Alka ® Tabs Orginal
alkaliske tabletter med bikarbonater
“ Balanser pH - verdien din med unike belagte alkaliske tabletter ”
Alka ® Tabs Original er tabletter for enkelt å alkalisere kroppen din hver dag. Tablettene er laget av en
patentert kombinasjon av natrium bikarbonat og kalium bikarbonat, med et spesielt gastroresistent belegg.
* Bidrar til en sunn syre-base balanse
* Med et spesielt gastroresistent belegg for perfekt absorpsjon i tarmen
* Nøytraliserer og løser surt avfall fra ledd, muskler og kropp - Til daglig bruk
Hvordan fungerer Alka ® Tabs Original?
Alka ® Tabs Original er en trygg og smart måte å gi kroppen din ekstra natrium bikarbonat og kalium
bikarbonat. Disse bikarbonatene nøytraliserer nytt surt avfall og oppløser alle lagrede og potensielt skadelige
syrer i kroppen for å skille dem ut naturlig.
Hvordan vil du føle deg?
Avsyring av kroppen din med Alka® Tabs Original får deg til å føle deg sunnere, sprekere og mer energisk.

Hva inneholder Alka ® Tabs Original?
Alka ® Tabs Original består av alkaliske, enterisk belagte tabletter som inneholder natrium bikarbonat,
kalium bikarbonat og sink.

Hva gjør tablettene unike?
De magesaftresistente tabletter sikrer at ingrediensene ikke kommer i kontakt med magesaft. Kapslene
oppløses gradvis i tarmen der natrium bikarbonatet og kalium bikarbonatet absorberes trygt og effektivt.
Det optimale forholdet

Alka ® Tabs Original inneholder både natrium bikarbonat og kalium bikarbonat, som kroppen trenger for
mange viktige prosesser som å opprettholde en sunn væskebalanse. Derfor er det viktig at kroppen vår
inneholder et sunt forhold mellom kalium og natrium.Alka ® Tabs Original tabletter har et optimalt kaliumnatriumforhold på 3: 1, som sikrer den naturlige balansen inne i kroppen.

Hvem drar fordel av Alka ® Tabs Original?
Alle drar fordel av Alka ® Tabs Original:
* Folk som ønsker å aktivt støtte sin helse og sunne livsstil .
* Personer med en moderne livsstil som forårsaker høy syrebelastning.
* Folk som opplever helseklager forårsaket av forsuring.

Anbefalt inntak
Anbefalt dose voksne:2 tabletter pr. dag,
Anbefalt dose barn: fra 12 år er 1 tablett pr. dag.
Fortrinnsvis tatt med vann rett før, eller etter et måltid.

Hva trenger du å vite før du bruker Alka ® Tabs Original?
Ikke overskrid den anbefalte daglige dosen. Kosttilskudd er ingen erstatning for et riktig og variert kosthold
eller en sunn livsstil. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares tørt og i romtemperatur.
Tips
Hvis du har problemer med å svelge, er det best å ta kapslene etter måltid. Å ta kapslene med litt fruktjuice
kan gjøre dem lettere å svelge.
Oppbevaring
Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for direkte sollys. Oppbevares tørt og i romtemperatur.

Aktive ingredienser per daglig dose (2 tabletter):
Mineraler og bikarbonater
Kaliumbikarbonat
Natrium bikarbonat
Sink (fra sinksitrat)

Mengde
1026 mg
494 mg
1,5 mg

RDA*
15 %

*RDA = anbefalte daglige kvoter
Ingredienser:
Kaliumbikarbonat, natriumbikarbonat, enterisk belagt vegetarisk tabletter
(hydroksypropylmetylcellulose, pektin), risfiber, rismel, sinksitrat.
Fri for: gluten, meieri, laktose, soya, gjær, egg, sukker, mais, animalske ingredienser, farger
1 pakning Alka ® Tabs Originals inneholder 60 alkaliske tabletter (3 brett x 20 kapsler)
Nettoinnhold: 54,9 g
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.

