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Jak užívat Bachovy esence?

Podklady ke 
stažení

Výběr esencí

• Do jedné lahvičky maximálně sedm esencí

• Pokud máte tu možnost, raději používejte jednotlivé esence místo 
Krizové esence

• Poslouchejte, co pacient říká, a pozorujte jeho vzhled a chování

• Nabídněte pacientovi vhodné esence a nechte mu vybrat, kterým z nich 

dává přednost
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Bezpečnost

• Velmi bezpečné, mohou je užívat těhotné a kojící ženy či malé děti

• Nejsou známy žádné nežádoucí účinky ani alergie

• Mohou s nimi pracovat i nezdravotníci

• Stejné dávkování pro všechny

• Neexistují kontraindikace

Krizová 

esence

Krizová esence = 4 kapky 

Pokud je třeba, 
nezapomeňte zavolat 

155!

Centaury Crab

Apple
Agrimony

Krizová esence = 4 kapky

Jiné esence = 2 kapky
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Centaury Crab

Apple
Agrimony

Krizová esence = 2 kapky/10 ml

Jiné esence = 1 kapky/10 ml

20-50 ml

Dávkování

• Nejméně čtyři 
kapky čtyřikrát 
denně

4 x 4 do obtížného terénu

Photo by jacqueline macou from Pixabay
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Dávkování

• Nejméně čtyři 
kapky čtyřikrát 
denně

• Při intenzivních 
problémech 
osmkrát denně 4 
kapky

Photo by jacqueline macou from Pixabay

4 x 4 do obtížného terénu

Dávkování
• Nejméně čtyři 

kapky čtyřikrát 
denně

• Při intenzivních 
problémech 
osmkrát denně 4 
kapky

• Při velmi 
akutních potížích 
každou jednu 
nebo dvě minuty

Photo by jacqueline macou from Pixabay

4 x 4 do obtížného terénu

Dávkování
• Nejméně čtyři kapky 

čtyřikrát denně

• Při intenzivních 

problémech osmkrát 
denně 4 kapky

• Při velmi akutních potížích 

každou jednu nebo dvě 
minuty

• NENÍ RIZIKO 
PŘEDÁVKOVÁNÍ!

Photo by jacqueline macou from Pixabay

4 x 4 do obtížného terénu
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Dávkování

Místní užití

• Spolu s perorálním užitím mohou být esence užívány 
i místně, např. v případě kožních nebo kloubních potíží 
či bolestí:

• Dejte čtyři kapky namíchané kombinace do vody a namočte 
do ní postiženou část těla nebo ji vlhčete houbičkou

• Přidejte čtyři kapky vybraných esencí do neutrálního 
krémového základu (Ambiderman) (50g)

• Rescue Cream obsahuje kombinaci Krizové esence and 
Planého jablka

Downloaded from world-zh.openbeautyfacts.org

V příštím videu uvidíte …

Přehled esencí
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Je marné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez
duše.

Hippocrates


