
     

LLaa  ttrroouussssee  àà  pphhaarrmmaacciiee  ffaammiilliiaallee  ((FFaammiillyy  PPhhyyssiicciiaann  KKiitt))  

  

LLaavvaannddee  ((LLaavveennddeerr))  ppoouurr  ccaallmmeerr  eett  rréédduuiirree  llee  ssttrreessss  
xx  RRééccoollttééee  àà  hhaauuttee  aallttiittuuddee  eenn  FFrraannccee  
xx  RRéédduuiitt  llee  ssttrreessss,,  ll’’aannxxiiééttéé,,  eett  ll’’iinnssoommnniiee  ((àà  ddiiffffuusseerr  oouu  àà  rreessppiirreerr,,  àà  aapppplliiqquueerr  ssuurr  llaa  ppeeaauu))  
xx  SSoouullaaggee  lleess  ppiiqqûûrreess  dd’’iinnsseecctteess  ((àà  aapppplliiqquueerr  ssuurr  llaa  ppiiqqûûrree))  
xx  SSoouullaaggee  lleess  iirrrriittaattiioonnss  ddee  llaa  ppeeaauu  eett  lleess  bbrrûûlluurreess  ((àà  aapppplliiqquueerr  ddiirreecctteemmeenntt  ssuurr  llaa  zzoonnee  ccoonncceerrnnééee))  
xx  PPaarrffaaiittee  ppoouurr  lleess  jjeeuunneess  eennffaannttss  ((aaiiddee  àà  lleess  ccaallmmeerr,,  aappaaiissee  lleeuurr  ppeeaauu  eettcc……))  

CCiittrroonn  ((LLeemmoonn))  ppoouurr  nneettttooyyeerr  eett  aamméélliioorreerr  ll’’hhuummeeuurr  
xx  RRééccoollttéé  eenn  IIttaalliiee  
xx  AAnnttiiooxxyyddaanntt  nnaattuurreell  eett  ddééttooxxiiffiiaanntt  ((uunnee  àà  ddeeuuxx  ggoouutttteess  ddaannss  uunn  ppeeuu  dd’’eeaauu))  
xx  UUnnee  ggoouuttttee  ddaannss  llaa  bboouucchhee  ppoouurr  uunnee  mmeeiilllleeuurree  hhaalleeiinnee  
xx  NNeettttooyyaanntt  mméénnaaggeerr  nnaattuurreell  
xx  AAmméélliioorree  ll’’hhuummeeuurr  ((àà  ddiiffffuusseerr  oouu  àà  rreessppiirreerr))  
x EEvviitteerr  dd’’eexxppoosseerr  llaa  ppeeaauu  aauu  ssoolleeiill  ddaannss  lleess  66  hheeuurreess  qquuii  ssuuiivveenntt  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ((pphhoottoosseennssiibbiilliissaanntt)) 

MMeenntthhee  PPooiivvrrééee((PPeeppppeerrmmiinntt))  ––  ccoonnttrree  lleess  iinnddiiggeessttiioonnss  eett  ppoouurr  ssee  rraaffrraaîîcchhiirr    
xx  RRééccoollttééee  ddaannss  ll’’ééttaatt  ddee  WWaasshhiinnggttoonn,,  EEttaattss  UUnniiss  
xx  SSoouullaaggee  lleess  mmaauuxx  ddee  ttêêttee  ((àà  aapppplliiqquueerr  ssuurr  lleess  tteemmppeess,,  llee  ffrroonntt  eett  llaa  nnuuqquuee))  
xx  CCaallmmee  lleess  iinnddiiggeessttiioonnss  oouu  nnaauussééeess  ((uunnee  ggoouuttttee  ppaarr  vvooiiee  oorraallee  oouu  àà  aapppplliiqquueerr  ssuurr  llee  vveennttrree))  
xx  EEnneerrggiissaannttee  ((àà  ddiiffffuusseerr  oouu  àà  rreessppiirreerr))  
xx  RRaaffrraaiicchhiitt  eenn  ccaass  ddee  ffiièèvvrree  oouu  eenn  ééttéé  ((mmeettttrree  qquueellqquueess  ggoouutttteess  ddaannss  uunn  vvaappoorriissaatteeuurr  dd’’eeaauu  eett  bbrruummiisseerr  ssuurr  llee  

ccoorrppss  oouu  aapppplliiqquueerr  ssuurr  llee  ffrroonntt))))  
xx  RRééppuullssiiff  àà  mmoouucchheess  eett  àà  ffoouurrmmiiss  

  

