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Doseringsvejledning 

 
Der findes 2 metoder, når du skal blande Bachremedier.  
Ønskes mere viden henviser jeg til min bøger Introduktion til Bachs 
Blomsterremedier, Kvinder i overgang eller BACH dit barn op.  
Købes hos www.casu.dk eller hos boghandlere. 
 

A. Skiftende sindsstemninger, enkeltdosering, ’her og nu dosis’ 
 

• Tag 2 dråber af de valgte remedier fra lagerflaskerne i et glas vand, (max. 7 
forskellige remedier). Lagerflasker er de essenser, man kan købe i butikkerne. 

• Drik dette slurkvis over nogen tid, til det hjælper. 

• Kan være nødvendigt at drikke lidt hvert 5. minut, til symptomet er klinget af. 
 

B. Rodfæstede problemer: Lav en behandlingsflaske 

• Fyld kildevand op til ’skulderen’ af en ny 30 ml. pipetteflaske. 

• Tilsæt 1-2 tsk. cognac eller evt. æbleeddike.  

• Tag 2 dråber af hvert valgt remedie (max. 7 forskellige) 

• Ryst flasken lidt. 

• Husk at sætte etiket med dato og remedienavne på dansk på. 

• Indtag af denne blanding 4 dråber minimum 4 gange i døgnet. 

• Det er ikke så vigtigt, om man tager 4 eller 6 dråber ad gangen, men det 
vigtig, at det er min. 4 gange i døgnet. Gerne oftere ved behov. 

• Du eller klienten mærker selv behovet for at tage mere end de 4 gange i 
døgnet. 

• Husk at remedierne ikke kan overdoseres. 

• Dråberne kan indtages i vand, men de kan også tages direkte på tungen. Pas 
på ikke at berøre pipetten med tungen, da den kan forurenes af mundens 
bakterier. 

• Flasker med cognac/æbleeddike kan normalt holde sig i 3 uger uden for 
køleskab, hvilket svarer til normal doseringsforbrug. 

• Ved rejser til varmere himmelstrøg kan man tilsætte flasken 1/3 cognac, så 
den kan holde sig. Se på flasken jævnligt: Hvis et gråligt slør ses i flasken, er 
den forurenet og må kasseres. 
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Nødhjælpsremediet 

• Man bruger dobbelt så mange dråber fra lagerflasken, nemlig 4. 

• Bruges primært i et glas som enkeltdosering. Blandes normalt ikke i 
behandlingsflasker, da det kun tages efter behov i kortere perioder. 

• Kan også tages udvortes ved behov, (når folk faster, er bevidstløse m.m.): 
Gnid 4 dråber fra lagerflasken direkte på huden ved et af pulsstederne 
(håndleddet eller albuebøjning). 

 

Dyr 
 

Man blander enkeltdosis og behandlingsflaske på samme måde som til mennesker. 
Doseringen er også den samme (4 X 4). 

Man kan enten give dyret fra en opblandet behandlingsflaske på en godbid 4 gange 
om dagen. 
Eller man kan fra lagerflasken dryppe 2 dråber af de valgte remedier ned i dets 
drikkeskål. Dyret vil drikke det, der er behov for.  
Det gør ikke noget, at andre dyr drikker af skålen. 

Til en hest kan f.eks. bruges 1 spand vand med 4 dråber fra lagerflaskerne. Hvis det 
er Nødhjælp bruges 8 dråber til en spand. Eller man kan give hesten 4 dråber fra en 
behandlingsflaske på godbidder 4 x dagligt. 
 
 
Planter 
 
Kom 8 dråber Nødhjælp (4 af de andre remedier) i en vandkande eller forstøver og 
vand 2 x dagl. 
 
Foto: Clematis, der gives til den, der mangler jordforbindelse. 
 

 
 


