interne 
(administrarea de agenţi de subţiere a sângelui – Marcumar, acid acetilsalicilic, 
heparina) sau rezultă de pe urma unor defecte genetice de coagulare la 
hemofilici, ciroze hepatice sau intoxicaţii (de exemplu toxină murină, deficit de 
vitamina K). 

Atenţie: în cazul pacienţilor cărora li se administrează Marcumar respectiv acid 
acetilsalicilic sau heparină, preparatul REGULAT® se va administra la început în 
doze foarte mici (picături). Dat fiind că preparatul REGULAT® îmbunătăţeşte 
caracteristicile fluxului de sânge, acesta poate duce chiar la o subţiere şi mai 
accentuată a sângelui în cazul pacienţilor indicaţi mai sus. Se recomandă 
efectuarea de teste rapide la medic. Un aspect pozitiv este însă reducerea 
administrării de medicamente care îmbunătăţesc caracteristicile fluxului de 
sânge.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă:  

Săptămâna 1: 2 x 5 picături zilnic. 

Săptămâna 2: 2 x 10 picături zilnic. 

Creşterea dozei (la o cantitate echivalentă unei linguriţe sau linguri) este permisă 
numai după consultarea medicului (o reducere a „hemodiluţiei“)! 

Pacienţii obişnuiţi pot începe direct să crească treptat doza administrată. 

Săptămâna 1: 2 x 1 linguriţă zilnic,  

Săptămâna 2: 2 x 1 lingură zilnic, se păstrează doza. 

Administrare externă: în cazul hematoamelor cauzate de traume externe, 
resorbţia prin REGULAT® este extrem de eficientă. Pe hematoame se 
pulverizează un amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) şi se masează uşor.  

Măsuri suplimentare: nu sunt necesare în majoritatea cazurilor. 
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Hemoragie cutanată 
Sinonime şi denumiri similare: cutaneous hemorrhage, sângerări cutanate 
cauzate de echimoze, peteşii, vergeturi, sufuziune, hematoame, purpură.  

Administrare externă: aplicaţi neîntârziat REGULAT® nediluat. Sângerările şi 
durerile se vor opri în scurt timp. 

 

 

Hemoragie gingivală 
Sinonime şi denumiri similare: boală inflamatorie a gingiilor (gingiva), 
inflamaţie gingivală. 

Explicaţii: leziune gingivală provocată de parodontită, deficit de vitamina C 
(scorbut), infecţii, agenţi de subţiere a sângelui, leziuni hepatice, defecte 
genetice (hemofilie) şi vătămări manuale. 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă:  

► 2-3 x 1 lingură zilnic diluată în ceai astringent (ceai din coajă de stejar, frunze 
de coacăze, etc.). 

► 2-3 x zilnic 1-2 lingură / linguri de REGULAT® (timp de 1-2 minute).   

► în cazul smalţului dentar sensibil se recomandă diluarea REGULAT® cu apă 
(1:2).  

► 2 x zilnic compresă de tifon cu REGULAT® diluat - se aplică între mucoasa 
obrazului şi gingie (timp de 20 minute). 

► 2 x zilnic, dimineaţa şi seara, clătiţi gura cu REGULAT® DENT. 

 

 

Hepatopatie 
Sinonime şi denumiri similare: boala ficatului, boli de ficat, boli ale ficatului şi 
ale căilor biliare. 

Explicaţii: boala ficatului cu modificări generative ale ficatului, de multe ori cu 
depuneri secundare ale ţesutului conjunctiv. Iniţial degenerări grase şi ulterior 
moartea ţesutului conjunctiv. 

Observaţie: ficatul suferă (fără durere) în secret, astfel că mulţi nici nu îşi dau 
seama la început cât de mare este pericolul, astfel că tot mai mult din organ este 
distrus.  De aceea, examinările medicale preventive sunt foarte importante.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: creşterea treptată a dozei, pentru a preveni eliminarea 
masivă a toxinelor ficatului în căile vasculare. 

Săptămâna 1: 2 x 5 picături zilnic  

Săptămâna 2: 2 x 10-15 picături zilnic  

Săptămâna 3: 2 x 1 linguriţă zilnic se amestecă cu ceai hepato-biliar (cald). 
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Se recomandă trecerea la doze mai mari (linguri) abia după ce valorile probelor 
hepatice nu vor mai fi la un nivel ridicat. 

Administrare externă: comprese umed-calde în zona biliară cu amestec din 
apă şi REGULAT® diluat (1:2) 1-2 x zilnic timp de 20-30 minute.  

Măsuri suplimentare:  

► se umezesc dischete demachiante (amestec din apă şi REGULAT® diluat 1:1) 
şi se poziţionează între halux şi al doilea deget peste noapte (meridianul vezicii 
biliare).  

► reglarea defecării  

► acid orotic şi preparate din anghinare pentru sprijinirea ficatului. 

Măsuri terapeutice:  

► după caz, administrarea de „Ozovit“, vitamina B, vitamina C şi vitamina K. 

 

 

Herpes simplex (herpes simplu) 
Sinonime şi denumiri similare: herpes simplu tip 1, herpes simplu tip 2, 
herpes febril, afte. 

Explicaţii: apariţie bruscă de vezicule mici la punctele de tranziţie a pielii către 
mucoasă. Clasificare în funcţie de locaţie ca herpes labial, herpes genital, herpes 
anal. Herpesul simplu apare de obicei în infecţii ale tractului gastrointestinal, 
infecţii febrile şi în timpul menstruaţiei. 

Observaţie: razele ultraviolete ale soarelui se numără printre factorii de risc 
pentru izbucnirea virusului herpes simplex. O protecţie eficientă oferă preparatul 
Regulat® Cosmetic.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă:  

► se recomandă administrarea imediată a 2 linguri de REGULAT® nediluat.  

► apoi 2 x 1 linguriţă zilnic înainte de masă.  

Administrare externă: pe locurile afectate se va administra imediat preparatul 
REGULAT® sau REGULAT® Spray – Loţiune regeneratoare pentru piele. 

Măsuri suplimentare:  

► nu beţi din pahare străine. Curăţaţi temeinic tacâmurile cu apă caldă.  

► în caz de herpes recurent după administrarea de REGULAT® se aplică unguent 
„Virgamelis“. 

 

 

Herpes zoster 
Sinonime şi denumiri similare: zoster, zona zoster. 

Explicaţii: din punct de vedere etiologic este vorba despre o boală virală cu 
herpes zoster. Acest virus este înrudit cu virusul varicelei.  
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Din punct de vedere patologic este vorba despre o schimbare inflamatorie a 
ganglionilor nervoşi. Boala acută se caracterizează prin formarea unei centuri de 
vezicule (în regiunea segmentară) cu dureri puternice. În cazuri rare poate fi 
infectat tot corpul - zoster generalisatus.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x zilnic 1 lingură de REGULAT® nediluat. 

Administrare externă:  

► pulverizarea segmentului afectat cu REGULAT® nediluat sau REGULAT® 
Spray – Loţiune regeneratoare pentru piele.  

► în cazul unor dureri foarte puternice, se recomandă amestecarea de apă cu 
REGULAT® diluat (1:2).  

Măsuri suplimentare:  

► deoarece virusul zoster este foarte sensibil la temperatură, la începutul bolii 
împachetarea la cald şi la rece (timp de 2-3 minute) aduce alinare rapidă.  

Măsuri terapeutice:  

► în stadii avansate ale bolii se recomandă anestezice locale (procaina 2%, 
lidocaina 2%) ca injecţii subcutanate în ganglionul afectat.  

► după administrarea preparatului REGULAT® aplicarea unei „creme anestezice 
20%“ ameliorează durerea relativ repede. 

 

 

Hiperhidroză 
Sinonime şi denumiri similare: transpiraţie excesivă, transpiraţie. 

Explicaţii: formare excesivă de sudoare ca excreţie compensatorie, ca urmare a 
insuficienţei organelor de excreţie respectiv a organelor cu rol detoxifiant (ficat, 
rinichi, intestine). Stabilirea cauzelor.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă: 2-3 x zilnic 1 lingură. 

Administrare externă: pe piele se pulverizează un amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:2). 

Măsuri suplimentare:  

► consolidarea organelor excretoare: ficat, rinichi, intestine.  

► comprese pe ficat, rinichi, abdomen cu un amestec din apă şi REGULAT® 
diluat (1:1) (comprese calde).  

► eventual preparate hepatice (armurariu, anghinare).  

► pentru consolidare renală se recomandă diluarea a 1 linguriţă de granulat 
SPIRULINA BASE în 1 1⁄4 l apă. Soluţia se lasă peste noapte, iar dimineaţa 
următoare lichidul supernatant se toarnă într-un alt pahar şi se bea. 
Supernatantul albastru închis conţine substanţa activă „phycocianina“, care 
sporeşte masiv activitatea de detoxifiere a rinichilor.  
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Măsuri terapeutice:  

► asanarea intestinului (bifidobacterii, lactobacterii şi bacterii E. coli). 

 

 

Hiperhidroza picioarelor 
Sinonime şi denumiri similare: hyperhidrosis pedis, hyperhidrosis plantaris, 
picioare cazeoase, transpiraţie a picioarelor, picioare urât mirositoare. 

Explicaţii: secreţie sudorală, preponderent în regiunea tălpilor şi între degetele 
de la picioare. Prin modificarea bacteriană a sudorii se ajunge la aşa-numitul 
miros „cazeos“. Sudoarea conţine 99% apă, restul fiind clorură de sodiu, 
bicarbonat, uree şi acid uric, acid formic şi butiric (cauza mirosului). Conform 
medicinei biologice, hiperhidroza picioarelor reprezintă o metodă compensatorie 
de eliminare a toxinelor. O reprimare violentă a hiperhidrozei prin mijloace 
sintetice, fără măsuri concomitente de îmbunătăţire a metabolismului, poate 
provoca o deteriorare gravă a stării generale de sănătate.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: vezi „micoza piciorului“. 

Administrare externă:  

► pulverizarea pe picioare, tălpi şi în spaţiile interdigitale cu amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:1) dimineaţa şi seara. 

► idem pentru pantofi.  

Măsuri suplimentare:  

► supinator cu cărbune activ, pentru neutralizarea mirosului şi a transpiraţiei.  

► vara se recomandă mersul în picioarele goale sau cu încălţăminte deschisă.  

► spălarea prea frecventă a picioarelor facilitează formarea transpiraţiei.  

► compresă cu argilă medicinală „îmbogăţită“ cu REGULAT®. Pudră de picioare 
pentru menţinerea uscată a picioarelor.  

► băi calde ale picioarelor cu argilă verde, la care se adaugă 2-3 linguri de 
REGULAT®.  

► folosiţi coada şoricelului ca „tălpi interioare“.  

► nu purtaţi ciorapi de nylon şi perlon, pentru reducerea transpiraţiei. 

► aplicaţi REGULAT® Spray – Loţiune pentru picioare. 

Măsuri terapeutice:  

► tratarea afecţiunii principale – sudoarea constituie un simptom al unei alte 
tulburări metabolice (hepatopatie, nefropatie, enteropatie, încărcare cu toxine, 
tulburări hormonale). 
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Hipertonie 
Sinonime şi denumiri similare: hipertensiune arterială, tensiune arterială 
ridicată. 

Explicaţii: hipertensiune arterială cu diferite origini. Valori ale tensiunii arteriale 
peste 130/90 mm Hg. Se face diferenţa dintre hipertonia congenitală şi 
dobândită.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: în cazul administrării preparatului REGULAT® la 
hipertonie, se recomandă începerea tratamentului cu o doză scăzută. Doze mai 
mari (echivalentul unei linguri) pot conduce la o creştere temporară a tensiunii 
arteriale. 

Săptămâna 1: 2x5 picături zilnic  

Săptămâna 2: 2 x 10 picături zilnic.  

Din săptămâna 3: 2 x 1 linguriţă zilnic 

Administrare externă: se recomandă administrarea unui amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:2). Verificaţi zilnic nivelul hipertensiunii arteriale!  

Măsuri suplimentare:  

► respectaţi neapărat indicaţiile şi recomandările medicului. Nu întrerupeţi din 
proprie iniţiativă administrarea de medicamente!  

► exerciţii cardiovasculare uşoare, masaj cu peria în direcţia inimii.  

► consultaţii în probleme alimentare, tratament după metoda Kneipp (duş cald - 
rece), exerciţii cardiovasculare.  

► în cazul bolilor venoase nu se recomandă aplicarea de comprese calde. 

 

 

Hipertrofie prostatică / prostatită  
Sinonime şi denumiri similare: prostatohipertrofie, hipertrofie a prostatei. 

Explicaţii: dislocarea prostatei prin glandele parauretrale situate sub mucoasa 
uretrei. Imaginea patologico-anatomică este denumită ca „fibroadenomatoză“, 
care apare în jurul vârstei de 50 de ani. Cauza este lipsa producţiei de hormoni 
sexuali. Simptomele: disurie, nicturie. În cazul palpării rectale se constată 
extinderea prostatei cu consistenţă uniformă, fără durere la presiune. 

Prostatită 

Sinonime şi denumiri similare: inflamaţie cronică sau acută a prostatei, 
inflamaţie a prostatei. 

Explicaţii: cauzele prostatitei pot fi bolile infecţioase, gonoreea, infecţii de focar, 
colibacterii şi chiar tuberculoza. Palparea rectală relevă o inconsistenţă şi o 
sensibilitate la presiune. Leucoree, senzaţie de ardere la micţiune, retenţie 
urinară şi uneori febră. 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT® (acelaşi mod de 
administrare la hipertrofia prostatei şi prostatită): 
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Administrare internă: 2-3 x zilnic 1 lingură. 

Administrare externă: comprese reci cu amestec din apă şi REGULAT® diluat 
(1:1) 2 x pe zi. 

Măsuri suplimentare:  

► modificarea dietei (puţină sare sau condimente, vegetariană), evitarea 
consumului de cafea, a băuturilor alcoolice (inclusiv berea), tratarea focarului, 
măsuri de îmbunătăţire a metabolismului, băi de şezut cu REGULAT® (3-4 
linguri).  

► creşterea forţei de apărare a organismului.  

► clisme cu REGULAT® diluat (de exemplu 100 ml apă caldă + 15 ml 
REGULAT®) sau  tamponament rectal cu amestec din apă şi REGULAT® diluat 
(1:1). 

Măsuri terapeutice:  

► în cazul hipertrofiei şi a inflamaţiei prostatice se recomandă tratament zilnic cu 
supozitoare „Notakehl D3“ şi „Nigersan D3“ (producător: Sanum-Kehlbeck), se 
introduce seara înainte de culcare. 

 

 

Hipotonie 
Sinonime şi denumiri similare: hipotensiune arterială, scăderea tensiunii 
arteriale, tensiune arterială scăzută. 

Explicaţii: valori scăzute ale tensiunii arteriale de 105/60 mm Hg. Se 
recomandă clarificarea cauzelor.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă:  

► spre deosebire de hipertonie, se recomandă imediat începerea tratamentului 
cu REGULAT® în doze mai mari (echivalentul unei linguri).  2–3 x 1 lingură 
zilnic.  

► durata de administrare depinde de succesul creşterii nivelului tensiunii 
arteriale. Tratamentul poate dura mai multe luni, în cazuri extreme chiar 1-2 ani. 

Administrare externă:  

► masarea regiunii cardiace şi a cefei cu un amestec de apă şi REGULAT® diluat 
(1:1).  

► încheieturile mâinilor se umectează de la degetul mic până la centrul 
încheieturii mâinii cu REGULAT® nediluat (meridianul inimii, circular-sexual).  

Măsuri suplimentare:  

► suficientă mişcare până la transpiraţie.  

► saună, duş alternant rece / cald, masaje cu peria.  

► menţinerea picioarelor în poziţie ridicată (vascularizaţie mai bună a creierului). 
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Icter 
Sinonime şi denumiri similare: icter (piele, ochi, mucoase). 

Explicaţii: icterul nu este o boală independentă, ci un simptom, care poate 
apărea împreună cu diferite afecţiuni principale. Acele boli pot fi: hepatita, 
hepatopatia, colangită, colecistită, litiază biliară, ciroză hepatică, icter hemolitic şi 
cancer la ficat.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă: tratament cu creşterea treptată a dozei: 

Săptămâna 1: 2 x 5 - 10 picături zilnic  

Săptămâna 2: 2 x 10 - 15 picături zilnic  

Săptămâna 3: 2 x 1 linguriţă zilnic se amestecă cu ceai hepato-biliar (cald).  

Administrare externă: seara, compresă umed-caldă pe ficat cu amestec din 
apă şi REGULAT®  diluat (1:1). 

Măsuri suplimentare:  

► pe dischetele demachiante se aplică un amestec de apă şi REGULAT® diluat 
(1:1) între primul şi al doilea deget, respectiv al patrulea şi al cincilea deget de la 
picioare (meridianul ficatului, meridianul vezicii biliare) şi se fixează peste 
noapte. Se îmbracă şosete.  

► creşterea fluxului biliar (extract de păpădie, substanţe amare).  

Măsuri terapeutice:  

► în cazul colicilor biliare, administrarea de injecţii cu procaină 2% în arcul costal 
drept şi în marginea scapulei drepte ajută împotriva convulsiilor colice.  

► „Spasmo Gallo“ împiedică în cazul administrării regulate atacurile de colică. 

 

 

Infecţii intestinale 
Sinonime şi denumiri similare: gastroenterită, infecţii intestinale cu bacterii, 
infecţii gastrointestinale, gripă gastrointestinală, holerina, gripă stomacală. 

Definiţie: afectarea tractului gastrointestinal cu germeni patogeni, cu dureri 
ulterioare, diaree, „colici abdominali“ şi eventual vărsături. Sentiment general de 
lipsă de putere din cauza pierderii mineralelor şi a simptomelor asemănătoare 
gripei. Agenţii patogeni sunt printre altele enterococi, stafilococi şi streptococi.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2 linguri de REGULAT® dimineaţa. 1 lingură de 
REGULAT® seara. 

Administrare externă: 2 x zilnic comprese abdominale cu amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:1). 

Măsuri suplimentare:  

► pentru neutralizarea toxinelor agentului patogen se recomandă administrarea 
de cărbune medicinal sau argilă medicinală umezite cu REGULAT®. Acest lucru 
facilitează o neutralizare şi eliminare rapidă a toxinelor bacteriene. 
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Infecţii cu stafilococi  
Sinonime şi denumiri similare: infecţii cu coci gram pozitivi. 

Explicaţii: infecţii piogene. Stafilococii pot apărea oriunde în corp (piele, organe, 
musculatură, oase, dinţi).  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 lingură zilnic înainte de mese (după caz în ceai 
depurativ). 