MMeellaalleeuuccaa  ((AArrbbrree  àà  tthhéé))  ssoouullaaggee  eett  rrééppaarree  llaa  ppeeaauu  
xx  RRééccoollttéé  eenn  AAuussttrraalliiee  
xx  AA  uuttiilliisseerr  eenn  11eerr  sseeccoouurrss  ((àà  aapppplliiqquueerr  ssuurr  llaa  ppllaaiiee))  
xx  AAnnttii--iinnffeeccttiieeuuxx  eett  aannttii--ffoonnggiiqquuee  ::  mmyyccoosseess,,  aaccnnéé,,  oottiitteess,,  aabbccèèss,,  ppiieedd  dd’’aatthhllèèttee  eettcc……    
xx  BBoonn  ppoouurr  lleess  cchheevveeuuxx  eett  llee  ccuuiirr  cchheevveelluu  ((àà  rraajjoouutteerr  aauu  sshhaammppooooiinngg  oouu  àà  ll’’aapprrèèss--sshhaammppooooiinngg))  

OOrriiggaann  ((OOrreeggaannoo))  ––  rreennffoorrccee  llee  ssyyssttèèmmee  iimmmmuunniittaaiirree  
xx  RRééccoollttéé  eenn  TTuurrqquuiiee  
xx  RReennffoorrccee  nnaattuurreelllleemmeenntt  llee  ssyyssttèèmmee  iimmmmuunniittaaiirree  ((pprreennddrree  qquueellqquueess  ggoouutttteess  ddaannss  uunnee  ggéélluullee  ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  

hhiivveerrnnaallee))  
xx  AAnnttiibbiioottiiqquuee  nnaattuurreell  ––  ttuuee  lleess  mmaauuvvaaiisseess  bbaaccttéérriieess  eett  llee  ccaannddiiddaa  ((àà  aapppplliiqquueerr  ddiilluuéé  ssoouuss  llaa  ppllaannttee  ddeess  ppiieeddss))  
xx  CCoonnttrree  lleess  vveerrrruueess  
xx  HHuuiillee  eesssseennttiieellllee  ccaauussttiiqquuee  ::  TTOOUUJJOOUURRSS  DDIILLUUEERR  !!!!!!  



     

EEnncceennss  ((FFrraannkkiinncceennssee))  ––  PPuuiissssaanntt  aannttii--iinnffllaammmmaattooiirree  eett  pplluuss  eennccoorree    
xx  RRééccoollttéé  eenn  OOmmaann  
xx  RReennffoorrccee  lleess  ddééffeennsseess  iimmmmuunniittaaiirreess  eett  rréédduuiitt  ll’’iinnffllaammmmaattiioonn  ((àà  aapppplliiqquueerr  ssuurr  llaa  zzoonnee  oouu  ssoouuss  llaa  ppllaannttee  ddeess  

ppiieeddss,,  àà  pprreennddrree  ddaannss  uunnee  ggéélluullee))  
xx  CCoonnttrree  lleess  mmaauuxx  ddee  ttêêttee  ((àà  aapppplliiqquueerr  aavveecc  llaa  mmeenntthhee  ppooiivvrrééee  eett  llaa  llaavvaannddee))  
xx  SSii  oonn  aa  uunn  ddoouuttee  ssuurr  qquueellllee  hhuuiillee  uuttiilliisseerr  ––uuttiilliisseerr  ll’’EEnncceennss  !!  

DDeeeepp  BBlluuee®®  --  ppoouurr  llaa  ssaannttéé  ddeess  mmuusscclleess  eett  ddeess  aarrttiiccuullaattiioonnss  
  ((ccoonnttiieenntt  ::  GGaauulltthhéérriiee,,  CCaammpphhrree,,  MMeenntthhee  ppooiivvrrééee,,  CCaammoommiillllee  aalllleemmaannddee,,  TTaannaaiissiiee  bblleeuuee,,  OOssmmaanntthhuuss,,  HHéélliicchhrryyssee))    

xx  SSoouullaaggee  lleess  ddoouulleeuurrss  mmuussccuullaaiirreess  eett  aarrttiiccuullaaiirreess  ((aapppplliiqquueerr  ssuurr  llaa  zzoonnee))  
xx  AAiiddee  àà  rrééppaarreerr  lleess  mmuusscclleess,,  lleess  aarrttiiccuullaattiioonnss  eett  lleess  ooss  
xx  AA  uuttiilliisseerr  aavvaanntt  eett  aapprrèèss  lleess  eennttrraaiinneemmeennttss  ssppoorrttiiffss  ((aapppplliiqquueerr  ssuurr  lleess  mmuusscclleess  eett  lleess  aarrttiiccuullaattiioonnss))  
xx  CCoonnttrree  lleess  mmaauuxx  ddee  ttêêttee  oouu  mmiiggrraaiinneess––  aapppplliiqquueerr  ssuurr  llaa  nnuuqquuee  

