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Focus op de
SANUM-Therapie

Geneesmiddelen voor  
een gezond leven



Toen Heinrich Kehlbeck leed aan een ernstige 
ziekte, raakte hij overtuigd van de werkzaamheid 
van de SANUM-remedies. Deze ervaring had zo 
een impact op hem, dat hij in 1975 het bedrijf 
Sanum-Kehlbeck heeft opgericht door fusie van 
de bedrijven IBICA en SANUM. 

Sindsdien zijn de exclusieve gebruiksrechten 
van de microbiële stammen die nodig zijn voor 
de productie, evenals de speciale productiepro-
cessen volgens Prof. Dr. Günther Enderlein in 
familiebezit.

 

Het familiebedrijf in de derde generatie uit 
Nedersaksen distribueert zijn geteste en nieuw 
ontworpen Sanum-preparaten in meer dan 40 
landen over de hele wereld.

De voortdurende uitbreiding van het 
Sanum-gamma van geneesmiddelen maakt 
een uitgebreide, holistische en biologische 
behandeling mogelijk. De productie wordt 
voortdurend aangepast aan nieuwe technische 
mogelijkheden, wettelijke voorschriften en 
vereisten.

.

Een natuurgeneeskundig middel wordt succesvol wanneer de 

werking niet alleen anderen, maar vooral de gebruiker 

zelf overtuigt.

De bedrijfsnaam “SANUM” betekent in het Latijn “gezond zijn”
Dit leidende principe is vandaag nog steeds het doel van het bedrijf. 



Het bedrijf SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG 
produceert unieke, biologisch actieve genees- 
middelen op basis van celcomponenten van 
bacteriën en schimmels, die een individuele 
therapie mogelijk maken. 

De microbiologische preparaten geproduceerd 
door een proces die gepatenteerd is, hebben 
een regulerend en immuno modulerend effect..

Resultaten zowel in het acute als  
in het chronische gebied

De toepassingsgebieden van de SANUM middelen 
zijn zeer veelzijdig. Ze worden gebruikt bij acute 
en chronische aandoeningen van het cardiovas-
culair systeem, bij degeneratieve ziekten van het 
bind-en ondersteunend weefsel, alsook bij bac-
teriële, virale en schimmel infectieziekten. Ook 
in de tand-heelkundige sector zijn er goede toe-
passingen. Afhankelijk van de symptomen en het 
beloop van de ziekte, is de behandeling met een 
of meer middelen gebaseerd op een gedetaille-
erd behandelplan.

In plaats van symptomen
behandel de oorzaak

 
Een oorzaak van veel ziekten zijn storingen in de 
zuur-base balans. Deze hebben effect op veel re-
gulerende processen in het organisme en heb-
ben door hun onbalans invloed op de microflora 
van het lichaam. Daardoor wordt de ontwikkeling 
van pathogene micro-organismen bevorderd.

SANUM therapie bestrijdt de micro-organismen 
niet in de conventionele zin. Door de isopathie 
worden de lichaamseigen processen geïnitieerd 
die leiden tot de afbraak van de pathogene vor-
men en dus terug de symbiose van de microflora 
en het organisme herstellen.

De SANUM geneesmiddelen zorgen voor een 
duurzame, oorzakelijke en biologische therapie 
om de vitale, regulerende mechanismen van het 
lichaam te herstellen  

SANUM

 

Verschillende toedieningsvormen van  Notakehl®.

De SANUM therapie is een holistisch,  
complementair medisch behandelconcept 
dat de regulatie van het lichaam bevordert 
en zo de zelfherstellende krachten van de 

patiënten ondersteunt.



Isopatische geneesmiddelen maken deel uit van 
de homeopathie, die gebasseerd is op de oor-
spronkelijke bevindingen van de Duitse weten-
schapper Prof. Dr. Günther Enderlein. De con-
ceptuele achtergrond voor de productie en het 
gebruik van deze middelen is de veranderlijkheid 
van microbiële vormen. Het samenleven van 
hoger ontwikkelde meercelligen (bvb. bij zoog-
dieren) en endogene microben die in hun sappen 
en cellen leven (endobionten), is essentieel voor 
het macro-organisme. Als deze symbiose wordt 
verstoord, bijvoorbeeld als gevolg van verande-
ringen in het milieu, kan de pathogene opwaart-
se ontwikkeling van  de endobionten, microben 
en de bijbehorende symptomen van de ziekte 
optreden. Door de inname van isopathische mid-
delen kan de gezonde balans hersteld worden.

Overzicht van de  
SANUM geneesmiddelen

Voor de behandeling van specifieke ziekte beel-
den staan verschillende groepen middelen ter 
beschikking van de therapeut. 

