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PROSZEK ZASADOWY 300 G
 

Cena: 43,80 PLN

Opis słownikowy

Producent INSTANTINA GMBH

Opis produktu
 

Proszek zasadowy 300g- suplement na odkwaszenie organizmu

Organizm człowieka sam nie produkuje minerałów trzeba mu ich dostarczyć z pożywieniem. Dla właściwego funkcjonowania procesów
metabolicznych niezbędna jest równowaga pomiędzy kwasami i zasadami w organizmie.
Stan nieustannego zmęczenia, złe samopoczucie i rozdrażnienie mogą wprost wynikać z zachwianej równowagi kwasowo-zasadowej
organizmu. Owa równowaga stanowi podstawę prawidłowego przebiegu wszelkich procesów życiowych, a to oznacza, że jest
warunkiem niezbędnym do zachowania zdrowa człowieka. Zakłócenie tej równowagi prowadzi do uciążliwych dolegliwości, które mogą
się przerodzić w przewlekle schorzenia, jak cukrzyca, osteoporoza czy miażdżyca. Obecnie większość ludzi narażonych jest na
zakwaszenie organizmu, ponieważ sprzyja temu nie tylko stresowy i niezbyt aktywny tryb życia, ale przede wszystkim zła dieta
objawiająca się w spożywaniu cukru, białej mąki, piciu kawy, alkoholu i paleniu papierosów.

Proszek zasadowy jest bardzo skutecznym suplementem diety, który pomaga przywrócić równowagę kwasowo-zasadową w
organizmie. Forma proszku rozpuszczonego w wodzie sprzyja szybkiej i łatwej przyswajalności preparatu. Zawarte w nim substancje
czynne przywracają optymalny poziom kwasowo-zasadowy, a jednocześnie łagodzą zgagę i poprawiają stan flory bakteryjnej.
Odkwaszenie wiąże się również z oczyszczeniem organizmu i usunięciem z niego toksyn oraz metali ciężkich.

Proszek zasadowy zawiera niezbędne dla procesu odkwaszania i przywracania równowagi kwasowo-zasadowej organizmu
mikroelementy, jak mangan, cynk, miedź, wapń, magnez, żelazo i potas. Uzupełnieniem są witaminy mające właściwości
antyoksydacyjne, czyli chroniące przed niszczeniem komórek. Witamina C i E nazywane są niekiedy witaminami zdrowia, ponieważ mają
zdrowotne działanie na organizm człowieka, a ich braki szybko prowadzą do bardzo niekorzystnych zmian w organizmie. Witamina C
także bardzo skutecznie usuwa metale ciężkie, które również przyczyniają się do powstawania ciężkich chorób.
Wskazania i przeciwwskazania:
Proszek zasadowy neutralizuje nadmiar kwasów oraz pomaga utrzymać prawidłową równowagę kwasowo-zasadową organizmu.
Poprawia perystaltykę jelit, łagodzi zgagę, wspomaga odchudzanie, oczyszcza organizm, dodaje sił witalnych. Jak dotąd nie stwierdzono
żadnych skutków niepożądanych działania Proszku Zasadowego. Mogą go bez obawy przyjmować nawet kobiety ciężarne. Zwłaszcza
podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży wiele kobiet cierpi z powodu zgagi. Nie mogą one jednak stosować leków konwencjonalnych,
gdyż w okresie ciąży są one niedozwolone.

Dawkowanie:
Dorośli – 1 raz dziennie – najlepiej przed snem – 8 g (czubata łyżeczka do herbaty) rozpuścić w 250 ml płynu.
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Opakowanie:
Puszka 300 g

Skład:
maltodekstryna, węglan wapnia, oligofruktoza z inuliny (11,5%), diwęglan potasu, węglan magnezu, diwęglan sodu, aromat, witamina C
(kwas L-askorbinowy), glukonian cynku, pirofosforan żelaza, środek słodzący sukraloza, witamina E ( D-alfa-tokoferol), siarczan miedzi,
molibdenian sodu,selenian sodu,
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