Administrare externă:  

► REGULAT® nediluat se aplică pe focarele purulente externe.  

► apoi comprese umed-calde cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1). 
Aplicarea de comprese îmbibate în zona dinţilor. 

Măsuri terapeutice:  

► „Mercurius solubilis D6” sau „Hepar-Sulfuris“ pentru absorbţia rapidă a 
puroiului.  

► aşa cum am menţionat mai devreme, se recomandă utilizarea picăturilor 
„Sanukehl Staph D5“ şi „Sanukehl Strep D5“ pentru îndepărtarea rapidă a 
focarelor bacteriene. 

 

 

Inflamaţie a maxilarului 
Sinonime şi denumiri similare: osteită maxilară, inflamaţie a osului maxilar. 

Explicaţii: inflamaţia maxilarului rezultă de obicei de la dinţi inflamaţi 
(granulom) sau sinusuri nazale, cavităţi nazale, sinusul sfenoidal şi etmoidal 
inflamate. Infecţia bacteriană constituie afecţiunea principală.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă:  

► 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese. Administrare nazală a amestecului din 
„soluţie salină izotonă“ şi REGULAT® diluat (1:3) de 4-5 x zilnic.  

► comprese îmbibate cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) între gingie 
şi maxilarul superior timp de 20-30 minute de mai multe ori pe zi sau 
pulverizarea directă cu REGULAT®. 

Administrare externă: comprese umede şi calde cu amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:1). în regiunea nasului şi a maxilarului.  

Măsuri terapeutice:  

► tratament dentar, injecţii cu procaină în canini lichefiază depunerile din 
sinusurile maxilarului şi provoacă suplimentar o rinoree puternică (eliminarea 
unei cruste sau urme de sânge proaspăt în batistă nu constituie un semn de 
boală, ci de curăţire a cavităţilor craniene).  

► în formă cronică, se recomandă administrarea suplimentară de substanţe 
homeopate, ca „Kaliumbichromicum D6”, „Luffa” sau asemănătoare. 3 x 1 
tablete zilnic. 
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Inflamaţie de orice origine 
Sinonime şi denumiri similare: inflammatio, reacţia sistemului imunitar la 
corpuri străine, inflamaţii cronice, inflamaţii acute. 

Definiţie: REGULAT® este foarte eficient împotriva inflamaţiilor. În cadrul unor 
studii ştiinţifice efectuate de către Universitatea Weihenstephan a fost 
demonstrat clar efectul antiinflamator al preparatului REGULAT®. Cauzele care 
generează inflamaţia, ca protaglandinele (PEG 1), histaminele eliberate de 
mastocite şi acidul hipocloros (HOCl) pot fi reduse semnificativ prin administrarea 
de REGULAT®. Nu contează unde este localizată inflamaţia în organism (organe, 
vase sanguine, muşchi, nervi, articulaţii). REGULAT® combate toate semnele de 
inflamare ale organismului.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Mai jos sunt descrise unele boli inflamatorii şi tratamentul acestora cu 
REGULAT® . 

Enterita: pentru tratament vezi „Colită ulceroasă“ - vascularită:  

► zilnic 2 x 1 lingură.  

► masarea cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) a regiunilor afectate 
(braţe, picioare, cap, ceafă) 2-3 x zilnic. 

Inflamarea articulaţiilor:  

► zilnic 2-3 x 1 lingură.  

► pulverizarea pe articulaţiile inflamate a unui amestec din apă şi REGULAT® 
diluat (1:1).  

► apoi aplicarea soluţiei pe pansament (3-4 x zilnic). 

Miozita:  

► zilnic 2 x 1 lingură.  

► în cazul inflamaţilor musculare care afectează suprafeţe mari se pulverizează şi 
se masează amestecul din apă şi REGULAT® diluat (1:1).  

► Pentru „o acţiune prelungită“, REGULAT® poate fi amestecat cu loţiune de 
corp. 1/3 REGULAT® omogenizat cu 2/3 sau 3/4 loţiune de corp. 

 

 

Insomnie 
Sinonime şi denumiri similare: insomnie, agripnie, tulburări de adormire, 
probleme cu menţinerea somnului, somn insuficient sau inadecvat. 

Explicaţii: abaterile de la modelele de somn sănătoase, respectiv de la ritmul 
schimbului de somn şi veghe. Cauzele cele mai comune sunt problemele, stresul, 
bolile, depresiile, tipul de pat, radiaţii (razele electromagnetice, electrosmog). 
Insomnia creşte şi odată cu înaintarea în vârstă.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă: REGULAT® are un efect energizant asupra anumitor 
pacienţi. Aceşti pacienţi nu ar trebui să ia REGULAT® seara înainte de culcare.  
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Se recomandă ca administrarea preparatului să aibă loc după masa de prânz 
(aproximativ ora 15). Amestecarea de REGULAT® şi „ceai nervocalm“ ajută chiar 
şi în cazul indicat mai sus. 

2 x 1 lingură zilnic în ceai (de exemplu dimineaţa în ceaiul cardiovascular, seara 
în ceai nervocalm). 

 

Administrare externă:  

► nu se recomandă administrarea nazală seara, din cauza efectului stimulant.  

► mai efectivă s-a dovedit ungerea punctelor de acupunctură amnion I + II 
(denumirea chineză pentru „somn liniştit“). Localizarea anatomică este în spatele 
urechii, în partea inferioară a osului urechii (mastoidă). REGULAT® diluat 1:1 
respectiv 1:2.  

Măsuri suplimentare:  

► evitarea supraîncărcării senzoriale prin prevenirea urmăririi târzii a 
televizorului, citirea lecturilor incitante etc.  

► încercaţi să aveţi un stil de viaţă „cât mai liniştit“.  

Măsuri terapeutice:  

► tratarea afecţiunilor principale în cazul cauzelor organice. În cazul factorilor 
psihogeni (stres, anxietate de orice fel) se recomandă psihoterapia, terapia de 
relaxare conform Jakobson sau asemănătoare.  

► test de sânge pentru clarificarea nivelului melantoninei (hormonul somnului) 
respectiv a altor deficite hormonale. 

 

 

Insuficienţă pancreatică  
Sinonime şi denumiri similare: hipofuncţie a pancreasului, insuficienţă 
pancreatică exocrină, deficit de fermenţi, de enzime. 

Explicaţii: cuprinde hipofuncţia pancreasului în raport cu producţia de insulină, 
pancreatină, tripsină, chimotripsină, amilaze şi lipaze (enzime digestive). 
Producţia deficitară de enzime duce la o digestie şi disociere neadecvată a 
alimentelor. Secţiunile digestive ulterioare sunt supraîncărcate, ajungându-se la 
aşa-numita  „dispepsie de fermentaţie sau de putrefacţie“. 

REGULAT® îşi dovedeşte şi în această „situaţie deficitară“ calităţile deosebite. 
Prin „fermentarea în cascadă“ enzimele complete ale substanţelor iniţiale sunt 
descompuse în mici subunităţi (aşa-numitele oligopeptide). Organismul poate 
utiliza aceste elemente pentru sintetizarea enzimelor endogene. Producţia 
proprie de enzime ale corpului este astfel „stimulată“.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 lingură zilnic înainte de mese (în cazul unei 
mucoase gastrice sensibile se recomandă diluarea în apă sau ceai). 

Administrare externă: comprese cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) 
în regiunea ombilicală (localizarea anatomică a pancreasului).  
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După caz termofor pentru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine la nivelul glandei.  

Măsuri suplimentare:  

► aplicarea de REGULAT® nediluat pe degetul mare de la piciorul stâng + drept, 
din exteriorul şanţului ungveal până la bolta plantară. Acolo se află punctele de 
acupunctură splină/pancreas 1 (digestia proteinelor), 2 (digestia carbohidraţilor) 
şi 3 (digestia grăsimilor).  

► combinaţia de acupunctură + masaj cu REGULAT® este benefică pentru 
pancreas.  

► suplimente de zinc, seleniu şi crom sunt esenţiale pentru buna funcţionare a 
pancreasului (de exemplu „Selenium-Enzym-Plus“ (producător: Dr. Niedermaier 
Pharma GmbH). 

 

 

Intestin iritabil 
Sinonime şi denumiri similare: sindromul intestinului iritabil (SII), colon 
iritabil, scaun neregulat. 

Explicaţii: prin sindromul intestinului iritabil se înţelege un complex de 
simptome care se manifestă sub diferite forme:  intoleranţă alimentară, diaree, 
constipaţie, balonare, dureri („colică intestinală de distensie gazoasă“), inflamaţii 
ale mucoasei intestinale, cauze psihogene (stres, solicitări psihice), alergii. 

Au fost efectuate studii de aplicare a preparatului REGULAT® la peste 80 de 
pacienţi cu sindromul intestinului iritabil, sub conducerea Dr. Bergmann (medic 
internist la Ottobrunn), în laboratorul producătorului HP Thust (München) pe 
durata unei perioade de 6 săptămâni. După finalizarea studiului, peste 90% din 
pacienţi au arătat o îmbunătăţire accentuată a stării lor respectiv o dispariţie a 
simptomelor de iritare indicate mai sus. Rezultatele pot fi puse la dispoziţie de 
către producătorul Dr. Niedermaier Pharma GmbH. 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: creşterea treptată a dozei administrate: 

Săptămâna 1: 1 x 1 linguriţă zilnic, după masă, nediluat sau împreună cu un pic 
de apă  

Săptămâna 2: 2 x 1 linguriţă zilnic, după masă, idem 

Săptămâna 3: 2 x 1 lingură zilnic, după masă, idem  

Din săptămâna 4: 2 x 1 lingură zilnic, înainte de masă, idem 

Păstraţi regimul de dozare timp de 6 săptămâni. 

Dacă la o anumită dozare apare o „agravare a simptomelor“, se recomandă 
revenirea la o dozare mai mică. 

Administrare externă: comprese abdominale calde cu amestec cu apă şi 
REGULAT® diluat (1:1) (termofor).  

Măsuri suplimentare: clisme (250 ml ceai de muşeţel + 20-30 ml REGULAT®).  

► schimbarea dietei.  
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Măsuri terapeutice:  

► reabilitarea simbiozei intestinale cu bifidobacterii, lactobacterii şi E coli.  

► masarea intestinului conform tehnicii „Vogler“. 

 

 

Intoxicaţie 
Sinonime şi denumiri similare: toxicoză, intoxicaţie acută/cronică, expunerea/
injectarea de toxine. 

Explicaţii: intoxicaţie prin ingestie, inhalare de vapori toxici, solvenţi etc., 
alimente alterate şi boli sistemice cauzate de expunerea permanentă la toxine 
(de multe ori şi la locul de muncă). 

Observaţie: în cazul oricărei forme de intoxicare acută este nevoie de asistenţă 
medicală imediată. Telefon: număr de urgenţă în caz de intoxicare 112 (24 de 
ore din 24).  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: intoxicaţiile cronice, lente pot fi tratate foarte bine cu 
REGULAT®, 2-3 x 1 lingură zilnic diluat în apă (pentru neutralizarea toxinelor).  

Administrare externă: întregul corp se pulverizează cu amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:1). 

Măsuri suplimentare:  

► neutralizarea şi excreţia toxinelor prin intermediul algelor spirulină respectiv 
argilă medicinală. 

► pentru intoxicaţiile acute se recomandă administrarea de vomitiv.  

► identificarea toxinei şi chemarea ambulanţei! 

 

 

Îmbătrânirea accelerată 
Sinonime şi denumiri similare: geriatrie, îmbătrânire, gerontologie, cercetarea 
îmbătrânirii, anti-îmbătrânire, lupta împotriva îmbătrânirii, inhibiţie cauzată de 
vârstă. 

Explicaţii: procesele de îmbătrânire sunt o componentă naturală a vieţii noastre. 
Modul concret de îmbătrânire nu este însă prestabilit. Optim este o reducere 
lentă a forţei vitale şi nu constituie un secret faptul că prin prevenirea şi 
tratamentul naturist al bolilor, metabolismul va rămâne la un nivel foarte ridicat. 
Aici REGULAT® se potriveşte mai bine decât orice alt medicament. Acest lucru 
nu are nici o legătură cu obsesia pentru frumuseţe sau tinereţe, ci cu calitatea 
vieţii şi cu sănătatea.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: preventiv, 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: amestec de apă şi REGULAT® diluat (1:1), se 
pulverizează pe zonele dureroase ale pielii sau pe piele în cazul tratării organelor. 
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Îngrijire postoperatorie 
Sinonime şi denumiri similare: îngrijire după operaţie. 

Explicaţii: îngrijirea după efectuarea unei intervenţii chirurgicale, pentru a 
asigura succesul operaţiei şi a reduce efectele secundare.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic. 

Administrare externă:  

► pulverizarea pe cicatricea postoperatorie a unui amestec din apă şi REGULAT® 
diluat (1:1).  

► apoi se aplică un tifon de pansament îmbibat cu REGULAT® (1:1) peste 
noapte şi se fixează deasupra cicatricei cu plasturi. Vindecare rapidă şi 
prevenirea formării de cicatrice. 

 

 

Înţepături de insecte 
Sinonime şi denumiri similare: înţepături de ţânţari, albine, viespi, etc. 

Explicaţii: înţepăturile de insecte sunt un lucru obişnuit vara. Însă tot mai mulţi 
oameni se plâng de reacţii severe după o înţepătură. Nu doar veninul insectelor 
sau bacteriile transmise cauzează efectiv probleme persoanelor muşcate, ci şi 
substanţele poluante (de exemplu pesticidele), care pătrund în piele ca urmare a 
înţepăturii. Urmările sunt umflături, inflamaţii, dureri, mâncărime sau reacţii 
alergice.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă:  

► se recomandă administrarea imediată 2 linguri de REGULAT®.  

► 2 x 1 lingură zilnic. 

Administrare externă:  

► pe locurile înţepăturii se va administra imediat REGULAT® nediluat.  

► apoi se va aplica o compresă rece cu amestec din apă şi REGULAT® diluat 
(1:1).  

Măsuri terapeutice: în cazul unui edem laringian se recomandă administrarea 
neîntârziată de calciu respectiv antihistaminice (Atropină). Internare într-o 
clinică! 

 

 

Laringită 
Sinonime şi denumiri similare: inflamaţie a mucoasei laringelui, laringită 
catarală. 

Explicaţii: laringita este un simptom asociat altor boli, ca de exemplu difterie 
laringiană, strumă, sindromul Ortner, ulcer laringian (cancer laringian). 
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Laringita poate fi cauzată şi de infecţii şi stres. 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă:  

► 2 x 1 lingură în 250 ml de apă caldă – se bea în înghiţituri mici.  

► clătiţi cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) timp de mai multe 
minute; repetaţi de 4-5 x pe zi.  

Administrare externă: comprese umede şi calde cu amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:1). 

Măsuri suplimentare:  

► menajarea vocii pe durata fazei acute.  

► fără băuturi reci sau îngheţată. 

 

 

Leiomiosarcom 
Sinonime şi denumiri similare: LMS.  

Explicaţii: tumoare a celulelor polimorfe, malignă, a musculaturii netede. 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă: 

Săptămâna 1: 2 x 1 linguriţă zilnic înainte de masă amestecat cu 1⁄2 pahar de 
apă 

Săptămâna 2: 2 x 1 lingură zilnic, idem  

Din săptămâna 3: 3 x 1 lingură zilnic. 

Administrare externă: comprese locale cu amestec din apă şi REGULAT® 
diluat (1:1). 

 

 

Leziuni 
Sinonime şi denumiri similare: răni, plăgi, traumatisme. 

Explicaţii: plăgi externe, răni sau leziuni multiple. 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură înainte de mese. 

Administrare externă:  

► se pulverizează imediat un amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1).  

► plasturi sau comprese îmbibate cu amestec 1:1 sau nediluat.  

Măsuri suplimentare:  

► pachete cu gheaţă şi REGULAT® nediluat la traumatisme articulare, contuzii, 
zdrobiri etc. 
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► unguent homeopatic Traumeel de la Heel (amestecat 1:3 cu REGULAT®).  

► pulverizarea sau pansarea plăgii tăiate cu REGULAT® diluat (1:2). 

► pulverizarea pe zona afectată cu REGULAT® Spray – Loţiune 
regeneratoare pentru piele. 

Măsuri terapeutice: medicamente resorbante la hematoame, de exemplu 
tablete „Hepar-sulfuricum“ sau „Mercurius-solubulis D4-D6” 3 x 1 tabletă zilnic, 
administrat oral. 

 

 

Leziuni vasculare 
Sinonime şi denumiri similare: lezarea arterelor şi venelor. 

Explicaţii: leziuni vasculare se produc în cazul inflamaţiei peretelui intern al unui 
vas şi a tentativelor de reparare ulterioară a organismului. În cadrul acestui 
proces, pe pereţii interni ai vaselor apare un material de tipul ţesutului 
conjunctiv, cicatricial. De asemenea, se ajunge la depunerea aşa-numitelor 
„celulelor spumoase“ de către macrofage şi colesterolul ldl, ceea ce face ca 
lumenul vasului să fie şi mai îngustat. 

Observaţie: vasele noastre sanguine au o lungime totală de aproximativ 
100.000 de kilometri.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: pe regiunile afectate (braţe, picioare, cap) se 
pulverizează un amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1). 

Măsuri suplimentare: vezi „tulburarea vascularizaţiei“ 

 

 

Limfadenită-limfangită  
Sinonime şi denumiri similare: infecţie bacteriană acută a ganglionilor 
limfatici - vaselor limfatice. 

Explicaţii: 

a) limfadenita: umflarea ganglionilor limfatici în vasele limfatice aferente şi 
care se scurg; acut seroasă până la purulentă cu roşeaţă, umflături, dureri la 
presiune. 

b) limfangită: inflamaţia prin penetrarea agenţilor în capilarele limfatice; vizibil 
în regiunea pielii ca tumefacţie şi eritem sub formă de dungă. Limfangita acută 
poate provine de la rănile infectate. Limfangita cronică poate cauza o proliferare 
endoteliană, o îngroşare a peretelui şi în final la obturaţie. 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă: 3 x 1 lingură de REGULAT®. 

Î/L 



 

89 

 

Administrare externă:  

► pulverizarea regiunii afectate cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1), 
după care se aplică comprese cu REGULAT® diluat sau nediluat, de mai multe 
ori pe zi.  

► menţinerea picioarelor în poziţie ridicată.  

Măsuri suplimentare:  

► folosirea unor cantităţi mici de grăsime la prepararea hranei. Picăturile de 
grăsime (aşa-numiţii „chilomicroni“) sunt transportate prin intermediul căilor 
limfatice şi îngreunează circuitul limfatic. 

