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• Állati  származékok(válogatás): 

• Igazgyöngy,  szépiacsont, tengeri szivacs 

• Ezerlábú féreg, kőrisbogár (vágykeltő), méz (Mel. Depurata, 

oxymel), méhviasz(Cera Alba ill. Cera Mist.), Sellakk - Laccifer lacca 

lakktetű váladéka 

• Vipera háj, béka nyál/cetvelő (sebösszehúzó), b 

• Bikaepe (féreg ellen), szarvasagancs  (vágyfokozó), kecskevér 

• Castoreum (nyugtatószer),  kutyazsír, medvezsír, rókazsír,  pézsma 

• Emberi alapanyagok (válogatás): 

• Cranium humanum  (koponyatető) epilepsziára, szélütésre 

• Múmiapor (gyomorfájás, köhögés, paralízis, székrekedés) 
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