De homeopatische geneesmiddelen van schim-
mel culturen worden door de therapeut met 
goede resultaten gebruikt voor infecties, ziekten 
van het bind-en steunweefsel en storingen van 
de bloedsomloop. 
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De SANUM producten portfolio bevat 
meer dan 200 bewezen producten. Er zijn 
ongeveer 20 producten beschikbaar voor 

de veterinaire sector.



SANUM

Maken van druppels Maken van ampullen Blisteren van capsules

Van de middelen uit de bacteriële culturen is be-
kend dat ze de afweer van het lichaam immuno 
moduleren en versterken. 

De SANUKEHL® preparaten, haptenen genoemd, 
vormen sinds het begin van de jaren tachtig, een 
integraal onderdeel van de SANUM therapie. Ze 
bieden de therapeut een unieke benadering in 
de aanvullende behandeling van chronische ziek-
ten.

De orgaan preparaten en de preparaten uit plan-
ten extracten worden gebruikt volgens de be-
schrijving van de homeopathische geneesmid-
delen. 

De selectie van middelen voor de regulatie van 
de zuur-base balans en de toevoer van vitale en 
micronutriënten vervolledigen het gamma van 
de SANUM geneesmiddelen.

De SANUM geneesmiddelen worden voor-ge-
schreven door biologisch georiënteerde artsen 
en alternatieve behandelaars en zijn onderwor-
pen aan een apotheek verplichting.

Voor therapeuten is een bekwaam medisch en 
wetenschappelijk team beschikbaar voor behan-
delingsvragen in verband met de SANUM thera-
pie.

De vier pijlers van de SANUM therapie

1. Correctie van de zuur-base balans

2. Isopathische afbouw van pathogene vormen 

3. Versterking van het immuunsysteem 

4. Drainage en ontgifting



SANUM-Kehlbeck produceert zowel de basis-ma-
terialen als de afgewerkte geneesmiddelen op het 
hoofdkantoor in Hoya/Nedersaksen. Hier bevindt 
zich ook het magazijn en het centrale knooppunt 
voor de bevoorrading van de markten in binnen- 
en buitenland.

Meer dan 50 basismaterialen van microbiële 
oorsprong worden geproduceerd in ultra 
moderne productiefaciliteiten en gebouwen in 
ons biotechnologie bedrijf. Een hoge mate van 
flexibiliteit zorgt er voor dat zelfs het kleinste 
volume aan producten wereldwijd kan geleverd 
worden. Wij produceren ook een breed scala aan 
toedieningsvormen.

De toedieningsvormen

Meer dan 40 medewerkers zijn verantwoor-
delijk voor de productie van meer dan 220 
kant-en-klare geneesmiddelen in verschillen-
de toe-dieningsvormen en de verpakking met 
ca. 3500 verpakkingsmaterialen. De produc-
tie van injecties, oogdruppels, druppels, tab-
letten, capsules, poeders, zetpillen en zalven 
wordt uitgevoerd volgens de GMP-richtlijnen. 
De constant hoge kwaliteit van de producten 
wordt gegarandeerd door een uitgebreid kwa-
liteitsborgingssysteem.

Van actieve stof tot  
                               eindproduct



SANUM

SANUM-Kehlbeck verkoopt het volledige assorti-
ment in meer dan 40 landen. Een ervaren en toe-
gewijd team is beschikbaar voor de verschillende 
verkoopsvereisten van de buitenlandse partners.

Goede productie praktijken

Good Manufacturing Practice (GMP) is het lei-
dende principe voor alle werknemers van SA-
NUM-Kehlbeck. Zij geven in de productie het 
voorbeeld van “goede gewoonten”. Deze inter-
nationaal geldende regels bepalen bijvoorbeeld 
dat alle productiestappen gedetailleerd moeten 
gedocumenteerd worden en dat de processen 
tijdens de productie moeten vastgelegd worden. 

Een document beheersysteem dat gedurende 
vele jaren is gegroeid, zorgt voor de traceerbaar-
heid van de productie. Een intensief opleidings-
systeem garandeert ook dat elke medewerker 
deze specificaties volgt.

Wijzigingen in de procedures en methoden wor-
den doorgevoerd via een intern controlesysteem 
in overeenstemming met de officiële documen-
tatie. 

Nauwkeurig labowerk.

Het bedrijf in cijfers 

• Meer dan 50 basis stoffen
• Vertegenwoordigd in meer dan 40 landen
• Meer dan 30.000 voorschrijvers in heel Duitsland
• Meer dan 100 werknemers
• 10.000 m2 productie ruimte
• Aanvullend productie en bottelen onder contract 



SANUM

SANUM-KEHLBECK GmbH & Co. KG
Hasseler Steinweg 9
27318 Hoya
Postfach 1355
27316 Hoya
Telefoon 04251 9352-0
Fax 04251 9352-290
info@sanum.com

www.sanum.com

Familie Kehlbeck

Het bedrijf in Hoya

Verbonden door traditie -

gericht op de toekomst.