► 8 bucăţi de vată cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) se fixează între 
spaţiile interdigitale ale picioarelor peste noapte şi se îmbracă şosete.  

► în cazul edemelor limfatice prin muşcături de insecte, se pulverizează imediat 
REGULAT® nediluat, după care se fixează un pansament cu amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:1). 

Măsuri terapeutice:  

► masaj limfatic.  

► picături „Lymphdiaraltropfen“ (producător Pascoe), 3 x 20 picături pentru 
administrarea orală, odată cu REGULAT®.  

► după aplicarea compreselor cu REGULAT®, regiunile limfatice se ung cu cremă 
„Lymphdiaral“. 

 

 

Lipsă de substanţe vitale 
Sinonime şi denumiri similare: hipovitaminoză, avitaminoză, lipsă de 
vitamine, alimentare deficitară cu vitamine. 

Explicaţii: lipsa de vitamine poate avea cauze variate. Cea mai frecventă este o 
alimentaţie greşită. Alte cauze sunt tulburările metabolice în cadrul procesului de 
valorificare a alimentelor, consum crescut din cauza sarcinii, faza de creştere, 
solicitare (de exemplu stres cronic), boli sau administrarea de durată a unor 
anumite medicamente. 

REGULAT® nu conţine doar substanţe vitale cu concentraţie ridicată, dar 
îmbunătăţeşte şi procesul de valorificare a substanţelor vitale de către 
metabolism. Într-o altă serie de măsurători cu spectrofotometrul, profesorul 
Elstner a studiat efectul sinergetic al REGULAT® cu vitamina C. Deşi vitamina C 
este unul din cei mai importanţi neutralizatori ai radicalilor, cantitatea foarte 
mică de 1 micromol (1µMol) are un efect negativ asupra oxidării şi reduce faza 
LAG de la 120 la 108 minute. Acest fapt inedit arată că vitaminele izolate pot 
avea un efect critic. Dacă însă combinăm vitamina C cu preparatul REGULAT®, 
are loc o „prelungire minunată a duratei şi a valorii“.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 linguriţă zilnic. 
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Maladia Haglund  
Sinonime şi denumiri similare: osteocondroza apofizei calcaneene, calcaneus 
altus et latus, exostoză, inflamaţia unei burse seroase. 

Explicaţii: exostoză calcaniană la „călcâiul lui Ahile” ca urmare a presiunii 
iritaţiei cronice, cu leziuni inflamatorii ale ţesuturilor moi (bătături, bursită, 
tendinită) şi dureri.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: REGULAT® nediluat se pulverizează în regiunea 
călcâiului, apoi se acoperă cu un plasture pe care s-a aplicat REGULAT® (peste 
noapte).  

Măsuri suplimentare:  

► în cazul călcâielor afectate foarte puternic de maladia Haglund se recomandă 
un tratament iniţial cremă cu uree 40% (se găseşte în farmacii). Pansamentul se 
plasează peste noapte peste ţesutul solidificat. Administrarea de REGULAT® 
consolidează efectul terapeutic. 

Măsuri terapeutice:  

► se recomandă injecţii cu „Utilin S, mediu, + Nigersan D5 + Sanuvis + Procain 
2% (2ml), dacă a avut deja loc o osificare a ţesutului călcâielor (producător 
Sanum-Kehlbeck). 

 

 

Meteorism 
Sinonime şi denumiri similare: flatulenţă, gaze (eliminarea de gaze 
intestinale), formarea de gaz de fermentaţie sau de putrefacţie, suflu în 
abdomen. 

Definiţie: acumulare de gaze în intestin din cauza insuficienţei digestive, 
compoziţia florei bacteriene intestinale incorectă (disbioză), insuficienţă 
enzimatică (pepsină) şi pancreatică, insuficienţă a fluxului biliar, alimentaţie 
neadecvată, mestecare rapidă respectiv incompletă, alimente care formează 
gaze sau intoleranţă la anumite alimente, infecţie cu Candida.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: la începutul tratamentului se recomandă administrarea 
unei dozei mai mici de REGULAT®, deoarece în cazul unei doze mai mari de 
REGULAT® simptomele se pot amplifica pe termen scurt din cauza toxinelor 
intestinale depuse. 

Săptămâna 1: 2 x 5-10 picături zilnic în ceai cu efect gastrointestinal (cald)  

Săptămâna 2: 2 x 15-20 picături zilnic, idem  

Săptămâna 3: 2 x 1 linguriţă de REGULAT® în ceai cu efect gastrointestinal  

Săptămâna 4: 2 x 1 lingură, idem. 
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Administrare externă:  

► comprese în zona abdominal-intestinală cu amestec din apă şi REGULAT® 
diluat (1:1) 1 x seara.  

► la început nu se recomandă aplicarea de comprese calde, deoarece acestea ar 
amplifica procesul de gazificare.  

Măsuri suplimentare:  

► curăţarea intestinului prin clismă, se amestecă 250-500 ml de apă caldă cu 
30-50 ml de REGULAT®. În acest caz se ajunge numai la intestinul gros.  

► pentru a trata şi intestinul subţire, se recomandă administrarea de sare 
laxativă (de exemplu sare Glauber sau „Ozovit“ = peroxid de magneziu). Se 
recomandă consultarea medicului.  

► se aplică „cremă anti-balonare“ de la Pekana pe regiunea abdominal-
intestinală dimineaţa şi seara.  

Măsuri terapeutice:  

► reabilitarea simbiozei intestinale cu bifidobacterii, lactobacterii şi E coli. 

 

 

Micoză intestinală / micoza / Candida 
Sinonime şi denumiri similare: micoză bucală, gastrică şi intestinală, 
modificarea florei bacteriene. 

Definiţie: ciupercile patogene se stabilesc de cele mai multe ori în intestin, în 
regiunea genitală şi a mucoasei nasului şi gâtului. Cauzele cele mai frecvente 
sunt ciupercile candida, din care există numeroase tipuri patogene. Ca boală 
sistemică, ele pot afecta pielea (dermatomicoză), unghiile (ciupercă care 
afectează unghiile), gura, aparatul digestiv şi vaginul(candidoză). În cazul 
reducerii capacităţii de apărare a organismului este posibilă şi o afectare a 
organelor interne şi a creierului. Sporii de candida sunt mascaţi în sânge de către 
eritrocite şi leucocite (vezi cartea: „Candidalismus – Pilze und Parasiten im 
Blut. Die schleichende Gefahr”, autor HP Ekkehard Scheller, ISBN 
3932346556).  

Posibilele cauze ale candidozei sunt printre altele modificări ale nivelului pH-ului 
(modificarea nivelului acidului), administrarea frecventă de antibiotice dar şi 
diabetul zaharat. Modificările nivelului pH-ului din vagin la nivel alcalin (pilula) 
pot cauza o creştere masivă a nivelului de candida în acea regiune. 

Formele degenerate de candida produc zilnic până la 160 de substanţe toxice. 
Aceste toxine pot cauza boli grave.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă:  

► 3 x 1 lingură zilnic înainte de mese.  

► clisme cu apă caldă şi ceai de muşeţel. La 250 ml de amestec se adaugă 20-30 
ml REGULAT®. 
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Administrare externă:  

► în cazul candidozei bucale, cavitatea bucală se clăteşte cu REGULAT® sau 
REGULAT® DENT. 

► REGULAT® se aplică nediluat la dermatomicoză respectiv pe ciuperca care 
afectează unghiile.  

Măsuri suplimentare:  

► echilibrul acido-bazic se schimbă în direcţia bazică printr-o alimentaţie 
corespunzătoare şi prin administrarea de suplimente bazice. Evitaţi dulciurile, 
zahărul şi alimentele care facilitează producţia de acizi („combustibil“ pentru 
candidoză).  

► SPIRULINA BASE (spirulina) (producător Dr. Niedermaier Pharma) previne 
creşterea nivelului de aciditate prin neutralizarea toxinelor indicate mai sus şi le 
elimină pe acestea.  

Măsuri terapeutice:  

► pentru candidoza bucală, folosirea de 2 x pe zi, dimineaţa şi seara, a 
preparatului REGULAT® DENT. 

► producătorul „Sanum-Kehlbeck“ oferă un tratament special pentru candidoză, 
constând din preparatele „Albicansan“ + „Fortakehl“ + „Pefrakehl“. Preparatele 
pot fi administrare sub formă de injecţie D5, picături D5, capsule D4, unguent D3 
sau supozitor D3. În cazul candidozei intestinale sau vaginale se recomandă 
administrarea combinată cu preparate orale şi supozitoare în intestin respectiv 
vagin (seara se introduce 1 supozitor rectal sau vaginal înainte de culcare). 

► suplimentar se pot administra picături „Sanukehl Cand” + „Sanukehl Myc D5”. 
Se administrează 1 x 8 picături sub limbă + 3-5 picături pe plica cotului sau la 
locul îmbolnăvirii. 

Important: formele severe de contaminare cu metale grele, ciuperci şi toxine 
candida, precum şi alte forme de creştere patogenă impun o analiză a sângelui 
prin examen microscopic în câmp obscur şi un tratament individualizat. 
Candidoza este foarte greu de tratat şi necesită un tratament lung, consecvent 
(până la 1 an). 

Medicamentaţia suplimentară, ca „Rhizole”, preparatele vitaminice (Ortho-
Global), preparatele Sanum, algele (de exemplu „spirulina base“), trebuie să fie 
adaptată exact nevoilor fiecărui pacient. 

Testele şi tratamentele disponibile precum şi datele de contact ale unor medici 
specialişti pot fi puse la dispoziţie la cerere de către producătorul Dr. Niedermaier 
Pharma GmbH. 

 

 

Micoza piciorului 
Sinonime şi denumiri similare: tinea pedis, inflamaţie cu micoză cutanată ca 
hifomicete (dermatofiţii). 

Explicaţii: infestarea tălpii picioarelor şi a spaţiilor dintre degete cu o ciupercă 
levuriformă.  
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Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► pulverizarea de REGULAT® nediluat pe tălpile picioarelor şi între spaţiile dintre 
degete.  

► peste noapte fixaţi dischete demachiante îmbibate cu preparat în spaţiile 
dintre degete. Se îmbracă şosete.  

► pielea se unge cu un amestec de Eucerin pH-5,5 şi REGULAT® (2/3 Eucerină, 
1/3 REGULAT®).  

► aplicaţi REGULAT® Spray – Loţiune pentru picioare. 

Măsuri suplimentare:  

► evitaţi mersul la piscine şi saune publice.  

► pulverizaţi REGULAT® nediluat în pantofi.  

► la spălarea lenjeriei de pat şi a şosetelor adăugaţi 20-30 ml de REGULAT® la 
ultima clătire. 

 

 

Micoza unghiilor 
Sinonime şi denumiri similare: onicomicoză, tinea unguium, ciupercă a 
unghiilor, infecţie a unghiilor. 

Explicaţii: micoza unghiilor de la mâini respectiv picioare din cauza ciupercilor 
levuriforme sau filamentoase. Colorarea unghiilor, formarea de şanţuri, 
îngălbenirea, îngroşarea, fisurarea sau fragilitate anormală a unghiilor. Este 
necesar un tratament de durată!  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► spălarea degetelor respectiv a mâinilor cu REGULAT® nediluat respectiv 
umectarea de mai multe ori pe zi cu REGULAT® nediluat a locurilor afectate; se 
lasă să fie absorbită.  

► plasture îmbibat peste noapte.  

Măsuri suplimentare:  

► în cazul îngroşării foarte puternice a unghiilor, se recomandă mai întâi 
aplicarea unei creme de uree de 40% peste noapte (plasture), după care se 
aplică REGULAT® nediluat. Plasture îmbibat peste zi, dacă este cazul.  

► materialul dedurizat al unghiilor poate fi răzuit cu ajutorul unei spatule de 
lemn.  

► baie de picioare şi îndepărtarea reziduurilor înainte de aplicarea preparatului 
REGULAT®. 
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Măsuri terapeutice:  

► se recomandă efectuarea unui tratament al întregului tract digestiv împotriva 
candidozei, în caz contrar urmând să apară tot timpul recidive.  

► aplicarea de picături Sanukehl Cand şi Sanukehl Myc D5 pe locurile afectate 
opresc activitatea agentului patogen. 

 

 

Migrene 
Sinonime şi denumiri similare: dureri de cap, dureri de cap recurente, atacuri 
de migrenă. 

Explicaţii: dureri de cap unilaterale, cu următoarea simptomatologie: ameţeli, 
tulburarea auzului şi a vederii, sensibilitate la lumină, senzaţie de greaţă, vomă. 
La femei există adesea o relaţie cauzală cu ficatul şi vezica biliară, intestinele, 
rinichii şi domeniul ginecologic. 

La bărbaţi, cauzele se află în principal în zona gastrointestinală, a rinichilor şi a 
prostatei. În cazul sindromului coloanei verticale cervicale este esenţială 
îndreptarea coloanei vertebrale. Locul de amplasare al durerii oferă indicii asupra 
implicării unui anumit organ.  

♦migrenă în partea dreaptă: afecţiune hepato-biliară 
♦migrene în partea stângă: afecţiune a splinei  
♦dureri de cap unilaterale sau bilaterale temporare localizate la frunte sau la 
tâmplă la femei: afecţiuni ale ovarelor  

♦dureri de cap localizate la frunte şi glabelă: afecţiuni gastrointestinale.  
♦dureri în partea de sus a capului: ficat  
♦dureri ale cefei la femei: uter  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: în momentul apariţiei durerilor de cap, se recomandă 
administrarea de îndată a 2 linguri de REGULAT®, apoi 2-3 x zilnic 1 lingură.  

Administrare externă:  

► pulverizarea regiunii afectate de durere cu amestec din apă şi REGULAT® 
diluat (1:1), după care se aplică comprese reci (după caz pachete cu gheaţă) cu 
REGULAT® diluat.   

► în caz de durere oculară, se recomandă aplicarea de comprese pe ochi cu 
amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1). 

Măsuri suplimentare:  

► 8 dischete demachiante cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) se 
fixează între spaţiile interdigitale ale picioarelor (peste noapte). Astfel pot fi 
influenţate meridianele de acupunctură ale ficatului, stomacului, vezicii biliare, 
rinichilor iar în partea exterioară a degetului mic de la picior la meridianul vezicii.  

► migrenele cauzate de afecţiunile ovariene pot fi tratate prin aplicarea de 
comprese cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) cu termoaplicaţie 
(termofor). 
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► acelaşi lucru este valabil pentru stomac, ficat, vezica biliară şi rinichi 
(termoaplicaţie cu REGULAT®).  

Măsuri terapeutice:  

► stabilirea şi tratarea bolilor care cauzează migrenele! 

 

 

Miogeloze / induraţie nodulară în ţesutul muscular 
Sinonime şi denumiri similare: induraţie musculară, încordare musculară, 
rigiditate în muşchi, puncte de declanşare. 

Explicaţii: induraţie musculară dureroasă la presiune, cauzată de modificarea 
chimiei coloidale sau de creşterea tensiunii fibrelor musculare după o solicitare 
prelungită, în caz de „reumatism muscular“.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură de REGULAT®. 

Administrare externă:  

► masarea regiunii afectate cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1).  

► în cazul induraţiilor foarte dureroase se recomandă aplicarea de comprese 
umed-calde cu REGULAT®, pentru a stimula circulaţia sângelui şi eliminarea 
„acizilor reziduali“. 

Măsuri terapeutice:  

► injecţiile cu procaină (1-2%) direct în miogeloze fac ca simptomele să dispară 
foarte repede.  

► masaj cu ventuze pentru relaxarea musculaturii. 

 

 

Nervozitate 
Sinonime şi denumiri similare: agitaţie, hiperactivitate. 

Explicaţii: stare interioară de nelinişte şi tensiune. Cauza este de cele mai multe 
ori stresul. Poate fi de asemenea şi o trăsătură de caracter.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 linguriţă / lingură în ceai de valeriană, pentru nervi 
şi insomnie sau asemănătoare. 

Administrare externă: comprese abdominale calde cu amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:1). Idem pentru compresele pe ceafă.  

Măsuri suplimentare:  

► comprese cu REGULAT® diluat la o palmă distanţă sub ambii genunchi. Acolo 
se află punctul de acupunctură stomac 36, care are un mare efect psihogen, 
calmant.  

► exerciţii de relaxare, activitate fizică pentru canalizarea „energie provenite din 
stres“. 
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Neurodermită  
(vezi şi psoriasiz)  

Sinonime şi denumiri similare: dermatită atopică, eczema atopică, endogenă. 

Explicaţii: termen colectiv pentru erupţii pe piele puternic pruriginoase (prurit, 
prurigo). Implicarea sistemului nervos. Eczemă atopică la sugari, iniţial ca crustă 
de lapte, apoi ca dermatită puternic pruriginoasă la coate, genunchi, gât şi pielea 
capului. În cazurile severe poate fi afectat întregul corp. Copii se scarpină până 
sângerează, cea ce cauzează insomnie extremă, care la rândul ei intensifică 
simptomele.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă: la copii se recomandă mai întâi doar administrarea de 
picături, deoarece o expunere semnificativă la toxine ar putea provoca umplerea 
în exces a organismului. 

Săptămâna 1 şi 2: 2 x 5 picături zilnic în ceai nervocalm cald (pentru calmare şi 
combaterea insomniei).  

Săptămâna 3: 2 x 10 picături zilnic în ceai.  

Săptămâna 4: 2 x 15-20 picături zilnic, idem. 

Administrare externă:  

► niciodată nu se aplică pur, în caz contrar senzaţia de mâncărime poate fi 
accentuată.  

► o alternativă bună este Regulat® Cosmetic, folosirea REGULAT® Spray – 
Loţiune pentru bebeluşi sau „incorporarea“ preparatului REGULAT® în loţiune 
sau ulei pentru copii (se agită bine înainte de utilizare, deoarece faza apoasă şi 
uleioasă se separă în permanenţă). Unguentele şi loţiunile prescrise de către 
medic pot fi amestecate fără probleme cu REGULAT®.  

Măsuri terapeutice:  

► studiile recente arată, că „eliberarea de acid fumaric“ (de exemplu conţinut în 
fumărică) are rezultate foarte bune în cazul tratării neurodermitei şi a 
psoriazisului (tratamentul şi posibilele reacţii adverse trebuie să fie discutate cu 
medicul curant).  

► importantă este asigurarea unei simbioze corespunzătoare a intestinului cu 
construcţia florei intestinale fiziologice (de exemplu „mutaflor pentru copii“, 
bifidobacterii, lactobacterii).  

