PROBALANCE
Zrównoważony stosunek kwasów do zasad w organizmie jest niezbędny dla naszego zdrowia. W zakwaszonym środowisku krwinki stają się
coraz mniej elastyczne i coraz sztywniejsze, dlatego minerały zasadowe
zawarte w ProBalance LR stanowią silne wsparcie w walce z zakwaszeniem organizmu. Minerały nie występują nigdy w formie czystej, lecz zawsze w solach. Szczególnie ważne dla bioprzyswajalności substancji mineralnych są odpowiednie proporcje tych różnych związków takich jak
cytryniany, węglany, np. glukoniany.

RÓWNOWAGA KWASOWO - ZASADOWA
ProBalance LR zawiera podstawowe składniki mineralne, które są dla naszego organizmu łatwo i szybko przyswajalne. Dostarcza wyselekcjonowanych zasadowych soli
mineralnych. Ma dużą zdolność wiązania kwasów. Ma działanie zasadowe. Zawiera
wapń, magnez, potas, sód, krzem, miedź, molibden, chrom. Zakwaszenie organizmu
ma swoje następstwa w powstawaniu różnych dolegliwości: nadciśnieniu, miażdżycy,
cukrzycy, nowotworach, nadwadze. Może powodować zmęczenie i brak koncentracji.
Brak równowagi zasadowo-kwasowej może być przyczyną zaburzenia snu, napięcia
nerwowego i wypadania włosów.

Co się dzieje z nadmiarem kwasów?

Nadmiar kwasów składowany jest na początku w tkance łącznej, która ma jednak swoje ograniczenia. Przez to upośledzona zostaje wymiana płynów odżywczych i usuwanie substancji szkodliwych, osłabia się działanie funkcji filtrowania, maleje możliwość
magazynowania w tkance łącznej zbędnych dla organizmu związków. Jeśli miarka się
przebierze, kryształki kwasu odkładane są w stawach. Długotrwałe zakwaszenie organizmu prowadzi do magazynowania kwaśnych związków w mięśniach.

Jakie są pierwsze objawy zakwaszenia organizmu?
Już w latach 50. został odkryty wpływ zakwaszenia na autonomiczny układ nerwowy – kontroluje on bicie serca, trawienie, temperaturę ciała, sen, oddychanie, pracę
serca, pracę nerek, odporność, energię i motywację. Pierwszymi, zauważalnymi ob-jawami zakwaszenia są wzdęcia, zgaga, bóle stawów, ciągłe zmęczenie, wyczerpa-nie, bóle głowy, wysypki skórne, trądzik, świąd, wypadanie włosów, ogólna nerwo-wość, ociężałość. Często występują też migreny oraz bóle stawów i mięśni. Nadmiar
kwasu w organizmie spowalnia trawienie i wydalanie szkodliwych substancji. Jednym
słowem – trudniej schudnąć. Niestety są to objawy dość popularne i kojarzone ze
zwykłym zmęczeniem. Ich bagatelizowanie jednak jest niezwykle niebezpieczne dłuższe zakwaszenie może doprowadzić m. in. do alergii, reumatyzmu, artrozy, zapa-lenia spojówek, grzybic, kamicy żółciowej, astmy, miażdżycy, zapalenia stawów,
dny moczanowej, rwy kulszowej, nowotworów, choroby wrzodowej. To błędne koło
– zakwaszenie powoduje choroby, a choroby nasilają zakwaszenie.
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ZALETY PROBALANCE
Dopasowane minerały i mikroelementy
Wartościowe połączenie cytrynianów, węglanów i glukonianu
Bez laktozy.
Zalecane dawkowanie: 3 x 4 tabletki dziennie.
Koszt suplementacji:
1 dzień = 2,9 zł
Pojemność: 360 tabletek / 252 g.
Potas: bierze czynny udział w przewodzeniu impulsów elektrycznych między komórkami nerwowymi. Usprawnia pracę mózgu. Reguluje równowagę wodną organizmu i utrzymuje prawidłowy rytm serca.
Wapń: wspomaga leczenie alergii, a także krzepliwości krwi. Jest potrzebny do działania wielu
hormonów. Niezbędny do funkcjonowania mięśni. Pomaga zachować prawidłowy rytm serca.
Magnez: stabilizuje funkcje układu nerwowego i usprawnia pracę szarych komórek. Bierze
udział w przemianie węglowodanów, białek, tłuszczy dodatkowo poprawia pamięć i myślenie.
Magnez odpowiedzialny jest za sprawne działanie układu naczyniowo-sercowego.
Miedź: uczestniczy w wielu procesach przemian metabolicznych, w syntezie hemoglobiny, ma
wpływ na metabolizm lipidów. Bierze udział w wytwarzaniu czerwonych krwinek i w tworzeniu
kości.
Sód: reguluje utrzymanie odpowiedniego ciśnienia osmotycznego i równowagi kwasowo-zasadowej. Jest bardzo ważny w zachowaniu prawidłowej pobudliwości mięśni.
Molibden: uczestniczy w procesach odtruwania organizmu. Hamuje rozwój nowotworów.
Chrom: uczestniczy w procesach przemiany materii, zapobiega powstawaniu miażdżycy. Łagodzi bóle głowy i uspokaja. Posiada dobroczynny wpływ na układ nerwowy.
Krzem: został nazwany pierwiastkiem młodości, ponieważ młode organizmy zawierają więcej
krzemu niż starsze. W miarę upływu lat poziom krzemu spada, a wzrasta poziom wapnia. Pojawiają się wówczas procesy miażdżycowe. Niedobór krzemu powoduje między innym osteoporozę, deformację stawów, tkanki łącznej i zapalenie dziąseł.

Szczegóły i zamówienia:
mobile: +48 509 485 725
www.nonstopzdrowie.com

poczta@nonstopzdrowie.com
strona 2 		

zamówienia i informacje - tel: 509485725, poczta@nonstopzdrowie.com

