
Na czym polega zakwaszenie? 
Jesteś ciągle zmęczona/y i osłabiona? Ewidentnie pogorszył się stan Twoich włosów skóry i paznokci? Do 
tego życie uprzykrza Ci nadmiar kilogramów, których nie możesz się pozbyć od dłuższego czasu?
Objawy te jednoznacznie wskazują na zakwaszenie organizmu! 
Mimo, że zakwaszenie organizmu w medycynie to żadna nowość to temat ten został spopularyzowany 
dopiero w ostatnim czasie. Gwiazdy stosują dietę alkaliczną, zaś producenci suplementów diety podchwycili 
szybko temat. Bo któż nie obserwuje u siebie podstawowych objawów zakwaszenia? Co druga kobieta 
narzeka na stan swoich paznokci i włosów, nie wspominając już o nadmiernej masie ciała. Większość z nas 
odczuwa zmęczenie, które swoją drogą może być spowodowane przez sto tysięcy innych schorzeń i 
czynników, jak choćby zwyczajny niedobór snu. Jak więc dowiedzieć się czy przyczyną wspomnianych 
dolegliwości jest rzeczywiście zakwaszenie? Co zrobić jeśli okaże się, że masz zakwaszony organizm? Jakie 
mogą być tego konsekwencje dla naszego zdrowia?

Zakwaszenie organizmu wynika z zaburzenia równowagi kwasowo – zasadowej. Do pomiaru stopnia 
kwasowości czy zasadowości substancji służy wskaźnik pH. Jak zapewne pamiętasz z lekcji chemii pH może
zawierać się w przedziale od 0 – 14, gdzie wartość poniżej 7 oznacza odczyn kwaśny, natomiast wszystko co
powyżej 7 ma odczyn zasadowy. Substancje o pH równym 7 mają odczyn obojętny. Wskaźnik ten 
wykorzystuje się także do oceny odczynu płynów ustrojowych. Dla przykładu sok żołądkowy ma bardzo 
niskie pH (1,35 – 3,5). Największe wahania pH można zaobserwować w moczu – jego odczyn może być 
zarówno kwaśny, obojętny jak i lekko zasadowy. Wynika to z faktu, że nerki są jednym z podstawowych 
miejsc, które panują nad tym, aby nie doszło do poważnego zakwaszenia organizmu i związanych z tym 
negatywnych konsekwencji. Jednak większość płynów ustrojowych ma odczyn lekko zasadowy. I tak w celu
zachowania równowagi kwasowo – zasadowej konieczne jest utrzymanie pH krwi na poziomie 7,35 – 7,45. 
Jeśli wartość ta jest powyżej dochodzi do rozwoju zasadowicy, natomiast jeśli pH jest niższe rozwija się 
zaburzenie określane kwasicą (UWAGA:nie należy mylić jej z zakwaszeniem). Kwasica jest poważnym 
zaburzeniem wynikającym z dysfunkcji mechanizmów regulacyjnych w ustroju, np. nerek czy płuc. 
Natomiast w przypadku zakwaszenia, na którym skupiamy się w artykule, mechanizmy te funkcjonują 
sprawnie, dzięki czemu pH krwi pozostaje utrzymane w normie. Niestety przewlekłe zakwaszenie może 
doprowadzić do rozwoju kwasicy, która jest już stanem niebezpiecznym dla życia człowieka i wymaga 
natychmiastowego leczenia.

Skąd biorą się kwasy i zasady?

Źródłem kwasów i zasad są przede wszystkim składniki obecne żywności. Spożyte produkty ulegają 
rozkładowi do najmniejszych cegiełek (białka do aminokwasów, tłuszcze do kwasów tłuszczowych, 
węglowodany do monosacharydów, czyli cukrów prostych). Podczas trawienia z żywności uwalniane są 
także witaminy, składniki mineralne czy kwasy organiczne, które następnie ulegają odpowiednim 
przemianom. Owe składniki mogą wykazywać właściwości kwaso – lub zasadotwórcze. Jeśli dany 
pierwiastek jest kwasotwórczy po połączeniu z wodą tworzy kwasy, jeśli jest natomiast zasadotwórczy 
będzie tworzył zasady. Do pierwiastków kwasotwórczych należą przede wszystkim fosfor, siarka i chlor. Z 
kolei pierwiastki zasadotwórcze to wapń, sód, potas i magnez. W zależności od zawartości tych 
pierwiastków w danym produkcie można określić jego potencjalną zdolność do zakwaszania lub 
alkalizowania. Kolejnym bardzo ważnym źródłem kwasów są reakcje zachodzące w organizmie. W wyniku 
przemian białek, tłuszczów i węglowodanów powstaje kwas węglowy, który w zdecydowanej większości 
jest usuwany w postaci dwutlenku węgla przez płuca. Zakwaszeniu sprzyja także stres, brak ruchu, ale także 
nadmierna aktywność fizyczna, podczas której powstaje kwas mlekowy (gdy przemiana węglowodanów nie 
przebiega do końca). Do zaburzeń równowagi kwasowo – zasadowej może doprowadzić także rodzaj diety –
dieta zawierająca zbyt mało węglowodanów (np. diety wysokobiałkowe) sprzyja powstawaniu kwasu 
acetooctowego oraz betahydroksymasłowego (dzieję się tak na skutek niecałkowitego spalania tłuszczu). 
Taka sama sytuacja ma miejsce podczas długotrwałego głodzenia się. Z kolei do źródeł zasad w naszym 
organizmie należą jedynie wspomniane wcześniej pierwiastki przyjmowane razem z dietą, a także minerały 
zgromadzone w kościach (wapń).