BBrreeaatthhee®®  --  AAiiddee  rreessppiirraattooiirree  
  ((ccoonnttiieenntt  ::  ffeeuuiillllee  ddee  LLaauurriieerr,,  MMeenntthhee  ppooiivvrrééee,,  EEuuccaallyyppttuuss  rraaddiiéé,,  MMeellaalleeuuccaa,,  CCiittrroonn,,  RRaavveennssaarraa))  

xx  RReellaaxxee  llee  ccoorrppss  eett  ll’’eesspprriitt  ((ddiiffffuusseerr  aauu  mmoommeenntt  dduu  ccoouucchheerr  ppoouurr  uunn  ssoommmmeeiill  rrééppaarraatteeuurr))  
xx  PPaarrffaaiitt  ccoonnttrree  lleess  aalllleerrggiieess,,  lleess  rrhhuummeess  oouu  ll’’aasstthhmmee  ((aapppplliiqquueerr  ssuurr  llaa  ppooiittrriinnee  ppoouurr  aaiiddeerr  àà  ddééccoonnggeessttiioonnnneerr  lleess  

ppoouummoonnss  eett  lleess  ssiinnuuss))  
xx  IIddééaall  ppoouurr  lleess  aasstthhmmaattiiqquueess  ((ddiiffffuusseerr  eett  rreessppiirreerr,,  aapppplliiqquueerr  ssuurr  llaa  ppooiittrriinnee  eett  lleess  ssiinnuuss))  

DDiiggeessttZZeenn®®  --  AAiiddee  ddiiggeessttiivvee  
((ccoonnttiieenntt  ::  GGiinnggeemmbbrree,,  MMeenntthhee  ppooiivvrrééee,,  AAnniiss,,  CCaarrvvii,,  CCoorriiaannddrree,,  FFeennoouuiill,,  EEssttrraaggoonn))  

xx  SSoouullaaggee  lleess  iinnccoonnffoorrttss  ddiiggeessttiiffss  ccoommmmee  lleess  iinnttooxxiiccaattiioonnss  aalliimmeennttaaiirreess,,  lleess  nnaauussééeess,,  llaa  ccoonnssttiippaattiioonn,,  llaa  ddiiaarrrrhhééee,,  
lleess  rreefflluuxx  aacciiddeess  eettcc……  ((àà  aapppplliiqquueerr  ssuurr  llee  vveennttrree,,  àà  pprreennddrree  ddaannss  uunnee  ggéélluullee  oouu  ddaannss  uunn  ppeeuu  dd’’eeaauu))  

xx  AAiiddee  àà  ddiiggéérreerr  ((aapppplliiqquueerr  ssuurr  llee  vveennttrree  oouu  ssuurr  llaa  ppllaannttee  ddeess  ppiieeddss  cchheezz  lleess  eennffaannttss,,  àà  pprreennddrree  ddaannss  uunnee  ggéélluullee))  
xx  SSoouullaaggee  lleess  ssiinnuussiitteess  cchhrroonniiqquueess  ::  aapppplliiqquuéé  ddiilluuéé  ssuurr  lleess  ssiinnuuss  

OOnn  GGuuaarrdd®®  --  RReennffoorrccee  llee  ssyyssttèèmmee  iimmmmuunniittaaiirree  
  ((ccoonnttiieenntt  ::  CClloouu  ddee  ggiirrooffllee,,  OOrraannggee  ssaauuvvaaggee,,  CCaannnneellllee,,  EEuuccaallyyppttuuss,,  RRoommaarriinn))  

xx  SSttooppppee  llaa  mmuullttiipplliiccaattiioonn  ddeess  vviirruuss  eett  bbaaccttéérriieess  ((àà  ddiiffffuusseerr,,  àà  aapppplliiqquueerr  ssoouuss  llaa  ppllaannttee  ddeess  ppiieeddss))  
xx  TTuuee  lleess  aaggeennttss  ppaatthhooggèènneess  ddaannss  ll’’aattmmoosspphhèèrree  
xx  CCoonnttrree  lleess  rrhhuummeess  eett  iinnffllaammmmaattiioonnss  ddee  llaa  ggoorrggee  ((aavvaalleerr  uunnee  ggoouuttttee  sseeuullee  oouu  ddiilluuééee  ddaannss  ddee  ll’’eeaauu,,  oouu  bbiieenn  llaa  

pprreennddrree  ddaannss  uunnee  ggéélluullee))  
xx  IInnhhiibbee  lleess  bbaaccttéérriieess  rrééssiissttaanntteess  aauuxx  aannttiibbiioottiiqquueess  ddoonntt  ssttaapphhyyllooccooqquuee  ddoorréé  

SSlliimm  aanndd  SSaassssyy®®  --  AAiiddee  àà  llaa  ppeerrttee  ddee  ppooiiddss  
  ((ccoonnttiieenntt  ::  PPaammpplleemmoouussssee,,  CCiittrroonn,,  CCaannnneellllee,,  MMeenntthhee  ppooiivvrrééee,,  GGiinnggeemmbbrree))  

xx  AAccttiivvee  llee  mmééttaabboolliissmmee  
xx  AAiiddee  àà  ccoonnttrrôôlleerr  ll’’aappppééttiitt  
xx  DDééttooxxiiffiiee  ll’’oorrggaanniissmmee  
xx  AAmméélliioorree  ll’’hhuummeeuurr  eett  llee  mmoorraall  


