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Балансирайте Вашето pH!
Открийте силата на алкално-киселинния баланс за 

доброто здраве!

ПРОДУКТИ ЗА АЛКАЛИЗИРАНЕ НА ТЯЛОТО
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С висока киселинност ли сте?

С висока киселинност ли сте?

Нашите знания за това как работи тялото се увеличават 
всеки ден. Все още рядко отчитаме въздействието 
на хранителните навици и начина на живот върху 
здравето в дългосрочен план.

Хранене, стрес, медикаменти и прекомерното мускулно 
напрежение произвеждат отпадъчна киселина. Тя приема различни форми - пикочна 
киселина, млечна киселина, оцетна киселина, мастни киселини, танини. За да запази 
постоянно нивото на киселинност в кръвта, тялото ни трябва да се освободи от тези 
киселинни отпадъци.  

Количеството отпадъчни киселини, което ежедневно попада в кръвта, е твърде високо и 
не може да напусне тялото по стандартния начин – посредством отделителната система. 
Тогава тялото ни складира тези вредни излишни киселини в нашите тъкани, стави и на 
всички възможни места. По този начин с напредване на възрастта, средата в организма ни 
става все по-кисела, което води до умора, скованост, болки и здравословни проблеми.

Кои фактори причиняват 
повишаване на  киселинността?

Хранене:
Много храни  след усвояване водят до образуване на киселина в организма. Животинските 
протеини, захарите, определени мазнини, алкохолът, кафето и газираните напитки са тези, 
които оставят най-големи количества отпадъчна киселина след себе си.

Стрес:
Стресът има окислителен ефект върху тялото. В стресови ситуации, тялото разрушава 
много клетки, при което се отделя пикочна киселина. Хората, подложени на стрес в 
професионалния или личния си живот, често страдат от разнообразни здравословни 
проблеми.
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Прекомерно мускулно натоварване:
Когато мускулите ни са под напрежение, тялото освобождава големи количества млечна 
киселина, което причинява мускулна треска и болки.

Други:
Тютюнопушене;

Прием на медикаменти;

Лъчение (предавателни антени, WiFi, мобилни телефони, DECT телефони и т.н.);

Замърсен въздух.

Високата киселинност ускорява стареенето на тялото
Натрупаните киселинни отпадъци в тялото могат да попречат на клетките да функционират 
правилно. Недостигът на кислород прави клетките все по-малко и по-малко активни и така 
високата киселинност намалява жизнеността ни и ни кара да стареем по-бързо.

На изображението по-горе, можете да видите как нивото на киселинност 
прогресира с напредване на възрастта. При раждането човешкото тяло е в 
идеален баланс - 70% вода и 30% минерали и микроелементи. Но когато станете 
на 40 години, тялото ви може да е складирало до 50% течни или твърди киселинни 
отпадъци.

Със стареене на тялото, нивата на твърди и течни 
киселинни отпадъци се повишава.

Киселинност на тялото с нарастване на възрастта

Възраст: 0-14 год. 6-30 год. 30-50 год. 50-70 год. над 70 год.

Ниво на твърди 
киселинни отпадъци 
(кристализирани 
киселини)

Ниво на течни 
киселинни отпапъди

Ниво на водата в 
тялото

Ниво на сухи 
вещесттва в 
тялото (минерали и 
микроелементи) 
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Алкализацията е процес, представляващ намаляване на отпадъчната киселина 
в тялото и елиминиране на вече натрупаната такава. Колкото по-малко 
киселина произвежда тялото, толкова по-лесно функционира то.

Намалете окислителните фактори
Разбира се, най-добре е да започнете с избягване или ограничаване, до колкото е 
възможно, на факторите причиняващи висока киселинност в организма като стрес, 
тютюнопушене, прием на лекарства, радиация и прекомерно мускулно натоварване.

Ограничете приема на киселинни храни и напитки. Те включват животински протеини, 
захари, газирани напитки, алкохол, кафе и черен чай.

Приемайте повече алкални храни
Включете в ежедневното си меню повече алкални храни като зеленчуци, плодове, 
картофи, ядки и семена. Всички те помагат за алкализирането на организма.

Постигането на алкално-киселинен 
баланс е лесно!
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            Балансирайте Вашето рН с 
Компенсирайте окиселителното въздействие на ежедневния живот с . 

Продуктите  са създадени специално за активно премахване на киселинните 
отпадъци от тялото. 

Предимството на  продуктите е, че могат да бъдат приемани или по отделно 
или в комбинация един с друг. Това означава, че можете да изберете интензивността на 
изчистване на организма, в зависимост от навиците и начина ви на живот. Алкализирането 
с   означава да се наслаждавате на активен живот, като сте същевременно 
отговорни към здравето на вашето тяло.