"To co błędnie nazywamy chorobą, jest tak naprawdę manifestacją 
odłożonych kwasów i toksyn w ciele" - dr Robert O. Young 



ProBalance LR 360 tabletek / 252 g

NEGATYWNE EFEKTY ZAKWASZENIA ORGANIZMU:

1.   Przewód pokarmowy   Ostre lub przewlekłe stany zapalne błony śluzowej żołądka,
grzybica jelit, zaparcia, problemy trawienne, uczucie pełności, wzdęcia, schorzenia
pęcherzyka żółciowego.

2.   Mięśnie – stawy   Dna moczanowa (kwas moczowy), bóle mięśni (kwas mlekowy), uszkodzenia dysków
międzykręgowych, ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa, osteoporoza, zapalenie stawów, reumatyzm.

3. Skóra - włosy – zęby Wypadanie włosów, kruche paznokcie, próchnica, parodontoza, sucha skóra, 
neurodermitis, zakażenia grzybicze, trądzik u nastolatków i dorosłych, problemy z cerą, cellulitis.

4.   Układ metaboliczny   Nadwaga, napady wilczego głodu, nagły głód słodyczy, cukrzyca, kamienie 
nerkowe, podwyższony poziom cholesterolu.

5.   Układ sercowo-naczyniowy   Nadciśnienie, przedwczesne zwapnienie, choroby naczyń krwionośnych, 
nieprawidłowe ukrwienie rąk i nóg, zawroty głowy, migreny, zawał serca.

6.   Cały organizm   Chroniczne bóle, depresja, zmniejszona wydolność organizmu, ogólne złe 
samopoczucie, niezdolność do radzenia sobie ze stresem, obniżenie popędu płciowego, przetrenowanie 
u sportowców, szybkie męczenie się.

ProBalance LR zawiera  łatwo i szybko przyswajalne podstawowe składniki mineralne:

− wapń -  buduje układ kostny i  zęby;  reguluje pracę układu nerwowego i  serca oraz ciśnienie
tętnicze; wspomaga leczenie alergii, a także krzepliwości krwi; niezbędny w pracy wielu hormonów
i mięśni; ułatwia gojenie się ran; działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie;

− magnez - usprawnia pracę szarych komórek oraz działanie układu naczyniowo-sercowego; bierze
udział  w  przemianie  węglowodanów,  białek  i  tłuszczów;  poprawia  trawienie,  przeciwdziała
tworzeniu się kamieni w nerkach; reguluje pracę tarczycy; rozszerza drogi oddechowe; reguluje
napięcie mięśni, pomaga w leczeniu kontuzji;

− potas - bierze czynny udział w przewodzeniu impulsów nerwowych; reguluje/obniża ciśnienie
krwi; pomaga w usuwaniu produktów przemiany materii;

− sód - reguluje ciśnienie osmotyczne, prawidłową czynność nerwów i pobudliwość mięśni;

− krzem - korzystnie oddziałuje na tkankę łączną, kostną i kapilary; zapewnia dopływ tlenu;

− miedź – wpływa na metabolizm lipidów, tworzenie czerwonych krwinek oraz kości;

− molibden – pomaga odtruwać organizm, hamuje rozwój nowotworów; pomocny przy leczeniu
trądziku; działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie;

− chrom - łagodzi bóle głowy i uspokaja, hamuje apetyt na słodycze;

Nr produktu: 80102
(360 tabletek/3-4 tabletki dziennie) 125,00 zł

O inne zdrowe produkty zapytaj! Zapraszam...
Kontakt: Artur Manios Partner LR tel. 882-148-998, email: manios.artur@gmail.com
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