► doze mari de complex de vitamina B (lichid, aşa-numitele vitamine pentru 
nervi), vitamina C şi E, ulei de ciuboţica cucului, limba mielului, seleniu (de 
exemplu „Seleniu Plus“ de la producătorul Dr. Niedermaier-Pharma GmbH).  

► inhibiţia prostaglandinei.  

► inhibiţia histaminei. 
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Nevralgie – nevrită 
Sinonime şi denumiri similare: nevralgie, leziuni ale nervilor. 

Explicaţii: 

a) Nevralgie: dureri în zona de distribuţie a unui nerv senzorial, fără modificări 
patologice, fără paralizie sau tulburare a sensibilităţii. 

b) Nevrită: (polinevrită). Boli inflamatorii ale nervilor motorii şi senzoriali, cu 
modificări patologice, paralizie şi pierdere senzorială. 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 zilnic 1 lingură de REGULAT® nediluat sau diluat în 
ceai nervocalm cald. 

Administrare externă: pulverizarea regiunii afectate cu amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:1), apoi se aplică comprese îmbibate.  

Măsuri suplimentare:  

► administrarea de „lecitină“, pentru alimentarea optimă a tecilor mielinice 
(teaca fibrelor nervoase).  

► complex de vitamina B („vitamine pentru nervi“).  

Măsuri terapeutice:  

► stabilirea cauzelor şi efectuarea unui tratament de bază corespunzător. 

► procedura excretoare (Baunscheidt), tratament neural (lidocaină/xilocaină), 
cum ar fi de exemplu la nevralgie de trigemen, herpes zoster etc. 

► măsuri de îmbunătăţire a metabolismului, de exemplu prin masaj cu ventuze. 
Aplicare de comprese calde în funcţie de toleranţă. 

 

 

Nevralgie de trigemen  
Sinonime şi denumiri similare: tic douloureux, dureri faciale, nevralgie facială. 

Explicaţii: atacuri severe de durere, care apar aproape întotdeauna unilateral, 
atacuri severe de durere într-una sau mai multe ramuri ale nervului trigemen 
(ramura inferioară, medie şi superioară a nervului trigemen). Factorii 
declanşatori sunt accidentele vasculare cerebrale mecanice (vorbit, mestecat 
etc.), vremea (frig, căldură), modificarea articulaţiei temporo-mandibulare 
(presiune pe rădăcina nervului trigemen), sindrom cervical, focare de infecţie ale 
dintelui etc. Diabetul zaharat şi infecţiile virale cu implicarea nervului trigemen 
au un rol suplimentar în cazul nevralgiei de trigemen. 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 linguri de REGULAT® pur sau în ceai nervocalm. 

Administrare externă:  

► amestecul din apă şi REGULAT® diluat (1:1) se pulverizează la rădăcina 
nervului trigemen.  
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► în funcţie de tolerabilitate, se recomandă aplicarea de comprese reci sau calde 
pe zona dureroasă.  

Măsuri terapeutice:  

► injecţie intradermică cu anestezic local (lidocaină, xilocaină 2%) la ieşirea 
rădăcinii nervoase de la ureche şi ramura afectată.  

► apoi se aplică „unguent anestezic 20%“ pe zona dureroasă.  

► doză mare de suplimente de vitamina B (vitamina nervilor) administrate oral şi 
parenteral.  

► proceduri de îndepărtare a substanţelor reziduale ale corpului prin piele: 
metoda Baunscheidt, plasturele de cantaridină (în special la bolile rezistente la 
tratament), acupunctură. 

 

 

Nevralgie sciatică, acută şi cronică 
Sinonime şi denumiri similare: dureri de-a lungul nervului sciatic, iritaţia 
nervului sciatic, iritaţia / contuzia nervului sciatic.  

Explicaţii: nevralgia sciatică este un sindrom radicular lombosacral cu dureri 
spontane şi la întindere. Sensibilitatea punctelor dureroase tipice în zona de 
distribuţie a nervului sciatic, cu dispariţia reflexelor şi a abilităţilor motorii. 
Simptome vegetative (apariţia edemelor, tulburărilor vasomotorii), tensiunea 
musculară şi rigidizarea coloanei vertebrale, după caz scolioză. Nevralgiile 
sciatice sunt cauzate de o varietate de factori, ca de exemplu răcelile 
(suprafeţele reci), suprasolicitări fizice şi traume, boli infecţioase, tulburări 
metabolice (gută, diabet zaharat, sarcină, deficit de vitamine), intoxicaţii, 
tulburări ale vascularizaţiei, nevralgie sciatică cauzată de bătrâneţe, comprimare 
la nivel local cauzată de tumori, modificări ale coloanei vertebrale, hernie de disc, 
varice pelviene şi constipaţie cronică. 

Autodiagnostic: coapsa întinsă este flexată pasiv (tras înapoi), astfel că nervul 
sciatic este întins. Dacă pacientul trage în acelaşi timp bărbia către piept şi 
tuşeşte, aceasta cauzează de obicei dureri severe la nevralgie sciatică sau o 
hernie de disc. Sursa: „Aerztezeitung” (Revista medicilor), Dr. Michael 
Steinhaus.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă:  

► în momentul apariţiei bolii se recomandă administrarea imediată a 3 linguri de 
REGULAT®.  

► în celelalte cazuri 2-3 x zilnic 1 lingură.  

Administrare externă:  

► comprese calde cu REGULAT® în regiunile nervoase afectate şi pe întreaga 
zonă a miogelozei (termofor). Administraţi de mai multe ori pe zi (amestec din 
apă şi REGULAT® diluat 1:1).  

► repaus la pat.  
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Măsuri suplimentare:  

► în forma cronică se fixează peste noapte 8 tampoane înmuiate între degete (se 
îmbracă şosete).  

► după dispariţia simptomelor, se recomandă tratarea durerilor de spate şi 
reconstrucţia musculaturii spatelui, pentru a consolida funcţia de sprijin a 
coloanei vertebrale.  

Măsuri terapeutice:  

► în cazul blocajelor vertebrale şi spondilolistezei se recomandă efectuarea unei 
neuroterapii cu lidocaină 2% sau xilocaină 2%, pentru a anestezia şi relaxa 
temporar rădăcina nervoasă şi tensiunea musculară.  

► apoi masaj chiropractic pentru repoziţionarea vertebrei. 

 

 

Noduli mamari 
Sinonime şi denumiri similare: focar mamar, induraţia sânilor. 

Explicaţii: induraţie non-fiziologică a ţesutului mamar, cauzate de chisturi, 
depozite de calciu sau ţesuturi tumorale. Prioritatea o are stabilirea cauzelor prin 
intermediul unei mamografii, analiză a probelor tisulare! După asigurarea că nu 
ne aflăm în prezenţa unei boli maligne, poate fi administrat REGULAT® !  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 păhărel zilnic înainte de masă. 

Administrare externă: comprese cu amestec din apă şi REGULAT® diluat 
(1:1). (se recomandă purtarea unui sutien vechi peste noapte, pentru a preveni 
colorarea lenjeriei de pat).  

Măsuri suplimentare:  

► verificare regulată prin palpare.  

Măsuri terapeutice:  

► masaj limfatic spre fosa axilară (poate fi efectuat şi singur).  

► pieptul şi ganglionii limfatici axilari se masează cu cremă şi picături 
Lymphdiaral (3 x 25 picături zilnic), pentru a sprijini circulaţia limfatică 
intertoracică.  

► în cazul calcinozei şi a chisturilor se recomandă administrarea picăturilor 
„Nigersan D5” şi a unguentului Nigersan D3 (producător Sanum-Kehlbeck). 

 

 

Oboseală 
Sinonime şi denumiri similare: defatigatio, astenie, epuizare, oboseală şi 
apatie. 
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Explicaţii: printre simptomele cronice după o boală gravă, infecţii persistente, 
probleme cu dinţii, amigdalele, deficit imunitar, deficit de vitamine, anemie, boli 
de organe, accese bruşte de somn, după caz verificarea existenţei unei 
narcolepsii. 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 păhărel de REGULAT® zilnic. 

Administrare externă:  

► administrare nazală ca în cazul „tulburărilor de concentrare“.  

► comprese pe frunte cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1). 

Măsuri suplimentare:  

► alimente de calitate, duşuri alternante, masaje cu peria, mişcare în aer liber, 
exerciţii cardiovasculare uşoare, suplimente de vitamine şi minerale.  

► saună (atenţie la pacienţii cu probleme cardiace). 

 

 

Ochi uscaţi 
Sinonime şi denumiri similare: sindromul sicca, cheratoconjunctivită, 
sindromul ochilor uscaţi, lipsa lacrimilor, reducerea cantităţii de lacrimi. 

Definiţie: uscarea ochilor este cauzată de scăderea activităţii glandelor 
lacrimale, umiditatea neadecvată a aerului din încăpere, munca intensă în faţa 
monitorului, iritare manuală a corneei, febra fânului, alergii, glaucom, cataractă 
dar şi de îngustarea sau obstrucţia canalului Schlemm. 

Criterii importante pentru tratament: stabilirea cauzelor: dezechilibru 
metabolic sau condiţii negative de mediu.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare externă: dischetele demachiante înmuiate în amestec de apă şi 
REGULAT® diluat (1:1) se aplică cel puţin 20 de minute pe pleoapele închise! 
Apoi pleoapele trebui unse. Nu lăsaţi REGULAT® să intre în contact direct cu 
ochii!!  

Măsuri suplimentare:  

► hidratare suficientă.  

► dietă alcalină cu legume, fructe proaspete, salate.  

► dietă bogată în acizi graşi omega 3, deoarece persoanele cu o astfel de dietă 
au mai rar ochii uscaţi. 

 

 

Onichie 
Sinonime şi denumiri similare: panariţiu, infecţie a degetelor, inflamaţie 
purulentă a degetelor de la mâni sau picioare. 
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Explicaţii: inflamaţie purulentă a şanţului ungveal al degetelor de la mâini sau 
picioare din cauza infecţiei plăgii.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic. 

Administrare externă:  

► spălarea degetelor respectiv a mâinilor cu REGULAT® nediluat. Apoi nu spălaţi 
cu săpun, ci lăsaţi REGULAT® să se usuce (acţiune prelungită).  

► ungeţi pielea.  

Măsuri terapeutice: în cazuri foarte grave, după preparatul REGULAT® se 
recomandă administrarea de picături Sanukehl Strep respectiv Sanukehl Staph 
D5 (2-3 picături) şi se aşteaptă ca acestea să fie absorbite de către panariţiu. 
Haptena conţinută reduce supuraţia. 

 

 

Orhită 
Sinonime şi denumiri similare: orhită acută, inflamaţie a testiculului, infecţie 
a testiculului. 

Explicaţii: diseminare hematogenă după oreion, gonoree, tuberculoză, în cazuri 
izolate inflamaţie post-traumatică la nivelul testiculelor. Simptome acute cu febră 
şi umflături, care se propagă în regiunea inghinală şi a spatelui. Ulterior, în multe 
cazuri, se propagă până în regiunea epididimului şi a funiculului spermatic, 
cauzând chiar azoospermie şi sterilitate.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► pulverizare cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1).  

► peste noapte se aplică o compresă cu amestec din apă şi REGULAT® (1:1). 

Măsuri suplimentare:  

► suplimentar faţă de compresele cu REGULAT® se recomandă aplicarea de 10-
20 picături de „tinctură de echinacea“.  

► aplicare de „unguent cu echinacea” pe pielea scrotului. 

 

 

Osteomielită 
Sinonime şi denumiri similare: inflamaţie a măduvei osoase, osteită. 

Explicaţii: inflamaţie purulentă a măduvei osoase, cauzată de infecţii (de obicei 
cu stafilococul auriu), prin răspândirea de microorganisme hematogene, limfatice 
rare sau directe (traumatice). Cauzează granulaţii demielinizante şi necroză a 
măduvei osoase şi a osului.  
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Cauzează granulaţii demielinizante şi necroză a măduvei osoase şi a osului. 
Cauzele includ osteomielita hematogenă datorită rezistenţei scăzute la boli 
infecţioase în anii de creştere, osteomielită secundară cauzată de inflamaţii ale 
dinţilor, ale cavităţii bucale şi maxilarului şi a fracturilor deschise.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă: 3 x 1 lingură zilnic, nediluat, înainte de masă, pentru 
stimularea sistemului imunitar. Aşa cum am menţionat mai devreme, efectul 
semnificativ al preparatului REGULAT® ca stimulent imunitar a fost dovedit în 
urma testelor efectuate la Universitatea Weihenstephan. 

Administrare externă: pulverizare şi comprese cu amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:1) (se păstrează peste noapte după caz).  

Măsuri terapeutice: în cazul osteomielitei cauzate de germeni se recomandă 
administrarea de injecţii cu „Notakehl D7/6/5“ şi a picăturilor „Sanukehl Staph 
D5“ respectiv „Sanukehl Strep D5“, pentru eliminarea agenţilor patogeni şi 
pentru ştergerea informaţiilor prin intermediul haptenelor din picăturile Sanukehl. 
Picăturile se schimbă zilnic şi se administrează (1 x 8 picături) sub limbă, 
dimineaţa pe stomacul gol. 

 

 

Osteoporoză 
Sinonime şi denumiri similare: atrofie a osului, diminuarea substanţei osoase, 
scăderea rezistenţei oaselor, tulburare a structurii osoase, proces de degradare a 
oaselor, osteoporoză primară/secundară, osteopatie. 

Explicaţii: boli metabolice ale oaselor, caracterizate prin pierderea excesivă de 
masă osoasă/a densităţii osoase. Prin aceasta, oasele pierd din stabilitate iar în 
stadiul avansat creşte foarte mult riscul apariţiei unor fracturi osoase.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 lingură zilnic, preferabil sub forma comprimatelor 
efervescente de calciu-magneziu. 

Administrare externă:  

► pulverizarea pe întreaga structură osoasă a unui amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:1).  

► comprese cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) pe regiunea osoasă 
afectată. 

Măsuri suplimentare:  

► asiguraţi-vă că densitatea osoasă este consolidată prin exerciţii (alergare, 
urcatul scărilor, mers, etc.). Creşteţi încet nivelul de solicitare.  

► o cantitate suficientă de lumină solară pentru formarea vitaminei D este 
importantă pentru absorbţia calciului.  

► după menopauză se recomandă administrarea de fitoestrogeni (preparate din 
soia respectiv trifoi roşu).  
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► după menopauză se recomandă administrarea de fitoestrogeni (preparate din 
soia respectiv trifoi roşu).  

Măsuri terapeutice:  

► administrarea unor doze mari de calciu-magneziu (1000 mg calciu, 500 mg 
magneziu/zi) cu biodisponibilitate ridicată, vitamina C (1000 mg cu biofla-
vonoide), minerale alcaline, vitamina D (400 I.E.), E (400-600 I.E), K (100 ug), 
B12 (500 micrograme sub limbă), borat de sodiu (1-3 mg). Administrarea orală 
de 3 x 1 tablete comprimate sub forma sărurilor Schüssler. 

 

 

Otita medie 
Sinonime şi denumiri similare: inflamaţie acută sau cronică a urechii medii, 
otită medie acută, otită medie cronică. 

Explicaţii: otită medie acută cauzată de diseminare hematogenă sau limfogenă 
a agenţilor patogeni (streptococi hemolitici, stafilococi sau pneumococi). 

Simptome: dureri puternice în pavilionul urechii şi conductul auditiv, durere la 
presiune la tragus, mastoidă, reducerea capacităţii auditive, crepitaţii. 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic. 

Administrare externă: în principiu la fel ca la „pruritul urechii“. 

Măsuri suplimentare:  

► beneficiu suplimentar prin instilarea de REGULAT® cald în conductul auditiv 
(aproximativ 37-40 de grade). Încălzirea flaconului cu pipetă prin care se 
administrează REGULAT® (50 ml) în baie de apă. Din sticla originală de 
REGULAT® se decantează 25 ml + 25 ml apă în flaconul cu pipetă. 

► comprese calde cu REGULAT® pe pavilionul urechii şi pe mastoidă cu săculeţe 
calde de plante medicinale duc la o ameliorare rapidă a simptomelor în cazul 
copiilor.  

Măsuri terapeutice:  

► în funcţie de agentul patogen, se pot administra complementar şi picături 
Notakehl, Sanukehl Staph, Sanukehl Strep sau Sanukehl Pneu (producător: 
Sanum-Kehlbeck). 

 

 

Parametrita  
Sinonime şi denumiri similare: inflamaţia ligamentului larg al uterului/ 
ţesutului conjunctiv din jurul uterului, infecţie bacteriană a ţesutului parametrial.    

Explicaţii: inflamaţie a ţesutului din zona pelviană, situat lateral, în faţa şi în 
spatele uterului. Apare de cele mai multe ori în legătură cu o endometrioză 
(proliferare benignă a mucoasei uterine). 
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Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă: 3 x 1-2 linguri de REGULAT®, zilnic tamponare vaginală 
cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:2) (tamponul se unge cu vaselină, 
după care se scufundă scurt în REGULAT® şi se introduce peste noapte în 
vagin). 

Administrare externă: comprese calde cu amestec din apă şi REGULAT® diluat 
(1:1) în regiunea hipogastrică (timp de 20-30 de minute), termofor.  

Măsuri terapeutice:  

► pentru evitarea fibrinei şi a ţesutului cicatricial s-au dovedit foarte utile 
supozitoarele „Nigersan şi Mucokehl D3“. În fiecare seară înainte de culcare se 
introduce un supozitor în orificiul anal. 

 

 

Paraziţi intestinali 
Sinonime şi denumiri similare: helmintiază, helmintoză, helmint, infestaţie cu 
helminţi, viermi intestinali. 

Explicaţii: infestare cu viermi paraziţi (helminţi), cum ar fi tenii, ascaride şi 
oxiuri. Infestează mai întâi intestinul, iar mai târziu posibil ficatul. Simptomele 
sunt în majoritatea cazurilor reacţii alergice şi inflamatorii la produsele 
metabolismului paraziţilor (eozinofilie, urticarie, prurit). În cazul afectării 
organelor, simptomele sunt astm bronşic, infiltrat pulmonar, artralgie, dermatită, 
miozită, miocardită şi edeme palpebrale.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă:  

► 3 x 1 lingură zilnic înainte de mese (se administrează pur, dacă acest lucru 
este posibil).  

► clisme cu 300-500 ml ceai de muşeţel + 30-50 ml REGULAT® (eliminarea 
paraziţilor) 

Administrare externă: nu are efect. 

