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Indicaties 
	  

� Abdomen en stoelgang 
� Ademhalingssysteem 
� Circulatie 
� Geslachtsorganen 
� Gezicht 
� Huid 
� Hoofd en hoofdhuid 
� Keel 
� Koortsbeeld 
� Maag 
� Mentale fitheid 
� Modaliteit 
� Mond 
� Nek, rug en ledematen 
� Neus 
� Ogen 
� Oren 
� Slaap 
� Tanden 
� Tong 
� Urinewegen 
� Weefsels 
� Zenuwen 
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Faro neuro & health center 
Papaverstraat 26B 
1131 HK Volendam 
Tel: 0299-713002 

   Schüßlers 
celzout-therapie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schüßlers celzout-therapie 
 
Theorie en achtergrond 
 
Dr. Wilhelm Schüßler is biochemicus (biochemie = chemie van het leven) 
en heeft de celzout-therapie ontwikkeld. Hij was werkzaam als arts, 
chirurg en verloskundige.  
De Nederlandse fysioloog Jacob Moleschott ontdekte dat de opbouw en 
levensvatbaarheid van organen door anorganische bestanddelen (zoals 
de anorganische mineraalzouten) bepaald worden. Met deze kennis ging 
Dr. Schüßler op zoek naar een therapievorm die hierop aansloot. 
Hij stelde vast dat door gebrek aan minerale zouten een remming van de 
celstofwisseling plaatsvond. Bij toevoer van de ontbrekende minerale 
zouten (celzouten), komt de gestoorde celstofwisseling weer op gang. 
De eerste 12 minerale Schüßler celzouten zijn de celzouten waar 
Schüßler destijds mee gewerkt heeft en waar hij goede resultaten mee 
geboekt heeft. Ondertussen zijn er nog eens 15 aanvullende celzouten 
aan deze reeks toegevoegd.  
 
 
 
Werkingsmechanisme 
 
In de celmembraan zitten allerlei kanaaltjes, pompen en receptoren voor 
bepaalde minerale zouten. De zouten die belangrijk zijn voor het transport 
binnen de cel, zijn onder andere natrium, kalium, calcium en magnesium. 
Omdat bij ziekten sprake is van een tekort aan celzouten, moeten deze 
toegevoegd worden, zodat de cellen weer goed gaan functioneren.  
Doordat er kleine hoeveelheden van deze zouten in Schüßlers celzouten 
zitten, lossen ze makkelijk op, verdelen ze zich gemakkelijk en worden ze 
goed door het lichaam opgenomen waar het nodig is. Omdat er een 
concentratieverschil is, gaat een zout juist naar de plaatsen waar een 
tekort aan dat zout is. Hierdoor wordt de concentratiebalans aan zouten in 
het lichaam hersteld en zullen de cellen beter functioneren. 
 
 
 
 
 
 

 
Praktische informatie 
 
De celzouten worden ingenomen en moeten even in de mond gehouden 
worden, zodat de zouten zich goed kunnen verdelen en zodat ze 
opgenomen kunnen worden in het speeksel. De tabletten zijn vervaardigd 
op basis van melksuiker. Meerdere soorten zouten kunnen tegelijk 
ingenomen worden. Omdat de celzouten een reinigende werking hebben, 
is het belangrijk om veel water te drinken, zodat de afvalstoffen afgevoerd 
kunnen worden. Celzouten kunnen worden ingezet bij acute en 
chronische klachten. Het hangt van de aard van de klacht af hoelang met 
celzouten in zal moeten nemen om de klacht te laten verminderen of zelfs  
te laten verdwijnen. Bij acute problemen kan de klacht na 1-12 uur 
verdwenen zijn; bij chronische klachten zal het langer duren. 
De celzout-therapie kan verschillende reacties in het lichaam 
veroorzaken. Men kan zich direct beter voelen, maar het is ook mogelijk 
dat men zich eerst moe voelt. Dit is een positief teken, want dan komt het 
lichaam in beweging en zal men zich daarna beter voelen. 
 
 
 
Schüßlers 27 celzouten 
 

 
 

Calcium fluoratum 
Calcium phosphoricum 
Ferrum phosphoricum  
Kalium chloratum  
Kalium phosphoricum  
Kalium sulfuricum  
Magnesium phosphoricum  
Natrium chloratum  
Natrium phosphoricum  
Natrium sulfuricum  
Silicea  
Calcium sulfuricum  
Kalium arsenicosum  
Kalium bromatum  
 

Kalium jodatum  
Lithium chloratum  
Manganum sulfuricum 
Calcium sulfuratum 
Cuprum arsenicosum 
Kalium-aluminium sulfuricum 
Zincum chloratum 
Calcium corbonicum 
Natrium bicorbonicum 
Arsenum jodatum 
Aurum chloratum natronatum 
Selenium 
Kalium bichromicum 