  Drops, капки за повишаване на алкалността на питейната вода;

  Tabs, филмирани алкализиращи таблетки;

  Tabs Magnesium, филмирани алкализиращи таблетки обогатени с йонизиран магнезий;

  Tabs Calcium, филмирани алкализиращи таблетки обогатени с йонизиран калций;

  Tea, чай, комбинация от 52 билки за балансиране на pH;

  Crème, нежен крем за алкализиране на кожата;

  Bath, соли за вана със силно минерализиращо, алкализиращо и детоксикиращо действие;

  Scrub, рН балансиращ пилинг за тяло;

  Greens, екстракти от алкални храни и детоксикиращи вещества за намаляване на 
киселиността.

Балансирайте Вашето рН с Постигането на алкално-киселинен баланс е лесно!

В света, в който живеем днес е на практика невъзможно да елиминираме всички тези 
фактори или дори да ги ограничим. Трудно е да се храним здравословно и да приемаме 
необходимото количество плодове и зеленчуци всеки ден. Днес дори контролираните 
диети и начин на живот не са достатъчни да преборят свръх-киселиността на нашето тяло.

Активно алкализиране!
Активното алкализиране на тялото помага за неутрализиране на натрупаните киселинни 
отпадъци.  Пиенето на алкална вода и билков чай за баласиране на pH, приемът на 
алкализиращи таблетки, на високо алкални хранителни екстракти обогатени с минерали, 
взимането на алкализираща вана и т. н. помагат за изчистването на тялото от излишните 
киселинни отпадъци.



 Drops е уникален минерален екстракт, който се добавя към питейната вода, 
увеличава нейната рН-стойност и създава алкална вода. Пиенето на алкална вода с високо 
рН силно подпомага намаляването на киселиността на тялото.

Пийте 5 чаши алкална вода през деня, за да понижите киселнността на тялото си. 
Приемането на   Drops всеки ден поддържа вашия pH баланс.

Drops

Drops

Алкализиращата сила на капките
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Разфасовка: 37 мл

Как се приема  Drops?
Добавете 3 капки към чаша питейна вода. За най-добри 
резултати, изпийте през деня 5 чаши вода, обогатена с   
Drops. Най-подходящо е времето преди закуска, преди лягане 
и 20 минути преди или 90 минути след хранене.

Бихте могли също да направите дневната си доза в 
бутилка. Това ще ви даде възможност да я носите 
навсякъде със себе си - на работа, в колата и т. н. 
Всяка опаковка   Drops съдържа 37 мл (около 1000 
капки). Това е достатъчно количество за 2 месеца, при 
спазване на препоръчителната дневна доза.

Съвет:
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В комбинация с   Tabs
Ако ви е трудно да пиете 5 чаши вода деневно, можете да комбинирате с  Tabs. 
2 или 3 чаши вода с  Drops + 2-3 таблетки  Tabs всеки ден е прекрасна 
комбинация за намаляване на киселинността.

 Намалете киселиността на тялото си само с няколко капки към водата, която пиете;

 Продукт продаван по цял свят от повече от 15 години;

 Практична опаковка, която можете да носите навсякъде;

 1 опаковка е достатъчна за 2 месеца всекидневна употреба.

Състав
Продуктът съдържа вода, киселинни регулатори (калиев хидроксид, натриев хидроксид), 
минерали, цинк.

Знаете ли че, хората в Япония и Южна Кореа пият алкална вода с високо pH от години? В 
тези страни трандиционната и алтернативна медицина отдавна познават положителния 
ефект от приема на алкална вода върху здравето. Убедете се сами като започнете с 

 Drops!



 Tabs Original са таблекти за намаляване на киселиността на вашето тяло без 
усилия. Те са патентована комбинация от натриев бикарбонат, калиев бикарбонат и цинк, 
филмирани с гастрорезизстентно покритие устойчиво на стомашните киселини. Това 
покритие не позволява разграждането на таблетките от стомашните сокове и усвояването 
им в стомаха. Така се избягва процесът на неутрализация  между стомашните кисилини 
и бикарбонатите, който би ги превърнал в обикновена сол и вода. По този начин става 
възможно преминаването на таблетките през стомаха, попадането им в чревния тракт и 
бавното им освобождаване там.

Бикарбонатите, които постепенно се абсорбират през стените на червата, помагат за 
неутрализиране на натрупаната отпадъчна киселина.

Как се приемат таблетките  Tabs Original?
Приемайте по 1 таблетка 3 пъти дневно след хранене. 
  Tabs Original се предлагат в удобна опаковка на 
блистери, което позволява да ги носите насякъде със себе си.

 Tabs Magnesium са таблетки за намаляване на киселиността, които същевременно 
доставят магнезий. Те съдържат магнезиев карбонат и са филмирани с гастрорезистентно 
покритие, устойчиво на стомашните киселини.  Това специално разработено покритие 
гарантира преминаването на таблетките през стомаха, позволявайки на магнезиевия 
карбонат постепено да се разтвори в червата. Посредством реакция с въглеродната 
киселина, магнезиевият карбонат се превръща в магнезиев бикарбонат и се абсорбира 
през чревната стена.

Бикарбонатите са основните киселинни буфери на тялото, а магнезият допринася за 
здравословен електролитен баланс и поддържа функцията на гладката мускулатура.