Măsuri suplimentare:  

► pentru îmbunătăţirea mucoasei intestinale sensibile la paraziţi, evitaţi făina 
albă şi zahărul alb. Folosirea alimentelor care conţin acid lactic, morcovi 
proaspeţi raşi, hering sărat (înmuiat scurt în apă).  

Măsuri terapeutice:  

► „Tanacet-Heel“ în cazul stărilor de excitare nervoasă de diferite origini, în 
special în cazul infestării cu helminţi.  

► „mucosa compos“ (substanţa mucoasei), „hepar compos.“ (substanţa funcţiei 
hepatice) şi „cerebrum compos“ (iritarea nervilor cauzate de toxina viermilor). 
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Parodontită / gingivită 
Sinonime şi denumiri similare: boli ale gingiilor, inflamaţie parodontală, gingii 
bolnave, inflamaţie a gingiilor, sângerarea gingiilor. 

Explicaţii: de parodontită se vorbeşte atunci când aparatul de susţinere al 
dintelui este atacat de bacterii şi se degradează din cauza ţesuturilor inflamate. 
În stadiul incipient este afectată gingia iar în stadiul avansat şi oasele 
maxilarului. S-a dovedit ştiinţific faptul că parodontita netratată creşte 
semnificativ riscul apariţiei unor boli cardiovasculare, a diabetului tip 2 sau a unei 
naşteri premature.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x pe zi clătire cu 1-2 lingură/linguri de REGULAT® 
(timp de 1-2 minute). 

Administrare externă: tampoanele de vată (îmbibate cu REGULAT® nediluat) 
se poziţionează timp de 20-30 de minute între gingie şi dinţi. 

Măsuri suplimentare:  

► masarea gingiilor.  

► suplimente minerale pentru consolidarea structurii osului. 

► utilizarea de 2 x pe zi, dimineaţa şi seara a preparatului REGULAT® DENT. 

Măsuri terapeutice:  

► injecţii „Ney-dent“ în gingie, lipozomii Ney-dent se aplică pe gingie după 
administrarea de REGULAT® (producător vit-Organ). 

 

 

Parotidită / parotidită epidemică 
Sinonime şi denumiri similare: inflamaţia glandei parotide, parotidită acută, 
parotidită epidemică. 

Explicaţii: inflamaţie a glandei parotide, tumefacţie dureroasă, de obicei 
unilaterală, cu o protuberanţă caracteristică a lobului urechii. Rareori fără febră, 
de multe ori cu dureri de urechi, dureri în spatele unghiului mandibulei şi 
surditate. Complicaţii din cauza afectării organelor interne, inflamarea 
testiculelor, pancreas, tiroidă, timus şi prostată. La adulţi există un pericol mare 
de implicare a organelor, în special la bărbaţi (orhită) existând riscul unei 
sterilităţi ulterioare.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Important: preparatul REGULAT® trebuie administrat numai ca tratament 
adjuvant la antibiotice. 

Administrare internă: 2 x 1 linguriţă până la 2 x 1 lingură pe zi. 

Administrare externă: comprese calde cu amestec din apă şi REGULAT® diluat 
(1:1) de mai multe ori pe zi pe glanda parotidă.  

Măsuri suplimentare: combinarea compreselor calde cu REGULAT® cu 
comprese cu argilă medicinală, de exemplu argilă verde Argital. 
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Pete senile 
Sinonime şi denumiri similare: lentigo solaris, lentigo senilis, pete pigmentare 
brun-roşcate, dermatohelioza. 

Definiţie: petele senile apar în special pe partea dorsală a mâinii sau pe faţă. De 
aceea se presupune, că acestea sunt leziuni actinice cauzate de expunerea pe 
termen lung la radiaţiile ultraviolete. Cauza probabilă o constituie un nivel ridicat 
al producţiei de melanină al ficatului la o vârstă avansată. Pigmenţii de melanină 
se sedimentează în piele şi cauzează leziuni tipice ale pielii. O protecţie solară 
eficace şi măsuri de consolidare hepatice sunt deosebit de importante.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: pe locurile afectate se aplică un amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:1) sau nediluat, respectiv se umectează cu tampon de vată. 
Se lasă să acţioneze timp de 1-2 ore. Se repetă de mai multe ori.  

Măsuri suplimentare:  

► în cazurile grave, înainte de administrarea REGULAT®, se va aplica pe piele o 
soluţie cu 3% peroxid de hidrogen (apă oxigenată, cauzează o uşoară senzaţie 
de usturime). Umectarea se va limita strict la zona pigmenţilor maro, altfel 
existând riscul ca pielea din jur să fie albită. Soluţia pe bază de peroxid de 
hidrogen se spală (cu săpun) după ce a fost lăsată să acţioneze timp de 5 
minute. Apoi se aplică REGULAT® aşa cum este descris mai sus. 

► folosirea REGULAT® Spray – Loţiune regeneratoare pentru piele pe 
zonele afectate. 

Posibile măsuri terapeutice:  

► se recomandă în toate cazurile un tratament hepatic (cu preparate din 
armurariu, păpădie, rostopască), deoarece pigmentarea pielii este cauzată de o 
disfuncţie hepatică. 

 

 

Picioare umflate 
Sinonime şi denumiri similare: creşterea în volum a conturului piciorului, 
umflarea picioarelor, retenţia de apă în picioare. 

Definiţie: picioarele umflate pot avea cauze diferite, inclusiv insuficienţă 
cardiacă, activitate redusă a rinichilor, varice, hipofuncţie a sistemului limfatic, 
deficit hormonal după menopauză. Şi suprasolicitarea la serviciu (şederea sau 
statul permanent în picioare), lipsa de mişcare şi prin aceasta relaxarea „pompei” 
muşchiului gastrocnemian pot fi de multe ori cauza. 

Criterii importante pentru tratament: stabilirea cauzelor, deoarece de multe 
ori este vorba despre un dezechilibru metabolic.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 
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Administrare externă: masarea regiunii picioarelor cu un amestec de apă şi 
REGULAT® diluat (1:1). Dacă este posibil, menţineţi picioarele în poziţie ridicată.  

Măsuri suplimentare:  

► seara se recomandă menţinerea picioarelor în poziţie ridicată, duş alternant 
cald-rece la gambă, pe durata zilei se recomandă tensionarea - detensionarea 
repetată a muşchiului gastrocnemian, deplasarea pe vârful degetelor de la 
picioare, metoda Kneipp, masaj cu peria.  

► în cazul unor cauze venoase, după masajul cu REGULAT®, se aplică unguent 
pentru vene sau din frunze de viţă de vie.  

► în cazul congestiilor limfatice se aplică unguentul „Lymphdiaral N“.  

► insuficienţa renală necesită preparate naturale din splinuţa (solidago).  

► pentru reducerea retenţiei de apă se recomandă preparate din soc. 

► aplicarea pe zonele afectate a REGULAT® Spray – Loţiune pentru picioare. 

Recomandare: pentru îmbunătăţirea activităţii renale, 1 lingură de spirulină 
granulat poate fi dizolvată peste noapte în 1⁄4 litri de apă. A doua zi, lichidul 
supernatant se toarnă într-un alt pahar şi se bea. Nu turnaţi şi stratul 
sedimentat! Stratul supernatant albastru închis conţine o componentă, aşa-
numita „ficocianină“. Ficocianina dublează rata de filtrare a rinichilor faţă de 
volumul debitului orar.  

Măsuri terapeutice:  

► în cazul tulburării circulaţiei limfatice se recomandă masaj cu ventuze 
respectiv drenaj limfatic. 

 

 

Pielea uscată 
Vezi şi: „probleme generale ale pielii, îngrijirea pielii“.  

Sinonime şi denumiri similare: xerodermie, capacitate scăzută de asimilare a 
apei, uscarea pielii, pierderea umezelii din piele. 

Explicaţii: pielea uscată este rezultatul altor cauze sistemice. Acestea pot fi 
alergii, tulburări ale metabolismului (de exemplu diabet zaharat, disbioză 
intestinală, tulburări hormonale etc.), producţie scăzută de colagen sau elastină, 
tulburări ale capacităţii de utilizare a hranei. La o vârstă înaintată, pielea pierde 
capacitatea de a reţine umezeala din cauza întăririi componentelor elastice. În 
prim plan stă diagnosticarea cauzelor şi tratamentul acestora. Prin intermediul 
ingredientelor de înaltă calitate din preparatul REGULAT®, pielea va dispune de 
un spectru optim. Administrarea orală alimentează pielea din interior cu toate 
substanţele nutritive importante şi esenţiale. În cazul aplicării externe, 
componentele cu greutate moleculară mică vor fi complet absorbite de piele, 
acestea urmând să alimenteze toate straturile de piele cu umiditatea optimă şi 
factorii de bază necesari. 

Observaţie: în cazul în care pielea uscată este asociată cu mâncărime, aceasta 
poate fi un simptom asociat pentru multe boli. În acest caz este foarte 
importantă stabilirea cauzei.  
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Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic diluată în ceai metabolic (cald).  

Administrare externă:  

► pe piele se pulverizează un amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:2) şi se 
aşteaptă până ce soluţia a fost absorbită de piele.  

► pentru crearea unui strat sănătos de grăsime pe piele, se recomandă 
administrarea preparatului Regulat® Cosmetic.  

► folosirea REGULAT® Spray – Loţiune regeneratoare pentru piele. 

Măsuri suplimentare:  

► băi alcaline 2 x pe săptămână cu bicarbonat de sodiu (200g/baie completă). 
După baie nu clătiţi, doar ştergeţi uşor. Stratul alcalin neutralizează 
componentele patogene ale acizilor şi stochează suplimentar umezeala din piele. 
Acelaşi efect se poate obţine cu băi cu argilă verde, urmând aceeaşi procedură. 

► componente nutriţionale cu acizi graşi omega 3 (ulei din seminţe de in, ulei de 
nuci, ulei de cânepă, peşte etc.) îmbunătăţesc suplimentar toate funcţiile pielii.  

► suplimentar, poate fi foarte folositor acidul gamma-linolenic, deoarece la 
majoritatea bolilor de piele există un deficit al acestui acid gras, important pentru 
metabolismul uman. Este conţinut în ulei de limba mielului şi ulei de primula. 

 

 

Pneumonie 
Sinonime şi denumiri similare: inflamaţia pulmonului, inflamaţie acută sau 
cronică a ţesutului pulmonar, inflamaţie a parenchimului pulmonar. 

Explicaţii: inflamaţie infecţioasă a ţesutului pulmonar, cu spută caracteristică 
(aşa-numita „spută mucosangvinolentă“). Deseori sputa conţine sânge sau 
cheaguri fibrinoase. Debut acut, cu frisoane şi febră mare, dureri în piept, 
dispnee. Această boală poate fi provocată de peste 30 de agenţi patogeni. 
Simptomele: tuse, febră mare, raluri la respiraţie, dispnee. 

Important: pneumonia este una din bolile care trebuie declarate (risc mare de 
infecţie)! Se recomandă doar ca tratament complementar la o terapie cu 
antibiotice! 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 linguriţă zilnic. 

Administrare externă: compresele umed-calde cu REGULAT® (amestec din 
apă şi REGULAT® diluat 1:1) aplicate în zona pieptului pot fi combinate respectiv 
alternate cu compresele dorsale.  

Măsuri suplimentare:  

► inhalaţie la „dispnee“.  

► repaus strict la pat, aer curat bogat în oxigen, fără îndreptarea corpului. 

Măsuri terapeutice:  

► după caz, autohemoterapie, la început cu cantităţi mici de sânge, apoi o 
creştere a cantităţii (0,5-3 ml). 
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Poliartrită 
Sinonime şi denumiri similare: inflamaţie a cinci sau a mai multor articulaţii, 
artrită reumatoidă, reumatism articular. 

Explicaţii: artrită care apare simultan sau succesiv la mai articulaţii. Poliartrită 
acută: febră reumatică. 

Poliartrită cronică: artrită declanşată de probleme imunitare (boală 
autoimună), cu afectarea articulaţiilor mari şi mici, a ţesutului conjunctiv şi a 
tendoanelor, inclusiv la nivelul coloanei vertebrale cervicale. Factorul reumatoid 
este întotdeauna detectabil.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Pentru administrare internă/externă/măsuri suplimentare: 

vezi „Artrita/ artroza“. 

 

 

Probleme generale ale pielii, îngrijirea pielii 
Sinonime şi denumiri similare: cosmetice, prevenirea petelor pe piele, 
îngrijirea pielii, afecţiuni ale pielii, coşuri, acnee, puncte negre, aspect îngrijit, 
riduri, riduri faciale, riduri de îmbătrânire, îmbătrânirea pielii, probleme cu pielea, 
textura inegală a pielii, îngrijirea feţei. 

Explicaţii: mulţi oameni au probleme cu pielea lor şi nu doar în timpul pubertăţii 
sau datorită efectelor unei boli de piele. Cauzele sunt variate: boli interne, 
tulburări metabolice, efecte nocive ale mediului înconjurător sau folosirea unor 
produse de îngrijire ale pielii neadecvate. De multe ori lipseşte şi o dietă 
sănătoasă, echilibrată şi bogată în nutrienţi sau cantitatea de lichide consumată 
este prea mică. 

Pentru administrarea externă, preparatul Regulat® Cosmetic oferă o combinaţie 
unică de Regulat®, factori naturali de hidratare şi agenţi pentru reglarea 
reacţiilor imunologice ale pielii. Rezultatele studiilor recent efectuate şi 
experienţa de utilizare vorbesc de la sine. Eficienţă deosebită combinată cu 
toleranţă foarte bună. 

Avantajele sunt clare: 

Valorile interleukina 6 ale preparatul Regulat® sunt asemănătoare cu preparatul 
pe bază de cortizon „Dexametazona”, fără a avea însă efecte secundare. Acesta 
protejează pielea împotriva radicalilor liberi şi a razelor UV nocive. De asemenea, 
îngrijeşte în mod natural pielea. 

Observaţie: structura pielii se reface din interior spre exterior, motiv pentru 
care este aşa de importantă o administrare internă a REGULAT®.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► Regulat® Cosmetic pentru pielea normală, uscată şi iritată.  
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► alternativ REGULAT® se diluează 1:1 cu apă şi se pulverizează pe piele de mai 
multe ori pe zi. 

► masajul feţei, a braţelor şi a picioarelor intensifică efectul curativ.  

► folosirea REGULAT® Spray – Loţiune regeneratoare pentru piele. 

Măsuri suplimentare:  

► Regulat® Cosmetic sau REGULAT® pot fi folosite ca ingredient în măştile 
faciale. 3/4 mască facială cu 1/4 REGULAT® se amestecă omogen şi se aplică pe 
faţă. După îndepărtarea măştii faciale, se recomandă curăţarea pielii cu un 
amestec din 3/4 loţiune facială şi 1/4 REGULAT®.   

► „utilizatorii casnici“ pot prepara un amestec din 3/4 praf de alge spirulina şi 
1/4 REGULAT®, urmând a-l aplica ca mască facială.  

► masaj uşor cu ventuze pentru lifting facial (poate fi efectuat şi sub formă de 
tratament propriu). 

 

 

Protecţie împotriva radicalilor liberi 
Sinonime şi denumiri similare pentru radicalii liberi: specii reactive la 
oxigen, stres oxidativ, electronii nepereche, leziuni cauzate de stresul oxidativ. 

Sinonime şi denumiri similare pentru necrofagii radicali: antioxidanţi, 
substanţe cu efect antioxidant. 

Explicaţii: radicalii liberi, care lezează celulele, se formează în cadrul reacţiilor 
cu oxigenul. Aceştia sunt eliberaţi în corpul nostru în special prin respiraţie şi 
metabolismul energetic. Acest lucru este normal, iar organismul necesită chiar o 
cantitate mică de radicali liberi pentru a distruge agenţii patogeni. Optim este un 
raport de aproximativ 98% oxigen prelucrat „normal“ şi aproximativ 2% radicali 
liberi. Cu toate acestea, procentul de radicali liberi care ne poate afecta, a 
crescut datorită factorilor de mediu, efortului fizic, radioterapiei, fumatului, 
arsurilor solare, conservanţilor şi produselor alimentare analeptice, inflamaţiilor 
şi infecţiilor din organism. 

Efectul stresului oxidativ: radicalii liberi sunt foarte agresivi. Este ca şi cum 
peretele celular, mitocondriile, lipidele, aminoacizii, enzimele sau materialul 
genetic ar fi atacate constant cu mici puncţii: „în urma unor astfel de reacţii 
rămân substanţe, cu care organismul nu ştie ce trebuie să facă, sau chiar celule 
complet distruse. Depozitele din organismul nostru se umplu succesiv şi 
interferează cu funcţiile sale, până ce într-o zi nimic nu va mai 
funcţiona.“ (Kuklinski, 2000). Adică: celulele, ţesuturile şi organele nu pot 
rămâne sănătoase, în cazul în care radicalii liberi sunt produşi în mod continuu în 
celule, acest lucru afectând şi dimensiunea consecinţelor patologice ale stresului 
oxidativ. 

Apărarea faţă de efectele stresului oxidativ: „protecţia“ împotriva radicalilor 
liberi este asigurată de antioxidanţi. Acestea sunt substanţe care împiedică sau 
întârzie oxidarea sau transformă radicalii liberi în substanţe inofensive. Un aport 
esenţial îl au vitaminele, mineralele şi substanţele secundare din plante. 
REGULAT® nu doar conţine aceste substanţe naturale din fructe, legume, nuci şi 
plante aromatice fermentate, ci stimulează de asemenea producţia de glutation.  
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Tripeptida din aminoacizii glutamaţi, cisteina şi glucidele sunt produse de corp în 
aproape toate celulele şi este unul din cei mai puternici şi versatili anticorpi. 

Profesorul Elstner: „se cunoaşte faptul că motoarele de performanţă au un grad 
mare de uzură – performanţa are costurile ei. Acelaşi lucru este valabil şi pentru 
oxigen: în urma oxidării biologice rezultă specii reactive şi radicali liberi, 
responsabili pentru numeroase boli. „Oxidanţii cu spectru larg de acţiune“ din 
REGULAT® „neutralizează“ aceste specii toxice şi împiedică „arderea 
atelierului“.“  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► în cazul îmbătrânirii premature a pielii din cauza radicalilor liberi (în special la 
nivelul mâinilor şi a feţei) se amestecă REGULAT® diluat în proporţie de 1:1 cu 
apă şi se pulverizează pe piele de mai multe ori pe zi.  

► se recomandă şi administrarea zilnică de Regulat® Cosmetic.  

Măsuri suplimentare: alimentaţie vegetariană cu alimente crude sau suc (cel 
mai bine proaspăt stors). La suprasolicitare foarte mare se recomandă 
suplimentar administrarea de „Selenium-Enzym Plus“ de la Dr. Niedermaier-
Pharma GmbH.  

