Alka ® Drops: pH Booster Drops
"Alkaliser kroppen din ved å tilsette noen få pH -dråper til drikkevannet ditt"
Alka® Drops er et unikt alkalisk mineralekstrakt som når det tilsettes drikkevann øker pH -verdien og skaper
alkalisk vann.

•

Løser surt avfall i kroppen og leddene

•

Alkaliske dråper for aktiv avsyring

•

Den mest effektive måten å lage alkalisk vann på

•

1 flaske er lik 3 måneders daglig bruk

Hvordan fungerer avsyring med Alka ® Drops?
Vår moderne livsstil, personlige helsesituasjoner og livsmiljø har stor innvirkning på forsuring av kroppen
vår. Akkumulerte syrer kan alvorlig forstyrre kroppens metabolisme. En god syre-base balanse er
avgjørende for din daglige helse.

Aktiv alkaliserende effekt
Alka Drops er utviklet for å nøytralisere overflødig syre avfall i kroppen ved å øke alkaliske buffernivåer. Å
drikke alkalisk vann har en aktiv alkaliserende effekt på kroppen. Et glass vann som inneholder Alka Drops,
endrer midlertidig surhetsgraden i magen. Kroppen korrigerer dette ved raskt å produsere mer syre for
magen. Samtidig frigjør cellene i mageveggen samtidig et stoff som kalles natrium bikarbonat i blodet. Dette
betyr en netto økning i nivået av natrium bikarbonat i kroppen, slik at oppbyggingen av surt avfall i kroppen
din nå kan nøytraliseres og frigjøres.

Sikker og naturlig prosess
Alkalisering av kroppen slik er en naturlig og gradvis prosess. Noen mennesker merker endringer i kroppen
etter bare 1 uke, andre etter noen uker, og noen mennesker etter flere måneder. For best resultat bør du
drikke 5 glass alkalisk vann hver dag. Du kan ta Alka Drops hver dag for å motvirke opphopning av surt
avfall. En nøytral syre/alkalisk balanse øker kroppens motstand og reduserer sjansen for å utvikle kroniske
helseproblemer. Alka Drops vil holde deg på beina!
Lær mer om hva alkalisering med Alka Drops kan gjøre for deg i dag.
Alka Drops er den opprinnelige formelen, utviklet i henhold til amerikansk patent nr.5306511.

Dosering og bruk
Anbefalt daglig dose:
Voksne:1 glass vann med 4 dråper pr. 250 ml. 4 ganger daglig
Barn: Reduser antall dråper pr. dag i forhold til kroppsvekten.
2 glass om dagen med anbefalt dose på 4 dråper pr. 250 ml. glass. (større barn)
1 glass om dagen med anbefalt dose på 4 dråper pr. 250 ml.. glass (mindre barn)

Rist før bruk. Åpne den barnesikrede korken på flasken ved å trykke ned lokket og deretter skru den av.
Tilsett, ved å forsiktig klemme flasken, Rør kort og drikk hele glasset med vann innen 1 minutt. Ta helst på
tom mage.

Når du skal bruke:
Å bruke Alka ® Drops blir lett en del av din daglige rutine.
Utmerkede øyeblikk for å ta Alka-dråpene for eksempel er:
✓30 minutter før frokost
✓30 minutter før lunsj

✓30 minutter før middag

✓en time før du legger deg.
Eller: Du kan også fylle en flaske med drikkevann og tilsette 20 dråper til 1 liter eller 30 dråper til 1,5 liter
vann. Du kan ta denne flasken med deg på reise eller jobb.

Hva du bør vite før bruk
På grunn av de høye hydroksyd konsentrasjonene i Alka ® Drops, ikke ha dråpene ufortynnet i øynene,
munnen eller på huden. Ved kontakt, skyll godt med vann. Mulige sår eller irritasjoner forårsaket av kontakt
med ufortynnede dråper, kommer seg av seg selv. Ved kontakt med øynene, skyll godt med vann og kontakt
legen din umiddelbart

Ingredienser
Spesifikasjon per 100 ml:
Mineral
Sink (sinkglukonat)

Mengde
1,5 mg

RDA*
15 %

* RDA = anbefalte daglige kvoter
Ingredienser:

Vann, syresregulerende middel (kaliumhydroksid, natriumhydroksid), mineral

Fri for:

Gluten, meieri, laktose, soya, gjær, egg, sukker, stivelse, mais, animalske ingredienser, konserveringsmidler,
kunstig, smaks-, farge- eller søtningsmidler

Nettoinnhold:

Hver flaske Alka ® Drops inneholder 55 ml.
Det vil vare i 3 måneder, når det tas i samsvar med anbefalt daglig dosering.
Kosttilskudd

Ansvarsfraskrivelse:
Denne siden inneholder informasjon om kosttilskudd som kan brukes som et supplement til en diett.
Kosttilskudd er ikke medisiner, men er ment å støtte helsen din. Alle råd er helt uforpliktende og er
utelukkende innen ernæring og kosttilskudd. Rådfør deg med en (natur) lege eller terapeut hvis du er fysisk
syk.

