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DR JACOBS pH Balans proszek zasadowy 300 g
 

Cena: 72,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 g

Postać prosz.

Producent DR. JACOBS POLAND RADOSŁAW
ARASZKIEWICZ

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDR JACOBS pH Balans proszek zasadowy 300 gsuplement dietycytryniany, witamina D i cynk300g proszek – dawka na 30 -
60 dniprodukt wegetariańskipH balans to wysoce skuteczny produkt, którego składniki głęboko odkwaszają organizm na poziomie
komórkowym i uzupełniają niedobory ważnych dla zdrowia pierwiastków zasadowych (magnez, wapń, potas, cynk).pH balans w 95%
stanowią cytryniany – naturalne substancje występujące w komórkach i odpowiedzialne za prawidłowe spalanie pokarmów i eliminację
kwasów na poziomie komórkowym. Cytryniany są łatwo przyswajalne i nie zmieniają pH jelit – działają dopiero na poziomie
komórkowym. pH balans zawiera tylko śladowe ilości sodu (jak w pokarmach naturalnych), który w dużych ilościach źle wpływa na
środowisko jelit i podnosi ciśnienie. Porcja dzienna pH balans zawiera tyle substancji działających zasadowo co 1,6 kg świeżych
warzyw!Ważne: produkty odkwaszające oparte głównie na wodorowęglanie sodu lub różnych węglanach zmieniają pH żołądka i jelit na
zasadowe, co może przynieść różnie niekorzystne efekty zdrowotne (zgaga, nadkwaśność, rozrost niewłaściwej flory jelitowej). Więcej w
tekście "Równowaga kwasoso-zasadowa" w Czytelni.Produkt pH balans uzupełniony jest:cynkiem ważnym dla prawidłowego
metabolizmu,witaminą D potrzebną do przyswajania wapnia i fosforu oraz utrzymania poziomu wapnia we krwi.pH balans w proszku
zawiera więcej cytrynianów niż pH balans w tabletkach. Jest też bardziej polecany dla osób mających uczucie podobne do zgagi czy
nadkwaśności w żołądku ze względu na specyficzną dietę.Produkt polecany szczególnie sportowcom, intensywnie trenującym, osobom
starszym, zestresowanym.pH balans przynosi najlepsze efekty stosowany razem z VitaColonem.Składniki pH balans:– cytrynian potasu
(potas) – odkwasza na poziomie komórkowym, wspomaga prawidłowe ciśnienie, wzmacnia mięśnie i nerwy,– cytrynian magnezu
(magnez) – odkwasza na poziomie komórkowym, wpływa na prawidłowe napięcie mięśni i bilans elektrolitowy oraz prawidłowe
przekaźnictwo nerwowe,– cytrynian wapnia (wapń) – odkwasza na poziomie komórkowym, wzmacnia zęby i kości, wspomaga
metabolizm i prawidłowe funkcjonowanie enzymów trawiennych,– cynk – wspomaga prawidłowy metabolizm kwasowy i metabolizm
kwasów tłuszczowych oraz węglowodanów, wzmacnia odporność, kości, włosy i paznokcie,– witamina D – wzmacnia kości, zęby i
mięśnie, wspomaga prawidłowe podziały komórkowe, wzmacnia odporność.Dobroczynne cytrynianyOptymalnymi składnikami
preparatu odkwaszającego są związki pochodzenia roślinnego, cytryniany: potasu, magnezu, wapnia. W przeciwieństwie do innych
substancji zasadowych nie powodują one zmiany pH w jelitach – działają dopiero w komórkach. Jedna cząsteczka cytrynianu jest w
stanie unieszkodliwić aż trzy cząsteczki kwasu. Nazywamy to odkwaszaniem komórkowym. Ponadto są one podstawowym paliwem dla
skomplikowanego łańcucha reakcji chemicznych (cykl Krebsa), procesu, w którym komórka wytwarza energię. Jednakże, aby zostały
one w pełni przyswojone i zadziałały prawidłowo, powinny być one połączone z cynkiem (istotny dla powstania enzymu
odkwaszającego: anhydrazy węglanowej). Aby cytrynian wapnia dobrze się wchłonął i szybko uzupełnił braki minerałów w kościach,
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powinien być on podawany razem z witaminą D.Suplementacja diety zasadowymi cytrynianami ważna jest nie tylko dla osób z
zakwaszeniem ale także dla osób starszych. Wapń, potas i magnez nie tylko wpłyną korzystnie na ogólny stan zdrowia i wydolność, ale
wzmocnią kości (wapń) oraz mięśnie (magnez). Łamanie kości przez osoby starsze nie jest wynikiem jedynie tego, że są one słabsze z
powodu odmineralizowania. Najczęstszą przyczyną jest niespodziewany upadek spowodowany spadkiem siły mięśni. Mięśnie do swej
prawidłowej pracy potrzebują nie tylko paliwa (glukozy) ale także magnezu, wapnia i potasu, które wpływają na ich siłę i
wytrzymałość.Potas i magnez, zawarte w cytrynianach, normalizują pracę układu nerwowego i mięśni, ciśnienie krwi (potas) i rytm serca
(magnez). Zalecana dzienna dawka potasu w Polsce to 2000 mg.Magnez jest konieczny do prawidłowej pracy nerwów i mięśni.
Zmniejsza zmęczenie. Niedobór magnezu objawia się np. przez skurcze łydek, podwyższone napięcie mięśni, drganie powieki.Zalecane
spożycieZalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:(dawkowanie za pomocą miarki załączonej w opakowaniu)– pół miarki (4,5 g) w 200
ml soku lub wody– przy zwiększonym zapotrzebowaniu: pół miarki dwa razy dziennie.pH balans proszek należy pić podczas
posiłku.WażneNie stosować przy alkalozie, niewydolności nerek, nadmiarze potasu.Składnikicytrynian potasu, cytrynian wapnia,
cytrynian magnezu (sól magnezowa kwasu cytrynowego), węglan magnezu, kwas krzemowy, naturalny aromat cytrusowy, cytrynian
cynku, witamina D3 (cholekalcyferol) pozyskiwana z wełny owczej.Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zrównoważonej diety.ProducentDystrybutor:Dr. Jacob's Polandul. Kasprzaka 7 / U 1, 01-211 WarszawaTel.: 22 490 94 30
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