 

Eficacitatea REGULAT® în lupta cu radicalii liberi 

În condiţii de laborator, eficacitatea REGULAT® a fost măsurată la 5 grupe 
diferite de radicali, care joacă un rol esenţial în gută, ischemie, tulburări ale 
circulaţiei sanguine, intoxicare, chimioterapie (reacţii adverse), inflamaţii, reacţii 
imunologice neclare şi lezarea vaselor sanguine. 

Comparaţia s-a făcut cu unul din cei mai importanţi radicali liberi din natură – 
acidul galic – cu proprietăţi antialergice, antiinflamatorii şi împotriva cancerului şi 
cu acidul salicilic, de asemenea o substanţă vegetală secundară cu proprietăţi 
analgezice, anticoagulante şi antiinflamatorii. 

 

 

În cadrul testelor efectuate, preparatul REGULAT® a depăşit eficacitatea acidului 
galic şi salicilic în toate cele 5 categorii. Acest lucru este indicat printre altele şi 
de reacţia de tip Fenton, în cadrul căreia, sub influenţa ionilor de fier, sunt 
produşi radicalii hidroxizi periculoşi pentru corp. 

Acelaşi efect antioxidant a fost atins cu 3,5 µl Regulat 110, µm acid galic şi 750 
µm acid salicilic. 

 

  REGULAT® Acid galic Acid salicilic 
EXCE L EN T  3 x     
Foarte bine 2 x 2 x   

Bine   2 x   
Suficient     2 x 

Insuficient     3 x 
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* acidul galic este un polifenol solubil (substanţă vegetală secundară) din 
subgrupa substanţelor tanante - acid glutanic. Este o substanţă bioactivă 
importantă conţinută în ceaiul verde, care are un efect preventiv asupra creşterii 
celulelor canceroase, eficient în diaree, infecţii cu microorganisme, radicali liberi 
şi inflamaţii. 

** acidul salicilic este o componentă a unor uleiuri eterice şi a unor fitohormoni 
din plante. Acesta se regăseşte în scoarţa de salcie (salicis cortex), un remediu 
naturist tradiţional pentru dureri şi febră. A fost reprodus sintetic sub denumirea 
de acid acetilsalicilic (ASS), fiind utilizat ca medicament din 1874 (de exemplu ca 
aspirină). 
 

 

Prurit 
Sinonime: vezi la „prurit cutanat“. 

Explicaţii: cauzele sunt în majoritatea cazurilor bolile interne ca diabet zaharat, 
ficat, intestine şi stomac, varicele, hemoroizii, icterul, tulburările ovariene, 
menopauza, fluorul, boli ale sângelui, nefropatie, reacţii alergice, tumori. În cazul 
pruritului anal se recomandă verificarea existenţei hemoroizilor şi a paraziţilor 
intestinali. 

Pentru modul de administrare a REGULAT® şi măsurile suplimentare: vezi 
„prurit cutanat“. 
 

 

Prurit cutanat 
Vezi şi: „probleme generale ale pielii, îngrijirea pielii“.  

Sinonime şi denumiri similare: pruritus, prurit al pielii (de multe ori combinat 
cu senzaţie de mâncărime). 

Explicaţii: pruritul cutanat este cauzat de pielea uscată, alergii, intoleranţă la 
detergenţi, produse cosmetice care conţin ingrediente chimice sintetice, 
înţepături ale insectelor, alergii alimentare, tulburări metabolice (diabet zaharat) 
şi multe altele. 

Observaţie: pruritul poate fi un simptom asociat cu numeroase boli. În acest caz 
este foarte importantă stabilirea cauzei.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: REGULAT® nediluat respectiv amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:1) sau Regulat® Cosmetic se pulverizează pe locul afectat.  

Măsuri suplimentare:  

► asigurarea unui strat de grăsime pe piele (de exemplu ungerea pielii cu un ulei 
natural).  

► în cazul pruritului acut, pe lângă REGULAT® se poate aplica suplimentar 
unguent „Palatol“. De asemenea, unguentul „Bachblütensalbe” (unguent Rescue) 
poate fi foarte utilă. 

P 



 

113 

 

Prurit ureche 
Sinonime şi denumiri similare: mâncărime în ureche, senzaţie de mâncărime 
în urechi. 

Explicaţii: senzaţie de mâncărime în ureche. Cauzele pot fi reacţii alergice sau 
metabolice la stimuli nervoşi, boli de ureche sau igienă deficitară a urechilor.   

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură de REGULAT®. 

Administrare externă:  

► 2-3 x zilnic comprese (cu amestec din apă şi REGULAT® diluat 1:1) în 
conductul auditiv extern. Marginea superioară a urechii se trage uşor în spate şi 
apoi în sus (îndreptarea conductului auditiv). 

► de reţinut: nu împingeţi tampoanele din bumbac foarte adânc în conductul 
auditiv, pentru a evita lezarea timpanului.  

► alternativ se recomandă instilarea de REGULAT® (amestec din apă şi 
REGULAT® diluat 1:2) cu pipeta (flacon cu pipetă se găseşte în farmacii) în 
ureche.  

► aplicare zilnică a unguentului Regulat® Cosmetic. 
 

 

Psoriazis 
Sinonime şi denumiri similare: boală de piele autoimună, boală cronică 
inflamatoare a pielii. 

Explicaţii: boală de piele ereditară, dominantă autosomal (60 %), care se 
manifestă în anumite condiţii (climatice, mecanice, termice, cu anumite tulburări 
metabolice, menstruaţie, sarcină sau menopauză). În urma creşterii accentuate a 
producţiei de celule ale pielii, se formează în epidermă depozite scuamoase din 
epiteliu cheratinizat pe suprafaţa uscată, înroşită, cu mâncărimi intense. 
Sângerări din cauza scărpinării. Acesta poate fi localizat pe coate, genunchi, 
pielea capului, palme, plica fesieră, unghii (unghii „în degetar“ în psoriazis), după 
caz şi pe mucoase (leucoplazia buzei). Boala progresează în etape sau cronic. 
Aşa-numita „psoriazis artropatic“ poate constitui o complicaţie la o vârstă mai 
înaintată. Clasificarea se face în psoriasis geographica, psoriasis palmaris et 
plantaris, psoriasis punctata, psoriasis pustulosa, psoriasis vulgaris, arthritis 
psoriatica.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: se recomandă creşterea treptată a dozei, pentru a 
preveni o agravare! 

Săptămâna 1: 2 x 5-10 picături zilnic în ceai de urzică sau ceai metabolic  

Săptămâna 2: 2 x 15-20 picături zilnic în ceai, idem   

Săptămâna 3: 2 x 1 linguriţă zilnic, idem. 

Se recomandă trecerea la o doză mai mare (echivalentul unei linguri), doar dacă 
nu se observă o amplificare a simptomelor bolii. 
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Administrare externă:  

► din cauza pielii uscate, se recomandă ca preparatul REGULAT® să fie 
amestecat cu loţiune de corp. Se omogenizează 3/4 loţiune de corp + 1/4 
REGULAT® (poate fi păstrat timp de mai multe săptămâni în frigider) şi se 
aplică.  

► pe regiunile puternic afectate se recomandă administrarea de vaselină.  

Măsuri suplimentare:  

► tratarea afecţiunii de bază (disbioză, tulburare a metabolismului lipidic, sinteză 
deficitară a enzimelor (REGULAT® + „Selenium-Enzym-Plus“), renunţarea la 
alimentaţia deficitară (evitaţi să consumaţi multă grăsime, dulciuri, alcool).  

► băi cu sare din „Marea Moartă“, iradiere cu raze ultraviolete. 

► aplicarea de REGULAT® Spray – Loţiune regeneratoare pentru piele. 

► băi cu argilă verde. 

 

Măsuri terapeutice:  

► injectarea biocatalizatorilor ciclului acidului citric (ciclul Krebs)   

► tratamentul cu acid fumaric. 
 

 

Ragade (fisuri) 
Sinonime şi denumiri similare: fisuri ale pielii, zăbăluţă, fisuri, cheilitis 
angularis. 

Explicaţii: fisuri microtraumatice ale pielii în pielea inflamată sau modificată 
hipercheratozic.  Apare în principal în regiunea orificiilor naturale ale corpului.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► pulverizarea amestecului din apă şi REGULAT® diluat (2:1)  

► apoi se aplică Regulat® Cosmetic, REGULAT® Spray – Loţiune 
regeneratoare pentru piele sau o cremă de bază grasă.  

Măsuri suplimentare:  

► loţiunea de corp se amestecă cu REGULAT® în raport de 2:1.  

Măsuri terapeutice:  

► săruri Schüssler (3 x 1 tablete – conferă fermitate şi elasticitate pielii). 
 

 

Reumatism 
Sinonime şi denumiri similare: boli reumatice, boli reumatismale inflamatorii 
recurente, boli reumatice, reumatismale. 
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Explicaţii: termen generic pentru boli dureroase şi funcţionale ale sistemului 
scheleto-muscular. Alergene diferite cauzează reacţii hiperergice ale ţesutului. 
Propagarea bacteriilor (intoxicaţie de focar) şi predispoziţiile moştenite sunt cele 
care declanşează de obicei această „boală populară“. 

Se diferenţiază între 3 forme: 

1. poliartrită reumatoidă, acută şi cronică  

2. forma viscerală pentru bolile cardio-vasculare (endocardită, miocardită)  

3. forma periferică, care poate cauza boli ale sistemului muscular şi chiar 
manifestări pe piele. 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: creşterea treptată a dozei (prevenirea eliberării de acid / 
acid uric în ţesut = agravare). 

Săptămâna 1: 2 x 10 picături zilnic în ceai alcalin (cald).  

Săptămâna 2: 2 x 15-20 picături zilnic în ceai, idem   

Săptămâna 3: 2 x 1 lingură zilnic, idem  

Săptămâna 4: 2 x 1 lingură zilnic. 

În cazul în care la doze mai mari se agravează simptomele, întrerupeţi 
administrarea REGULAT® timp de 2-3 zile (durata de excreţie pentru acizii 
corpului eliberaţi în cantitate prea mare), după care continuaţi tratamentul cu 
administrarea unei doze mai mici. 

Administrare externă:  

► regiunile reumatice se pulverizează cu amestec din apă şi REGULAT® diluat 
(1:2) şi se masează uşor.    

► în cazuri foarte grave se poate începe mai întâi cu „metoda de pulverizare“ 
înainte de administrarea orală.  

Măsuri suplimentare:  

► prioritatea absolută este reducerea acidităţii întregului organism.  

► aprovizionarea cu minerale şi băi alcaline este absolut esenţială (de exemplu 
200 g de bicarbonat de sodiu (NaHCO3) sau argilă verde / vană plină). Nu clătiţi, 
doar ştergeţi uşor sau îmbrăcaţi un halat de baie. Stratul alcalin de pe piele are 
un efect de depozitare şi neutralizează componenta acidă din ţesutul subcutanat 
şi muscular.  

► schimbarea dietei pe produse alcaline. Evitaţi să consumaţi prea multă carne, 
dulciuri sau băuturi alcoolice.  

► „SPIRULINA BASE (producător: Dr. Niedermaier Pharma) pentru neutralizarea 
acizilor şi excreţie prin intestin şi rinichi.  

Măsuri terapeutice:  

► masaj cu ventuze pentru îmbunătăţirea locală a alimentării cu substanţe 
nutritive şi pentru reducerea inflamaţiilor. 
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Riduri 
Sinonime şi denumiri similare: pliu cutanat, pliuri faciale, îmbătrânirea pielii. 

Explicaţii: se formează deja de la 30-35 de ani din cauza reducerii capacităţii de 
stocare a apei în piele. Acest lucru se datorează reducerii producţiei de fibre 
elastice şi a colagenului în straturile profunde ale pielii. 

REGULAT®, REGULAT® Cosmetic şi REGULAT® Spray – Loţiune 
regeneratoare pentru piele produc rezultate remarcabile. Multe saloane de 
înfrumuseţare folosesc deja aceste produse, iar efectele sunt excelente. Dintre 
acestea putem enumera o circulaţie sanguină îmbunătăţită, îndepărtarea 
ridurilor, creşterea capacităţii de stocare a apei şi îmbunătăţirea hrănirii pielii. 

Observaţie: structura pielii se reface din interior spre exterior, motiv pentru 
care este aşa de importantă o administrare internă a REGULAT®.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► REGULAT® se diluează 1:1 cu apă şi se pulverizează pe piele de mai multe ori 
pe zi.  

► masajul feţei, al braţelor şi al picioarelor intensifică efectul curativ.  

Măsuri suplimentare:  

► REGULAT® poate fi folosit şi ca ingredient la prepararea măştilor faciale. 3/4 
mască facială cu 1/4 REGULAT® se amestecă omogen şi se aplică pe faţă. După 
îndepărtarea măştii faciale şi curăţarea pielii, se va aplica un amestec 3/4 loţiune 
facială şi 1/4 REGULAT® pentru tratarea optimă a pielii.  

► „Utilizatorii casnici“ pot prepara un amestec din 3/4 alge spirulina şi 1/4 
REGULAT® ca mască facială.  

► masaj uşor cu ventuze pentru tonifierea pielii faciale. 
 

 

Rinită 
Sinonime şi denumiri similare: inflamaţie catarală a mucoasei nazale, guturai, 
rinovirus, infecţie prin picăturile lui Flügge, coriză, răceală. 

Explicaţii: inflamaţia mucoasei nazale cauzată în general de infecţii virale. Şi 
poluanţii chimici, polen, focare de infecţii ale cavităţii craniene şi ale dinţilor sunt 
adesea implicate. Hipertrofia mucoaselor, mucus lipicios, împiedicarea respiraţiei, 
lăcrimare tulburată şi pierderea simţului olfactiv reprezintă posibile complicaţii 
îndepărtate.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: administrare nazală (se amestecă 5 ml REGULAT® + 
15 ml soluţie salină izotonă), se pulverizează de 4-5 x zilnic 2 doze în fiecare 
nară – după care se inspiră.  
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Măsuri suplimentare:  

► mucoasele nazale se protejează împotriva deshidratării prin ungere.  

Măsuri terapeutice:  

► în amestecurile administrate nazal pot fi incluse preparate homeopatice, ca de 
exemplu picături cu Luffa, bicromat de potasiu, Echinacea, Sinuselect, Sinupret 
sau asemănătoare (2-3 ml, concomitent cu reducerea soluţiei saline izotone). 
 

 

Rinită alergică 
Sinonime şi denumiri similare: alergie la polen, reacţie de hipersensibilitate la 
polen, coriză de fân, polinoză. 

Explicaţii: afecţiune alergică cu un răspuns excesiv al sistemului imunitar. 
Hipersensibilitate la polenul florilor, ierburilor, pomilor şi cerealelor. Simptome ca 
mâncărimi (eliberare crescută de histamină), senzaţie de arsură şi uscăciune a 
ochilor, strănut şi curgerea nasului. 

Observaţie: persoanele care suferă de rinită persistentă, pot avea şi o alergie la 
polen sau intoleranţă la anumite produse alimentare.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă:  

► 2 x 3 linguri zilnic înainte de mese. Administrare nazală a amestecului din 5 ml 
REGULAT® şi 15 ml soluţie salină izotonă, la fiecare 1⁄2 de oră se pulverizează 2 
doze în fiecare nară – inspiraţi puternic.  

► ungeţi cu vaselină mucoasele nazale (oferă un anumit grad de protecţie 
mucoasei nazale, atunci când pacientul iese afară). Polenul nu intră direct în 
contact cu mucoasele nazale.  

► se recomandă efectuarea unor clisme cu 250 ml de ceai de muşeţel şi 20-30 
ml de REGULAT®, pentru a atenua reacţia de hipersensibilitate a sistemului 
imunitar. Este posibil ca hiperactivitatea celulelor mastocitare („eliminarea de 
histamină“) să fie atenuată. 

Administrare externă: comprese pe ochi cu amestec din apă şi REGULAT® 
diluat (2:1), de mai multe ori pe zi timp de 20 de minute. 

Măsuri terapeutice:  

► autovaccin din sânge propriu.  

► în situaţii acute ajută de multe ori injecţii cu urină sterilă, ioni de cupru 
homeopatici (de exemplu cuprum metallicum D6). 
 

 

Scurgeri vaginale 
Sinonime stricto şi lato sensu: fluor genitalis, fluor vaginalis, secreţie, 
leucoree, secreţie vaginală. 

Explicaţii: secreţie a organelor genitale feminine. Pe lângă infecţii 
(trichomoniaza, sifilis, gonoree, candida, clamidioză) pot exista şi cauze organice 
(inflamaţia uterului, ovarită, inflamaţia colului uterin, carcinomatoză, polipi, 
anemie).  
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Stresul fizic şi emoţional poate cauza de asemenea formarea de fluor. 

Observaţie: trichomoniaza, sifilisul, gonoreea etc. necesită tratament de 
specialitate!  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► tampoane cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1 sau 1:2).  

► pentru a preveni umflarea, tamponul se unge cu vaselină, după care se 
scufundă timp de 2-3 secunde în REGULAT® diluat şi se introduce peste noapte 
în vagin (pentru regenerarea florei vaginale, a acidului lactic).  

Măsuri suplimentare:  

► spălătură vaginală (seringă cu unică folosinţă 10 ml) cu REGULAT® diluat.  

► baie de şezut cu 3-5 linguri de REGULAT®.  

Măsuri terapeutice:  

► în cazul infecţiei cu Candida, se recomandă şi tratarea partenerului, pentru a 
preveni „efectul de ping-pong“. 
 

 

Senzaţie de arsură retrosternală  
Sinonime şi denumiri similare: pirozis, boală de reflux, reflux-esofagian, 
regurgitare de acid. 

Explicaţii: creşterea producţiei de acid clorhidric în celulele parietale gastrice 
respectiv lipsa stratului protector al mucoasei gastrice din cauza iritaţiei 
(mâncare prea iute, consum de băuturi alcoolice, cafea, stres, evenimente 
psihogene etc.). Simptomele includ eructaţia acidă, greaţa şi durerile în regiunea 
stomacului. Periculoasă este complicaţia în cazul refluxului conţinutului gastric în 
esofag (oesophagus). Epiteliul plat subţire al esofagului este atacat şi distrus 
foarte repede de acidul gastric puternic (valoarea pH 1). Varicele esofagiene au 
risc de sângerare masivă.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă:  

► la arsuri de stomac, gastrită şi ulcer gastric nu se recomandă administrarea de 
REGULAT® nediluat. REGULAT® conţine acid lactic (L+) cu o valoare a pH-ului 
între 3,8 -4,0.  

