Basenpulver III с Калций

Прахообразна формула за възстановяване на киселинно-алкалния баланс
Какво представлява Basenpuver III?
Basenpuver III е продукт нормализиращ алкално-киселинното равновесие в човешкия
организъм. Повишава жизнеността, има успокояващ ефект при нервни напрежения и
мускулни натоварвания. Съдържащите се в него минерали и соли спомагат за бързото
възстановяване след тренировки и състезания на спортистите. Преборва се с
обезводняването и умората. Идеален преди, по време и след активност. Basenpuver III
се употребява при отпадналост и умора, при воденето на нездравословен начин на
живот и нерационялно хранене. Съдейства за укрепване на имунната система,
подобрява възможностите на организма при тежък физически и умстен труд. Оказва
стимулиращ и възстановителен ефект.
Какво съдържа Basenpuver III?
Продуктът

съдържа:

Калциев

карбонат,

Натриев

хидрогенкарбонат,

Калиев

хидрогенкарбонат, Натриев хидрогенфосфат, Калиев цитрат, Магнезиев цитрат.
Как действа Basenpuver III?

Basenpuver III създава в организма алкална среда имаща жизнено важно значение за
нормалното функциониране на клетките и имунната система на организма. Подпомага
активизирането на множество метаболитни ензими и участва в работата на нервната
система и мускулите.
Кога да приемаме Basenpuver III?
Basenpuver III се прилага при:


Нарушен алкално- киселинен баланс;



Мускулни и нервни напрежения;



Отпадналост и обща умора;



Регулиране на теглото.

Как се приема Basenpuver III?
За възрастни: По една чаена лъжичка разтоврена в 3/4 чаша вода, 1 път дневно.
Basenpuver III не предизвиква пристрастяване, поради което може да се употребява
продължително време.

Има ли нежелани ефекти?
Basenpuver III е практически безвреден. Не са наблюдавани нежелани ефекти.
Кой не трябва да приема Basenpuver III?
Продуктът не е подходящ при бременност и кърмене, и за деца под 12 годишна възраст.
Условия за съхранение и употреба:
Basenpuver III е търговска марка на HERBAMED AG. Продуктът е произведен в
Швейцария в съответствие с изискванията на Добрата производствена практика.
Basenpuver III 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.

