Basenpulver + с Калций и подсладител

Прахообразна формула за възстановяване на киселинно-алкалния баланс
Какво представлява Basenpuver +?
Basenpuver + е продукт подходящ за отпускане и тонизиране на мускулатурата, бързо
възстановяване на силите, отморителен сън, добра фигура и преодоляване на стреса.
Basenpuver + ефективно регулира теглото, неутрализира киселините и освобождава
организма от шлаките. Липсата на калций води до болки и спазми в мускулите и
костите, безсъние, безпокойство, депресия и нарушена сърдечна дейност. Съдържа
минерални соли и подсладител, които го превръщат в чудесна тонизираща напитка,
подходяща за хора водещи активен начин на живот и диабетици.

Какво съдържа Basenpuver +?
Продуктът съдържа: Изомалт, Лимонена киселина, Калциев карбонат, Натриев
хидрогенкарбонат, Калиев хидрогенкарбонат, Натриев хидрогенфосфат, Калиев цитрат,
Магнезиев цитрат, с вкус на портокал.
Как действа Basenpuver +?
При свръхкиселинност организмът се опитва да възстанови алкално- киселинния
баланс като натрупва киселини с минерали и ги складира в комбинация с вода.
Basenpuver + спомага редуцирането на теглото като контролира киселинно- алкалното
равновесие в организма предотвратявайки по-нататъшното или повторно натрупване на
нежелани отпадъчни вещества.

Кога да приемаме Basenpuver +?
Basenpuver III се прилага при:


Нарушен алкално- киселинен баланс;



Мускулни и нервни напрежения;



Небалансирано хранене. Подходящ за употреба при наднормено тегло;



Отпадналост и обща умора

Как се приема Basenpuver +?
За възрастни: По една чаена лъжичка разтворена в 3/4 чаша вода, 2 пъти дневно.

Basenpuver + не предизвиква пристрастяване, поради което може да се употребява
продължително време.

Има ли нежелани ефекти?
Basenpuver + е практически безвреден. Не са наблюдавани нежелани ефекти.
Кой не трябва да приема Basenpuver +?
Продуктът не е подходящ при бременност и кърмене, и за деца под 12 годишна възраст.
Условия за съхранение и употреба:
Basenpuver +е търговска марка на HERBAMED AG. Продуктът е произведен в
Швейцария в съответствие с изискванията на Добрата производствена практика.
Basenpuver + е хранителна добавка. Да се съхранява на място, сухо и недостъпно за
деца, при стайна температура, без да се излага на пряка слънчева светлина. Да не се
превишава препоръчителната дневна доза. Да не се употребява като заместител на
разнообразното хранене.

