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SANUM ALKALA N PROSZEK 150 G
 

Cena: 51,60 PLN

Opis słownikowy

Postać proszek

Opis produktu
 

ALKALA N - PROSZEK

  Produkt najwyższej jakości i czystości farmaceutycznej
  Wygodna postać proszku
  Światowa gwarancja bezpieczeństwa

SUPLEMENT DIETY

Preparat zawiera zasadowe (alkaliczne) związki - diwęglan (wodorowęglan) sodu, diwęglan (wodorowęglan) potasu oraz cytrynian sodu.
Przeznaczony do spożycia w celu suplementacji związków zasadowych (alkalicznych) w organizmie.
SKŁADNIKI

Diwęglan sodu, diwęglan potasu, cytrynian sodu.
1 miarka proszku (3 g) zawiera: 2,7 g diwęglanu sodu, 0, 3 g diwęglanu potasu, 0,05 g cytrynianu sodu
SPOSÓB UŻYCIA

Dorośli: w celu suplementacji zwązków zasadowych (alkalicznych) w organizmie 1 miarkę proszku (3 g) należy rozpuścić w płynie o
objętości 1 szklanki i wypić małymi porcjami w ciągu dnia.

Osoby z bezkwaśnością żołądka, zasadowicą, hipopotasemią oraz hypochlorydią nie powinny spożywać preparatu. Nie należy
przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
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PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
DODATKOWE INFORMACJE

ZAWARTOŚĆ: 150 g

Użycie pasków-testerów pH

Dzięki dołączonym do opakowania paskom-testerom pH możliwa jest pewna kontrola równowagi kwasowo-zasadowej.
Końcówkę paska wskaźnika należy na krótko przytrzymać pod strumieniem moczu. Po ok. 30 sekundach od zamoczenia paska należy
porównać jego zabarwienie ze skalą kolorów na wewnętrznej stronie próbnika. Otrzymaną w ten sposób wartość pH należy wpisać do
tabelki kontrolnej. W ten sposób można stwierdzić wpływ przyjmowanego pożywienia względnie chorób na poziom równowagi kwasowo-
zasadowej.

Jeśli w kilku następujących kolejno pomiarach mierzona wartość pH jest poniżej 7, zaleca się przyjmowanie ALKALA N.

Przy wartościach pH w granicach między 6,0 a 7,0 należy codziennie rozpuścić pełną miarkę ALKALA N w szklance wody lub soku
popijać z tego roztworu co kilka godzin w ciągu dnia.

Jeśli wartości pH leżą w przedziale pomiędzy 5,2 a 6,0, należy zwiększyć dawkę, jeśli powyżej 7,0, obniżyć lub całkiem pominąć następną
dawkę leku.

Wartość pH kontrolujemy rano przed śniadaniem i przed przyjęciem ALKALA N. Następny pomiar kontrolny przeprowadza się wieczorem
przed kolacją.

Wskazówka: W zaburzeniach wydalania moczu (bezmocz, niewydolność nerek) i odwodnieniu oraz zasadowicy preparat ALKALA N
może być stosowany tylko pod kontrolą lekarską.
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