► o iritare suplimentară a mucoasei nu poate fi exclusă. Pentru tratament vezi 
„colitis ulcerosa (colita ulceroasă)“ (incorporarea REGULAT® în mucilagiu din 
seminţe de in). 

Administrare externă: amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1).  

Măsuri suplimentare:  

► neutralizarea creşterii producţiei de acid clorhidric prin intermediul alcalinelor.  

► cauzele vegetative prin poziţia dominantă a „nervului simpatic“ joacă un rol 
important. 
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► includerea în dietă a unor alimente cu un conţinut mare de mucilagii (de 
exemplu fulgi de ovăz, seminţe de in etc.).  

► se completează cu substanţe amare (de exemplu picături „Amara“, păpădie) 
sau „Ja mei!”  (concentrat de plante medicinale).  

► se face din nou trimitere la recomandarea de tratare a cauzelor principale 
(reducerea stresului, relaxare, modificarea stilului de viaţă, alimentaţie corectă, 
depăşirea traumelor psihogene). 

Măsuri terapeutice:  

► preparatele cu hidroxid de aluminiu sau fosfat de calciu creează o „manta de 
protecţie“ pe mucoasa gastrică. Aceste preparate reduc simptomele, fără însă a 
îndepărta cauzele.  

► injecţii cu „Recarcin“ (producător: Sanum-Kehlbeck) vindecă de multe ori şi în 
cazurile acute. „Recarcin“ îşi produce efectele în stomac. 

 

 

Sindrom hiperkinetic  
Sinonime şi denumiri similare: hiperactivitate, sindrom ADS, deficit de 
atenţie, copii hiperactivi, lipsă de concentrare. 

Explicaţii: copiii hiperkinetici suferă de lipsă de concentrare şi deficit de atenţie. 
Este vorba despre o suprastimulare cauzată de televizor, calculator, telefon 
mobil, radiaţii şi alimentaţie necorespunzătoare. Studii efectuate în Statele Unite 
ale Americii au confirmat faptul, că anumite componente alimentare pot provoca 
sau intensifica aceste simptome. 

Din punct de vedere al diagnosticului diferenţial se disting următoarele 
grupe: 

HKS = sindrom hiperkinetic  

ADS = sindromul deficitului de atenţie  

DHS = sindrom atenţional deficitar hiperactiv  

MCD = tulburări cerebrale minime  

POS = sindromul psihoorganic  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă:  

► 2 x 10 picături zilnic, pur sau diluat în suc. Nu folosiţi suc de portocale sau de 
roşii.  

► administrare nazală în proporţie de 1:4 diluat (1/5 REGULAT® – 4/5 soluţie 
salină izotonă). 

Administrare externă:  

► compresă abdominală cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1), 
termofor.  

► în cazul aplicării pe frunte se aplică un amestec diluat în proporţie de 1:1.   
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Măsuri terapeutice: la copii, care au suplimentar simptome de anxietate, se 
recomandă completarea REGULAT® cu 5 picături de „Mucedokehl 
D5” (producător: Sanum-Kehlbeck). Suplimentar se recomandă administrarea 
nazală a 1-2 ml „Mucedokehl D5”. 

Se recomandă reducerea surselor de iradiere prin limitarea accesului la televizor, 
calculator, telefon mobil, etc. 
 

 

Sindromul Roemheld 
Sinonime şi denumiri similare: complexul simptomatic Roemheld 

Explicaţii: complicaţii din cauza acumulării de gaze în partea superioară a 
abdomenului, care duc la poziţia înaltă a diafragmei, care la rândul ei exercită o 
presiune asupra apexului cardiac. Îngustarea activităţii inimii cu simptome 
cardiace ca înţepături, aritmie şi în unele cazuri iradierea în piept şi braţe. Din 
examinarea inimii aproape că nu rezultă cauze patologice. Cauzele sunt în 
majoritatea cazurilor alimentaţia abundentă şi care provoacă balonări.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: creşterea treptată a dozei (administrarea unei doze prea 
mari poate creşte temporar acumularea de gaze în partea superioară a 
abdomenului). 

Săptămâna 1: 2 x 5-10 picături zilnic în ceai cu efect gastrointestinal   

Săptămâna 2: 2 x 15-20 picături zilnic în ceai, idem   

Săptămâna 3: 2 x 1 lingură zilnic, idem  

Săptămâna 4: 2 x 1 lingură zilnic. 

Administrare externă: compresă abdominală umed-caldă cu amestec din apă 
şi REGULAT® diluat (1:1) în poziţie culcată, pentru a putea elimina „bula de gaz“ 
prin intermediul intestinului (meteorism).  

Măsuri suplimentare:  

► muşcături mici şi umectarea bună cu salivă a alimentelor la masticaţie previn 
aşa-numita „înghiţire de aer“.  

Măsuri terapeutice:  

► în cazul unui complex de simptome severe, se recomandă administrarea a 1-2 
evacuări ale intestinului cu Ozovit (producător: Pascoe), sare Glauber sau sare 
de trecere (0,5 – 0,75 l apă sau suc diluat).  

► fermentaţia şi formarea de gaze pot fi cauzate de asemenea din cauza lipsei 
producţiei gastrice a acidului clorhidric, sucului şi a enzimei pancreatice, fluxului 
biliar prea scăzut, florei intestinale patogene, factorilor psihogeni (stres, stare de 
agitaţie) sau asemănătoare. 

 

 

Sinuzită  
Sinonime şi denumiri similare: inflamarea sinusurilor, inflamaţii ale 
sinusurilor, inflamaţia mucoasei sinusurilor paranazale. 
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Explicaţii: inflamaţie cronică sau acută a mucoasei sinusurilor paranazale de 
origine bacteriană, cu amplificarea simptomelor în timpul sezonului rece şi umed 
şi după infecţii noi. 

a) sinuzita maxilară: sensibilitate la percuţie a cavităţii craniene şi a sinusului 
frontal şi sensibilitatea la presiune a foramenului intraorbital şi deasupra 
„măselelor de minte”, durere surdă la presiune la flexia anterioară a capului. 

b) sinuzită frontală: cefalee frontală, foramen supraorbital sensibil la presiune. 

În cazul sinuzitei-nevralgii aplicarea de tampoane de vată îmbibate cu clorură de 
etil amplifică durerea – în cazul sinuzitei ameliorează durerea. În cazul 
compreselor calde situaţia este inversă.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă:  

► 2 x 2 linguri de REGULAT® zilnic înainte de mese.  

► administrarea nazală (5 ml REGULAT® + 15 ml soluţie salină izotonă) la 
fiecare oră respectiv la fiecare 2 ore. Se pulverizează 2 doze în fiecare nară – 
inspiraţi puternic. 

Administrare externă:  

► comprese pe frunte cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) de mai 
multe ori pe zi timp de 20 de minute.  

► în cazul sinuzitei maxilare se recomandă aplicarea între gingie şi maxilarul 
superior a unui tampon cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) timp de 
peste 20 de minute. Procedura se repetă de mai multe ori.  

Măsuri terapeutice:  

► asanarea focarelor de infecţie de la dinţi, sinusurile nazale.  

► administrarea nazală poate fi completată cu picături „Mucedokehl“ (Sanum-
Kehlbeck) în mod optim. (2 ml/20 ml spray nazal).  

► acupunctura are efecte benefice. 
 

 

Spasme  
Sinonime şi denumiri similare: crampe, convulsii, tensionare puternică a 
muşchilor. 

Explicaţii: spasme este un termen generic pentru contracţii ale musculaturii 
netede şi striate, cu implicarea nervului simpatic, parasimpatic şi spasme 
epileptiforme ale sistemului nervos central. 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă: 3 x 1-2 lingură/linguri zilnic.  

Administrare externă: în funcţie de cauză, se aplică comprese umed-calde cu 
amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) pe organele cavitare (stomac, 
intestin, vezica biliară şi urinară), musculatură, regiunile nervoase şi ale capului 
afectate. 
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Măsuri terapeutice:  

► administrarea unor doze mari de magneziu pentru a detensiona musculatura 
(de exemplu musculatura gambei).  

► în cazul devierii nervului simpatic – parasimpatic se recomandă infuzii cu 
„Neurotopan“ (producător: Phoenix) în soluţie salină izotonă. Rezultatul este o 
adaptare vegetativă a nervului.  

► musculatura netedă a organelor cavitare reacţionează foarte bine la injecţii cu 
procaină respectiv intradermice, acestea putând ajunge foarte bine la organele 
interne prin intermediul „căilor reflexelor cutiviscerale“ a „zonelor head“, 
contribuind astfel la relaxarea musculaturii organelor şi prin aceasta la dispariţia 
spasmelor (de exemplu la colicile biliare, renale sau stomacale). 
 

 

Spinalgie 
vezi şi „nevralgie sciatică“ 

Sinonime şi denumiri similare: dureri de spate, mialgie lombară, tensiune 
musculară sau semne de uzură ale coloanei vertebrale. 

Explicaţii: pe lângă nevralgie sciatică pot apărea modificări anatomice la 
coloana vertebrală (M. Bechterew, M. Scheuermann), menopauza, osteoporoza, 
suprasolicitarea, poziţie necorespunzătoare la şezut respectiv a corpului, slăbirea 
musculaturii spatelui şi intoxicaţie de focar, febră reumatică. Granuloamele 
dentare sunt cunoscute drept cauze ale durerilor şi disfuncţiilor aparatului 
locomotor (articulaţii, coloana vertebrală).  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: dacă nu există nici o „afecţiune reumatică principală“, se 
recomandă trecerea la administrarea unor doze mai mari. În caz contrar vezi 
„artrită, artroză, reumatism“ 2 x 1-2 lingură/ linguri zilnic înainte sau după mese. 

Administrare externă:  

► amestecul din apă şi REGULAT® diluat (1:1) se pulverizează pe regiunea 
spatelui şi se masează. 

► combinaţia ulei de masaj - REGULAT® (3/4 ulei de masaj + 1/4 REGULAT®) 
are un bun efect de ameliorare a problemelor spatelui.  

► agitaţi bine înainte de pulverizarea amestecului pe spate, deoarece fazele 
uleioase şi apoase se separă în permanenţă, chiar şi în cazul amestecurilor 
proprii.  

► Alternativ se recomandă Regulat® Cosmetic.  

Măsuri suplimentare:  

► consolidarea muşchilor spinării, gimnastică ortopedică a coloanei vertebrale. 
Măsuri terapeutice:  

► tratarea bolilor de bază (focar purulent, granulom, interferenţe, cauze 
hormonale, infecţii).  

► injecţie intradermică cu procaină paravertebral şi în regiunile afectate, metoda 
Baunscheidt, plasturele de cantaridină şi-a dovedit eficienţa la dureri puternice şi 
la nevralgie sciatică cronică. 
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► consilierea pacienţilor cu privire la tratarea vezicii urinare cu cantarină.  

► masaj cu ventuze în zonele slab vascularizate ale pielii. 
 

 

Stomatita 
Sinonime şi denumiri similare: inflamaţie a mucoasei bucale, stomatitis 
aphtosa, stomatită aftoasă. 

Explicaţii: boală inflamatorie a întregii mucoase bucale. (gingivită a dinţilor 
aflaţi în imediata apropriere a mucoasei bucale).  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Pentru administrarea internă: vezi „febra glandulară / inflamaţii“. 
 

 

Şalazionul  
Sinonime şi denumiri similare: inflamaţie granulomatoasă a pleoapei 
superioare. 

Explicaţii: şalazionul este o inflamaţie cronică a glandelor Meibom, umflătură de 
mărimea unui bob de mazăre, consistentă, aproape nedureroasă sub pielea 
pleoapei. Poate crăpa mai târziu şi forma un nod roşiatic granulos.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► comprese pe ochi cu REGULAT® nediluat sau cu amestec din apă şi 
REGULAT® diluat (1:1), de mai multe ori pe zi timp de 20-30 minute.  

► pleoapa superioară se unge apoi cu un strat subţire de cremă grasă sau cu 
efect vezicant. 

Măsuri suplimentare: nu sunt necesare în majoritatea cazurilor. 
 

 

Tinnitus aureum (tinnitus)  
Sinonime şi denumiri similare: senzaţie de zgomot în urechi, zgomote în 
urechi, zgomot permanent în ureche. 

Explicaţii: vâjâituri în urechi, senzaţie de zgomot în urechi, „fluierat“ în ureche, 
după caz pierderea auzului. Cauzele pot fi: tulburarea transmiterii sunetelor, 
cerumen, otită medie, otoscleroza, îmbolnăvirea nervilor acustico-vestibulari ai 
urechii interne, hipertensiune şi hipotensiune arterială. 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă:  

► 2 x 1 păhărel zilnic. 

► îmbibarea tampoanelor în REGULAT® nediluat şi introducerea acestora în 
conductul auditiv. 
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► ocazional ungerea cu vaselină (la fiecare 2 zile). 

Administrare externă:  

► pe osul din spatele urechii (mastoidă) se aplică REGULAT® 2-3 x zilnic.  

► ocazional ungerea cu vaselină.  

Măsuri terapeutice:  

► tratament cu lipitori pentru mastoidă.  

► injecţie mixtă cu „Mucokehl D5” + „Circulo Injeel” (Heel) ca injecţie 
intradermică la mastoidă (câte 0,5 ml, restul de 1,0 ml intravenos - injecţie).  

► tratament cu oxigen hiperbaric în camera hiperbarică, imediat după pierderea 
auzului sau la tinnitus. 

► surditatea acută necesită o spitalizare imediată – constituie un „infarct“ în 
urechea internă. Cu cât este supus mai repede unui tratament clinic, cu atât mai 
mari sunt şansele de vindecare! 
 

 

Tromboflebită  
Sinonime şi denumiri similare: tromboflebită acută, flebită superficială, 
tromboză acută. 

Explicaţii: „boală secundară“, care apare în urma unei tromboze, cu formarea 
de tromboze intravasculare.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: comprese reci cu amestec din apă şi REGULAT® diluat 
(1:1) de mai multe ori pe zi.  

Măsuri suplimentare:  

► menţinerea picioarelor în poziţie ridicată, folosirea pompei musculare (mersul 
pe vârful degetelor de la picioare).  

► aplicarea metodei Kneipp, masaj cu peria în direcţia inimii. 

Măsuri terapeutice:  

► picături „Mucokehl D5” + unguent pentru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine. 
Reducerea durerilor cu „unguent analgezic“ 20%.  

► tratamentul cu lipitori, aşa cum a fost descris anterior.  

► ca alternativă unguente pe bază de heparină. 
 

 

Tromboza 
Sinonime şi denumiri similare: cheag de sânge, blocarea unui vas sanguin (în 
cele mai multe cazuri este vorba despre o venă), flebotromboză. 

Explicaţii: formarea trombilor intravasculari în sistemul circulator. Locurile 
predilecte de formare: valvele cardiace, apexul cardiac, arterele coronare, 
arterele cerebrale bazale, arterele şi venele picioarelor, venele pelviene, embolii 
pulmonare.  
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Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă: în general este valabil: mai întâi are loc tratamentul 
clinic şi ulterior, cu acordul medicului, pot fi efectuate alte tratamente 
suplimentare!! Tromboliză (de exemplu urochinaza, streptokinaza, marcumar, 
activator al protrombinei etc.) la spital, este prioritate absolută!! 

După consultare, se administrează până la 3 x 1 linguri REGULAT® zilnic. 

Administrare externă: comprese cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) 
aplicat pe regiunile afectate (de exemplu vene) 2-3 x zilnic. 

Măsuri terapeutice:  

► amestecare de REGULAT® cu injecţie „Mucokehl-D6/5“ îmbunătăţeşte enorm 
circulaţia sanguină şi elasticitatea eritrocitelor. O alimentare optimă cu sânge a 
celor mai mici vase sanguine trebuie privită ca un lucru pozitiv.  

► pacienţii care se tratează cu marcumar trebuie să informeze medicul lor 
despre aceste măsuri! Rezultatele testului de coagulare a sângelui vor hotărî în 
privinţa continuării tratamentului cu marcumar.  

► venesecţia pentru tratarea hipertensiunii arteriale, tratamentul cu lipitori (de 
exemplu la tromboza picioarelor) ca tratament ulterior spitalizării, poate reduce 
doza medicamentelor hemodiluante administrate. Tratarea cardiovasculară în 
urma tratamentului iniţial cu bandaj compresiv (tromboze venoase).  

► asanarea focarului de infecţie, măsuri excretorii, de îmbunătăţire a 
metabolismului. 
 

 

Tulburări de concentrare 
Sinonime şi denumiri similare: probleme de concentrare, lipsă de 
concentrare, deficit de atenţie. 

Explicaţii: deficit de atenţie din cauza oboselii, după experienţe psihice, în caz 
de intoxicare (amfetamine), după traumatisme cerebrale (reducere 
posttraumatică a funcţiei cerebrale), manie (fugă de idei).  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă:  

► 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese nediluat sau cu suc.  

► administrare nazală a unui amestec din 5 ml REGULAT® + 15 ml soluţie salină 
izotonă. Se administrează de mai multe ori pe zi şi odată cu scăderea 
concentraţiei, a oboselii creierului sau a epuizării. 

Administrare externă:  

► pulverizarea unui amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) în regiunea 
cerebrală.  

► aplicarea unui amestec de apă şi REGULAT® diluat (1:1) la joncţiunea dintre 
calota craniană şi occiput pe sutura sagitală. Acolo se află punctul de 
acupunctură LG 19, cu efect foarte bun asupra capacităţii de concentrare 
(„cercurilor de gândire“). 
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Tulburări ale menstruaţiei 
Sinonime şi denumiri similare: tulburări hemoragice, de sângerare, 
menstruale, ale ciclului menstrual. 

Explicaţii: termen generic pentru disfuncţiile menstruaţiei lunare, cu sângerări 
neregulate, diminuate, absente sau amplificate. Deoarece posibilele cauze sunt 
foarte multe, se recomandă consultarea unui medic pentru stabilirea exactă a 
cauzei. Cele mai comune cauze ale tulburărilor menstruale sunt sarcina, tulburări 
hormonale, tumori, traume fizice şi psihice, schimbarea mediului şi a climei, boli 
infecţioase, diabet zaharat, abuzul de alcool şi narcotice.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► comprese calde cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) pe regiunea 
vezical-ovariană timp de 20-30 de minute.  

► tamponări vaginale cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (2:1) peste 
noapte. Pe tampon se aplică vaselină (pentru a preveni umflarea tamponului), 
apoi se introduce timp de 1-2 secunde în REGULAT® diluat şi se păstrează peste 
noapte în vagin.  

