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ПСІ-СТАБІЛ спаг. Пека
Реєстраційне посвідчення: № UA/13595/01/01 . Форма випуску: оральні краплі 30 мл.
 
Склад: 1 г препарату  містить :  Acidum  phosphoricum  D3 – 0,050 г, Amanita  muscaria  (Agaricus) D6 – 0,060 г, Semecarpus  anacardium  D10 – 0,140 г,  
Avena  sativa  spag. Peka  D1 – 0,160 г,  Cinchona  pubescens  spag. Peka D3 – 0,140 г,  Strychnos  ignatii  spag. Peka  D4 – 0,140 г,  Schoenocaulon  officinale  
D4 – 0,190 г,  Piper  methysticum  spag. Peka  D8 – 0,120 г;  допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.  Препарат  містить   21 % об. етанолу  96 %.  1 г  
містить  1,02 мл  розчину  і  містить  43  краплі.

 
Фармакологічна  дія: антидепресивна, седативна.
 
Показання:  невротичний синдром, тривожність.
 
Спосіб  застосування та дози: дорослі - по 15 крапель 3-4 рази на день. Краплі розводять у невеликій кількості рідини та 
приймають до їди. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.
 
Доктор Байєрсдорфф створив спагіріка-гомеопатичні препарати ПЕКАНА у відповідності з цілісними принципами. В результаті, 
препарати ПЕКАНА  надають регулюючий вплив на органи, які мають тісний функціональний, патофізіологічний і енергетичний 
зв‘язок . 

Ацідум фосфорікум (Acidum phosphoricum) використовується при психічних і фізичних станах виснаження, які часто 
є результатом стресу і перенапруги. Ослаблення пам‘яті і проблеми концентрації також є частиною гомеопатичного 
терапевтичного профілю. (1) (2) (3) (4)

Овес (Avena sativa спаг. Пекa) має  виборчий  вплив на мозок і нервову систему. Це лікарська рослина вважається видатним 
тоніком при станах виснаження. Пацієнти часто також страждають від безсоння. (1) (2) (3) (4) (5)

Хіна (Cinchona succirubra спаг. Пека) -  гомеопатичний засіб при слабкості. Настрій апатичний, байдужий і пригнічений. (1) (2) 
(3) (4) (5)

Агарікус, (Amanita muscaria/Agaricus) - використовується при нервовому збудженні. Пов‘язані симптоми - це ажитація і 
сильне бажання рухатися.(1) (2)

Ігнація (Strychnos ignatii спаг. Пека)  - має дуже широку сферу застосування: нервові розлади, перепади настрою і судоми. У 
багатьох випадках - мінливий настрій і сум . Крім того, Ігнація застосовується після сумних подій, розчарування і потрясінь. (1) 
(2) (3) (4) (5)
 
Пайпер метистікум (Piper methysticum спаг. Пека) використовується при хвилюваннях і нервових виснаженнях, викликаними 
стресом в школі або на роботі. Більш того, занепокоєння і перепади настрою є важливими галузями застосування Piper methy-
sticum. (1) (2) (3) (4)

Сабаділла, Sabadilla (Schoenocaulon officinale) впливає на центральну нервову систему. Роздратування блукаючого нерва 
призводить до відчуття стискання в області шиї і області грудної клітини. Також характерні функціональні порушення серцево-
судинної системи і шлунка. На емоційному рівні Сабаділла знімає неспокій і страх. (1) (2) (3) (4) (5)

Гомеопатичний терапевтичний профіль Анакарда (Semecarpus anacardium) включає скарги на психіку, нервову систему 
і систему травлення. Наприклад, Анакард використовується при  проблемах концентрації і нервових виснаженнях після 
психічного перенапруження. Дратівливість, смуток і страх перед майбутнім також є типовими симптомами, які можна лікувати 
цим препаратом. (1) (2) (3) (4) (5)
  
Literature Sources: (1) Kommission D, Homöopathische Arzneimittel, Materialien zur Bewertung, Keller, Greiner, Stockebrand, Govi-Verlag 1995 (2) Dr. med. 
Julius Mezger, Gesichtete Homöopathische Arzneimittellehre, 9. Auflage 1991, Karl F. Haug Verlag, Saulgau (3) Oskar E. Boericke, A. B., M. D., 9. Ausgabe, Verlag 
Grundlagen und Praxis, Wissenschaftlicher Autorenverlag, Leer (Ostfriesland) 1986 (4) William Boericke, M.D., Pocket Manual of Homoeopathic Materia Medica, 
Ninth Edition, B. Jain Publisher Pvt. Ltd., New Delhi – 110055 (5) Henry Clarke, M. D., A Dictionary of Practical Materia Medica, Homeopathic Book Service, Sitting-
bourne

Побічні ефекти: не виявлено. 
Протипоказания: підвищена чутливість до будь-якого компоненту препарату, вагітність, період лактації. Перед вживанням уважно ознайомтесь 
з інструкцією і проконсультуйтеся з лікарем! Зберігати у недоступному для дітей місці. Інформація про лікарський засіб публікується 
на правах реклами . Дата затвердження макету 05.2018. Виробник: ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ. Місцезнаходження виробника: 
Райфайсенштрассе 15, 88353 Кісслег, Німеччина. Ексклюзивний представник в Україні: ТОВ Південь-Каскад, Миколаїв, вул.Скульптора 
Ізмалкова, 68. pekana.com.ua  |  pekana.de 
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