FA K TA O M
H O M E O PAT I S K A M E D E L
Homeopatiska mediciner är inte syntetiskt
framställda, utan härstammar från i huvudsak
naturliga substanser som växter, mineraler
och djur. Medlen produceras enligt samma
stränga krav och kontroll (GMP) som andra
mediciner. Piller innehåller mjölksocker och
verksamt ämne som genomgått en viktig
potensierings-process. Droppar innehåller en
alkohol-lösning och verksamt ämne. Inget
annat. Fritt från bindemedel, gluten och
färgämnen.

L Ä S M E R O M H O M E O PAT I
DU KAN BLI STÖDMEDLEM
ELLER SÖKA EFTER EN
H O M E O PAT P Å V Å R
H E M S I DA .
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H O M E O PAT I N S H I S T O R I K
OCH UTBREDNING
Homeopatin är vidareutvecklad och satt i
system av den tyske läkaren och farmaceuten
Samuel Hahnemann för över 200 år sedan.
Homeopati används nu över hela världen,
även av många läkare och är den alternativa
behandlingsformen som växer mest. WHO
slår fast att homeopatin är det näst mest
använda medicinska systemet i världen. Och
över 100 miljoner människor inom EU
använder homeopati.
Homeopati fungerar är
en Facebooksida som
delar patientberättelser och
sprider homeopati i
Sverige.

S V E N S K A H O M E O PAT E R S
RIKSFÖRBUND

H O M E O PAT I Ä R …

BLI FRISK MED

H O M E O PAT I

en medicinsk behandlingsform som påverkar
hela dig till självläkning. Homeopaten tar
hänsyn till alla dina symtom både mentala,
emotionella och fysiska.

EN BEHANDLING
BÖRJAR MED …
ett möte. Det första mötet tar mellan 30
minuter och två timmar. Du får berätta om
dina fysiska besvär, men också om dina
känslor, hur ditt minne och din koncentration
fungerar samt om tidigare händelser i ditt liv
som kan ha påverkat din hälsa. Det läggs stor
vikt på dig och dina individuella symtom. Din
homeopat kompletterar med frågor för att
välja rätt homeopatiskt medel.
Vissa frågor kan upplevas utanför problemen
du söker för, men är jätteviktiga för valet av
rätt medel.
Du får ett homeopatiskt läkemedel som intas
i munnen, antingen piller eller droppar.
Efter 4-6 veckor görs ett uppföljande möte,
där ni går igenom läkningsprocessen. Vilka
symtom är bättre och vilka upplevs eventuellt
sämre. Så fortsätter träffarna tills du känner
dig läkt. Har du många eller långvariga
kroniska besvär kan en behandling ta några
år tills du uppnår optimal hälsa. Är du i
grunden ganska frisk kan du oerhört snabbt
bli som vanligt eller bättre igen.

KAN JAG FÅ HJÄLP …
med detta? Frågar ofta våra patienter. Homeopater uppsöks av patienter i alla åldrar och de kommer med alla
typer av diagnoser och symtom. Både akuta och kroniska. Exempelvis kan nämnas öron-näsa- och halsbesvär,
allergi, astma, huvudvärk, sömnsvårigheter, PMS, klimakteriebesvär och psykiska problem såsom ångest och
depressioner. Därtill uppsöks också homeopater då symtomen är vaga och sjukvården ej har funnit orsak till
sjukdom. Många som uppsöker homeopater har tidigare varit till sjukvården för besvären som ofta är kroniska.
Det är viktigt att homeopaten är informerad om all behandling du för tillfället tar emot. Även djur svarar bra på
homeopatiska medel. I Sverige är det ännu förbjudet att behandla barn under 8 år, cancer och vissa
könssjukdomar med homeopati.

M E D H O M E O PAT I
VÄLJER DU …
•
•
•
•
•
•
•
•
•

den snabbast växande formen av
alternativmedicin inom EU, enligt WHO,
att gå till botten med dina hälsoproblem,
att respektera signalerna från din kropp,
en biverkningsfri medicinsk metod,
att bidra till minskad antibiotika-användning,
en terapiform som inte alstrar nya sjukdomar,
en behandling som är miljövänlig och
kostnadseffektiv,
att behandlas på tre nivåer; fysiskt, emotionellt
och mentalt,
att få hjälp med stimulerandet av kroppens
egna självläkande förmåga.

LÅTER SPÄNNANDE
JAG KONTAKTAR EN …
homeopat via SHR:s hemsida.
Homeopat är inte en skyddad titel, så för din säkerhets
skull försök alltid hitta en homeopat som har godkänd
utbildning och erfarenhet. SHR är Sveriges äldsta
förbund och har bland annat som uppgift att
kvalitetssäkra homeopater. Vi har ett register över
godkända och auktoriserade homeopater på hemsidan
och det innebär att våra homeopater har
utbildning inom både homeopati och medicin. Sök en
homeopat nära dig nu!
www.svenskahomeopater.se