Măsuri terapeutice:  

► în cazul unei valori scăzute a hemoglobinei, administrarea sărurilor Schüssler 
(ferrum phosphoricum).  

► injecţii cu clorură ferică, urmată imediat de o injecţie cu acid folic. 
 

 

Tulburarea vascularizaţiei 
Sinonime şi denumiri similare: tulburare locală a circulaţiei sanguine, 
tulburare a circulaţiei sanguine, ischemie. 

Definiţie: tulburarea vascularizaţiei este o afecţiune frecventă în ţările vestice. 
Cauzele includ printre altele modificări sau inflamaţii vasculare, obezitate, 
fumatul, hipertensiunea arterială, valori ridicate ale colesterolului şi a nivelului de 
grăsimi din sânge sau diabetul zaharat. Urmările sunt dureri, moartea celulelor 
afectate şi chiar stări care pot pune în pericol viaţa, cum ar fi atacuri de cord şi 
accidente vasculare cerebrale.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► masarea cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) a regiunilor afectate 
(mâini, picioare, cap).  

► seara se umezesc dischete demachiante cu amestec de apă şi REGULAT® 
diluat 1:1 şi se fixează între degetele de la picioare – peste se îmbracă o pereche 
de şosete.  

►pentru alte tratamente vezi  „vâscozitate crescută a sângelui“ + „artrita 
membrelor inferioare“.  

Măsuri terapeutice: masaj cu ventuze pentru a stimula circulaţia sanguină. 
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Tulburări vezicale de origine necunoscută 
Sinonime şi denumiri similare: tulburări funcţionale ale vezicii, tulburări de 
micţiune (disfuncţie urinară). 

Pentru întrebuinţarea REGULAT®: vezi „slăbiciunea vezicii urinare”. 

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1-2 linguri zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► pe dischetele demachiante se aplică amestecul de apă şi REGULAT® diluat 
(1:1) şi se fixează între degetele de la picioare.  

► comprese cu  REGULAT® diluat pe vezica urinară, termofor. 
 

 

Tusea fumătorului 
Sinonime şi denumiri similare: bronşită cronică, bronşită cronic-obstructivă, 
boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC), pneumonia obstructivă cronică. 

Explicaţii: efect secundar foarte răspândit al fumatului (una din cele mai 
comune cauze ale bolilor pulmonare). Simptomele includ tuse (tuse frecventă, 
fără o cauză clară), respiraţia scurtă (dispnee), murmur vezicular, respiraţie 
şuierătoare, infecţii frecvente ale căilor respiratorii.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă: tratament alternant. 

Săptămâna 1: 1 x 1 linguriţă zilnic înainte de mese,  

Săptămâna 2: 2 x 1 linguriţă zilnic înainte de mese,  

Săptămâna 3: 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Păstraţi acelaşi regim de dozare.  

Administrare externă: pulverizarea de 2-3 x pe zi a pieptului şi a spatelui cu 
REGULAT®. 

Măsuri suplimentare: inhalaţie la dispnee, astm, bronşită. 
 

 

Ulcer de gambă 
Sinonime şi denumiri similare: ulcus cruris, ulcer al gambei. 

Explicaţii: ulceraţie din cauza tulburărilor circulatorii şi a leziunilor provocate 
vaselor sanguine ale gambelor. Ulcerul de gambă este un ventil al 
metabolismului, care apare în punctul „de minimă rezistenţă“ şi care necesită pe 
lângă tratarea rănilor un tratament intensiv al metabolismului bolnav al 
organismului (diabet zaharat, tromboze, varice).  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 
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Administrare externă:  

► REGULAT® poate fi pulverizat direct pe rană sau pe leziuni nedeschise iar apoi  

► pansament cu apă şi  REGULAT® (1:1). Se administrează de 2-3 x zilnic.  

Măsuri terapeutice:  

► după administrarea REGULAT®, tratamentul poate fi completat cu unguent 
„Mucokehl D5” respectiv „Mucokehl D3“ pentru facilitarea circulaţiei sanguine.   

► injecţii intradermice la marginea leziunii cu „procaină 1%“ accelerează 
procesul de vindecare a rănilor.  

► bolile principale trebuie neapărat tratate, pentru a asigura un succes pe 
termen lung. (diabet zaharat, angiopatie, reducerea solicitării circulaţiei portale, 
sprijinirea venelor). 
 

 

Uremia  
Sinonime şi denumiri similare: acumularea de substanţe ureice. 

Explicaţii: acumularea de substanţe ureice în sânge din cauza insuficienţei 
renale. Produse de putrefacţie în intestin (indolul, scatolul, fenolul, cresolul), 
acidoză datorită acumulării acizilor organici, alifatic şi aromatic în sânge şi ţesut, 
creşterea nivelului ureei în sânge. Creşterea fosfatazei serului, scăderea 
calcemiei serului. Simptomele includ printre altele dureri de cap, anorexie, 
diaree, mâncărime şi uscăciune a pielii, tulburări de vedere. În cazuri extreme 
chiar comă uremică.   

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®: 

Administrare internă: în cazul toxinelor în sânge, se recomandă administrarea 
REGULAT® cu o doză iniţială mică. În cazul dozelor iniţiale mare, este posibilă o 
eliberare masivă de toxine din ficat, ţesut conjunctiv, intestin. 

Săptămâna 1: 2 x 10 picături zilnic în ceai renal, hepato-biliar respectiv 
gastrointestinal, depurativ, pentru a sprijini organele afectate 

Săptămâna 2: 2 x 15-20 picături, idem  

Săptămâna 2: 2 x 1 lingură zilnic, idem  

Săptămâna 4: 2 x 1 lingură zilnic. 

Administrare externă: comprese umed-calde pe rinichi, ficat sau abdomen (în 
funcţie de insuficienţa organului) 1-2 x zilnic timp de 20 minute cu apă şi 
REGULAT® diluat (1:1).  

Măsuri suplimentare:  

► evitaţi alimentele care produc produse de putrefacţie şi fermentaţie în intestin 
(proteine, dulciuri, „fast food“, băuturi alcoolice etc.).   

► trecerea la un regim alimentar vegetarian şi bogat în fibre.  

Măsuri terapeutice:  

► afecţiunile organelor (ficat, rinichi, intestin etc.) se tratează primar.  

► reabilitarea florei intestinale (bifidobacterii, lactobacterii şi E coli.). Tratarea 
focarelor de infecţie la dinţi, cavitatea craniană, amigdale. 
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Valori crescute ale probelor hepatice 
Sinonime şi denumiri similare: valorile sângelui, Gamma-GT (Gama-glumatim 
transferaza), transaminaza glutamil oxaloacetica (GOT), ASAT 
(aminotransferaza), (ALAT) alaninaminotransferaza.  

Explicaţii: prin distrugerea celulelor hepatice se ajunge la trecerea enzimelor 
hepatice în sânge şi prin aceasta la creşterea valorilor din testele de sânge. 
Valorile normale ale probelor hepatice sunt y-GT, GOT, GPT. 

Cauzele includ printre altele hepatita, alcoolismul, intoxicaţie, boli cronice 
gastrointestinale, insuficienţă cardiacă, sifilis, malaria, tuberculoză.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: tratamentul va începe neapărat cu o doză mică de 
REGULAT®, pentru a preveni creşterea temporară a valorilor probelor hepatice.  

Săptămâna 1: 2 x 5-10 picături zilnic în ceai hepato-biliar (cald)  

Săptămâna 2: 2 x 15-20 picături zilnic în ceai, idem   

Săptămâna 3: 2 x 1 linguriţă zilnic în ceai, idem. 

Doza administrată va creşte (echivalentul unei linguri), numai în cazul în care nu 
se constată la examinarea sângelui o deteriorare a valorilor hepatice (testul rapid 
se găseşte în farmacii). 

Administrare externă:  

► comprese umed-calde pe ficat cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) 
timp de 20-30 minute.  

► dischetele demachiante îmbibate (diluat 1:1) se fixează între degetele 1-2 şi 
4-5 ale picioarelor pe durata nopţii, se îmbracă şosete (meridianul ficatului şi al 
vezicii biliare).  

Măsuri suplimentare:  

► evitarea cauzelor (alcoolul, solvenţi toxici, „greşeli de dietă“).  

► tratarea cauzelor în cazul bolilor organice (insuficienţă cardiacă, gastro-
intestinală), preparate din anghinare şi lapte de ciulini.  

► detoxifierea şi măsuri excretorii.  

► fără post, deoarece toxinele eliberate (de exemplu cetone, indol, scatol, 
alcoolul fermentat) solicită suplimentar ficatul.  

► algele SPIRULINA BASE neutralizează toxinele eliberate şi ajută la eliminarea 
lor prin intestin şi rinichi.  

Măsuri terapeutice:  

► injecţii cu procaină (1-2%) în arcul costal drept.  

► substituirea vitaminelor, în special complex de vitamina B, dar şi vitamina K, C 
şi E (administrate în doze mari de 1-3 g zilnic). 
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Varice 
Sinonime şi denumiri similare: varicoza. 

Explicaţii: dilatarea nodulară sau sub formă de butoi a unei vene, ca urmare a 
insuficienţei peretelui venal sau valvulare. Pe lângă o slăbiciune constituţională a 
ţesutului conjunctiv, există şi alte cauze, de exemplu boli hepatice şi cardiace, 
constipaţie, stilul de viaţă sedentar şi sarcina.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic diluată în ceai astringent (frunze de 
coacăze, etc.).  

Administrare externă:  

► pulverizarea regiunii afectate cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1).  

► compresă rece cu REGULAT® diluat, după pulverizare se strânge bandajul (se 
păstrează peste noapte după caz). 

Măsuri suplimentare:  

► se recomandă aplicarea de unguent pentru vene (de exemplu din frunză de 
viţă de vie respectiv cremă anti-varice), după administrarea preparatului 
REGULAT®.  

► menţinerea picioarelor în poziţie ridicată. Exerciţii pentru picioare (pentru 
activarea „pompei musculare“ a gambelor), masaj cu peria uscată.  

Măsuri terapeutice: în caz de varice puternice se recomandă aplicarea unor 
bandaje elastice, masaj cu ventuze.  

► uşurarea circulaţiei portale, tratarea insuficienţei cardiace.  

► aplicarea de lipitori nu pare o idee plăcută pentru prea mulţi pacienţi, însă 
capacitatea lor de a reduce varicele sunt cunoscute de multă vreme.  

► ulterior, din cauza hemoragiei tardive, se recomandă purtarea unui pansament 
timp de aproximativ 12 ore. 

 

 

Vărsături 
Sinonime şi denumiri similare: vomă. 

Explicaţii: şi vărsăturile pot avea cauze variate. Vărsături în primele luni ale 
sarcinii (un lucru normal), rău de mare, intoxicaţie alimentară, ameţeli cerebrale, 
modificări psihice, stări de şoc, reacţii alergice la anumite alimente - intoleranţă, 
colaps vascular, tulburări ale urechii interne, iritaţie a medulla oblongata.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 3 x 1 lingură zilnic în ceai gastrointestinal respectiv de 
păducel.  

Administrare externă:  

► comprese reci cu apă şi REGULAT® diluat (1:1) în regiunea cefei şi a 
occipitalului (la medulla). 

► compresă abdominală caldă sau rece, în funcţie de tolerabilitate, la gambă, 
frunte, comprese pe articulaţiile mâinilor şi a tâmplei.  
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Măsuri suplimentare:  

► în cazul greţii şi a problemelor cardiovasculare, REGULAT® poate fi amestecat 
cu câteva picături de camfor (de exemplu „Korodin“) – efect foarte bun.   

Măsuri terapeutice:  

► stabilirea cauzelor în cazul îmbolnăvirilor grave şi a vărsăturilor cronice!  

► acupunctură în cazul cinetozei.  

► tratament chiropractic în cazul poziţiei anormale a coloanei vertebrale 
cervicale.  

► tratament cu lipitori în cazul tulburărilor urechii interne (mastoida), vezi şi 
„otitis media, prurit ureche”. 
 

 

Vâscozitate crescută a sângelui 
Sinonime şi denumiri similare: sânge vâscos, sânge gros, valoare scăzută a 
hematocritului. 

Definiţie: prin vâscozitate crescută a sângelui se înţelege o circulaţie deficitară a 
sângelui, nivel crescut de colesterol (în special colesterolul ldl - lipoproteine cu 
densitate mică), stază cauzată de o fibrinogeneză crescută, depunerea de 
grăsime pe vasele de sânge, creşterea cantităţii de „picături de grăsime“ (aşa-
numiţii chilomicroni) în sânge după asimilarea hranei bogate în grăsimi. La aceşti 
factori se poate adăuga un consum scăzut de lichide (în special în cazul 
persoanelor vârstnice), deficit de fier şi chiar schimbarea condiţiilor climatice 
(efectul foehn, schimbări bruşte de temperatură). 

Toţi aceşti factori cauzează o „lipire“ a celulelor roşii din sânge (eritrocitelor), 
aşa-numitele „fişicuri eritrocitare“ şi formarea trombilor (cheagurilor de sânge). 
Din punct de vedere genetic poate apărea şi o creştere a numărului de eritrocite, 
adică o aşa-numită „policitemie“. 

Alte cauze/factori importanţi, care influenţează nivelul de coagulare a sângelui, 
sunt fumatul, poluarea aerului şi creşterea nivelului de glicemie.  

Modul de administrare al REGULAT®: 

Administrare internă:  

► 2-3 x 1 lingură zilnic, nediluat sau amestecat cu ceai de păducel respectiv ceai 
de ricin cald – se administrează în înghiţituri mici.  

► administrarea nazală: se amestecă 5 ml de REGULAT® cu 15 ml de soluţie 
salină izotonă, se administrează de 3-5 x zilnic prin pulverizarea în fiecare nară – 
după care se inspiră. 

Administrare externă: comprese umed-calde în regiunea ficatului.  

Măsuri suplimentare:  

► consumaţi cel puţin 2 litri de lichide (apă, ceai sau suc de fructe). Şi în acest 
caz se vor respecta indicaţiile medicului!!  

Măsuri terapeutice:  

► în situaţii grave, periculoase, cu valori foarte mari ale tensiunii arteriale, se 
recomandă efectuarea imediată a unei venesecţii (200-300 ml).  
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► hirudoterapia constituie un tratament foarte eficient. Saliva lipitorilor conţine 
hirudină, care scade foarte repede nivelul viscozităţii sângelui. 
 

 

Vedere înceţoşată  
Sinonime şi denumiri similare: vedere neclară, disconfort vizual, tulburări de 
vedere. 

Explicaţii: boală foarte gravă, cu o gamă largă de cauze. cataractă/glaucom, 
dezlipirea retinei (umed, uscat), infecţii ale corneei cauzate de bacterii sau viruşi. 
Alte cauze pot fi tulburări ale fluxului de sânge al retinei, miopie şi tumori 
cerebrale.  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2-3 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă:  

► comprese la ochi cu amestec din apă şi REGULAT® diluat (1:1) se aplică pe 
pleoapele închise timp de 20-30 minute.  

► ungerea pleoapelor.  

Măsuri suplimentare:  

► pe compresele la ochi se pot aplică pe lângă REGULAT® 15- 20 de picături de 
„Euphrasia-Urtinktur“.   

► La fiecare 100 ml de REGULAT® diluat se adaugă 15-20 de picături de tinctură 
„Euphrasia”. Efect foarte bun în cazul ochilor obosiţi, uscaţi şi inflamaţi. 
 

 

Verucă 
Sinonime şi denumiri similare: neg, mamelon, papilă, tumori epiteliale, 
excrescenţe ale pielii. 

Explicaţii: cauza principală este Virusul Papiloma. Locurile de expunere 
principale sunt palmele, tălpile şi osul calcaneu (diagnostic diferenţial exostoză 
calcaneană, molluscum pendulum).  

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic în ceai depurativ.  

Administrare externă:  

► pulverizarea verucilor cu apă şi REGULAT® diluat (1:1) sau nediluat.  

► peste noapte se aplică plasture cu REGULAT® nediluat.   

Măsuri suplimentare:  

► REGULAT® se amestecă cu câteva picături de tinctură de tuia şi se aplică.  

Măsuri terapeutice:  

► se recomandă de asemenea amestecarea REGULAT® cu picături „Nigersan 
D5”, „Mucokehl D5“.  
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Verucă plantară 
Sinonime şi denumiri similare: verrucae plantares, veruci plantare. 

Definiţie: veruci plantare, preponderent pe talpa piciorului, dar şi la osul 
calcaneu. Cauza este de obicei încălţămintea greşită sau neadecvată. Urmările 
sunt inflamaţii, băşici şi depuneri ulterioare de tip fibros în zonele afectate. 
Verucile plantare pot provoca dureri considerabile, mai ales în stadiu avansat. Un 
tratament rapid este benefic.  

Modul de administrare al REGULAT®:  

Administrare internă: 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese. 

Administrare externă: veruca se şterge cu REGULAT® nediluat, apoi se aplică 
un plasture cu partea textilă îmbibată cu REGULAT® nediluat. Plasturele trebuie 
folosit mai ales noaptea.  

Măsuri terapeutice:  

►preparate pe bază de siliciu şi fluorat de calciu (DHU) pentru consolidarea 
ţesutului conjunctiv. 

 

 

Vezică iritabilă 
Sinonime şi denumiri similare: sindrom uretral, vezică urinară hiperactivă, 
senzaţie permanentă, frecventă de micţiune. 

Explicaţii: stare de iritare a vezicii urinare cu hipertonie a musculaturii vezicii 
urinare. senzaţie de usturime, creşterea frecvenţei urinare. După inflamaţie, 
iradiere, infecţii, modificări psihice. În cazul unei durate lungi poate rezulta o 
vezică atrofică. Femeile suferă mai des de acest sindrom decât bărbaţi din cauza 
uretrei mai scurte. 

Recomandări de administrare a preparatului REGULAT®:  

Administrare internă:  

► administrarea imediată a 2 linguri de REGULAT® la începerea simptomelor.  

► ulterior 2 x 1 lingură zilnic înainte de mese în ceai renal – vezical (cald).  

Administrare externă: pe vezica urinară se aplică comprese umed-calde cu 
REGULAT® (termofor). 

Măsuri suplimentare:  

► spălături vaginale cu amestec cald (37-40 de grade) din amestec de apă şi 
REGULAT® diluat (2:1). 

► pe timpul nopţii se recomandă tamponare cu amestecul indicat mai sus. Beţi 
cel puţin 2 l de lichide (ceai, apă,  suc de fructe diluat). 

Măsuri terapeutice:  

► dacă sindromul este cauzat de bacterii, se recomandă administrarea rectală de 
supozitoare „Notakehl D3“ 1x seara. 
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