Как се приемат таблетките  Tabs Magnesium?
Приемайте по 1 таблетка / 3 пъти дневно, след хранене.  Tabs Magnesium се 
предлагат в удобна опаковка на блистери, което позволява да ги вземете насякъде със 
себе си.

Tabs Original
Намалявайте киселинността всеки ден с 

 Eжедневно алкализиране с една таблетка след хранене;

 Постепено освобождаване в червата, не в стомаха;

 Оптимално съотношение на натриев и калиев бикарбонат за неутрален баланс на 
телесните течности;

 Комбинира се перфектно с капки  Drops;

 Една опаковка е достатъчна за 1 месец при всекидневна употреба. 
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Разфасовка: 90 таблетки Разфасовка: 90 таблетки

Tabs

Tabs Magnesium
Алкализиране и магнезий
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 Алкализиране и добавка на магнезий в една таблетка;

 Допринася за здравословен алкално-киселинен баланс;

 Ефективно усвояване на магнезий и бикарбонати;

 Осигурява успокояването на мускулния тонус, здравословен електролитен баланс и 
добър сън, подобрява концентрация и укрепва нервната система;

 Една опаковка е достатъчн за 1 месец при всекидневен прием.



 Ежедневнo алкализиране с приемане на една таблетка след 
хранене;

 Укрепват костите чрез чист йонизиран калций;

 Идеални при крехки кости и недостиг на калций;

 Комбинират се перфектно с   Drops;

 Една опаковка е достатъчна за 1 месец при всекидневна употреба.

Tabs Calcium
За по-здрави кости с

Таблетките  Tabs Calcium помагат за понижаване на киселиността и същевременно 
доставят калций. Идеални са за хора, които имат дефицит на калций.

Високата киселинност кара тялото да черпи калций от костите, за да го използва за 
свързването на киселинните кристали в депата за складирането на излишните киселинни 
отпадъци. Това допълнително понижава костната плътност.  Tabs Calcium 
противодейства на високата киселинност в организма и допълнително дава чист 
йонизиран калций.

 Tabs Calcium са таблетки с калциев карбонат, филмирани с гастрорезизстентно 
покритие, устойчиво на стомашните киселини. Това прави възможно преминаватето им 
през стомаха и попадане в червния тракт. Tаблетките също така са с бавно освобождаване, 
която гарантира постепенното им усвояване. Бикарбонатите, които постепенно се 
абсорбират през стените на червата, помагат за неутрализирането на натрупаната 
отпадъчна киселина.

Как се приемат таблетките  Tabs Calcium?
Приемайте по 1 таблетка 3 пъти дневно, след хранене.  Tabs Calcium се предлагат в 
удобна опаковка, на блистери, което позволява да ги вземете насякъде със себе си.

Измерване на 
киселинността 
на течностите

Измерете киселинността на 
тялото си чрез рН тест ленти

рН тестовите ленти са лесен начин да се измери нивото на киселинност на течности. 
Течността е кисела, ако има ниво на рН под 7 и алкална, ако то е по-високо от 7.

За кратко натопете рН тест лентата в течността, след това сравнете цветовете на лентата с 
цветната таблица на опаковката. Това ще ви покаже нейното ниво на киселинност.

Киселинността на тялото може да се измери чрез тестване на слюнка и урина. Тестовите 
рН ленти са CE сертифицирани и могат да бъдат използвани от лекари. Редовното тестване 
на стойността на рН на слюнката и урината ви позволява да следите напредъка на процеса 
на алкализиране и да държите постоянно pН баланса си под контрол.

Опаковка от 100 тест ленти 
Мерителна скала от 4,5 до 10,0 рН
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рН тест ленти

Разфасовка: 90 таблетки
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Осигурете на тялото си рН балансираща грижи с   Bath соли за вана. Добавете 
солите към водата във ваната. Те ще я алкализират до стойност от рН ±8,5. Потапяйки 
се в тази алкална среда между нея и вашето тяло се създава осмотично налягане, което 
извлича натрупаните киселинни отпадъци през кожата. Солите  Bath неутрализират 
и подновяват старите киселинни слоеве на кожата. Те снабдяват кожата с голямо 
количество нови минерали, позволяват и́   да диша и я правят по-мека.

12 вида полу-скъпоценни камъни подхранват кожата ви
 Bath соли за вана съдържат 12 различни полу-скъпоценни камъни в чиста, 

прахообразна форма. Тези камъни имат силен лечебен ефект, благодарение на тяхната 
минерализираща и тонизираща способност.

Bath

рН-балансираща грижа за тялото 
със соли за вана

12

Bath

 Карбонати и бикарбонати за дълбоко намаляване на  
киселинното съдържание;

 Хималайската сол с 84 минерали и микроелементи;
 12 различни вида полу-скъпоценни камъни в чист прахообразен вид;
 Калций и магнезий за отпускане на мускулите;
 Калий и натрий за оптимално регулиране на хидратацията.
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Разфасовка: 

ахат

хиастолит

амазонит

хризопраз

кехлибар

цитрин

планински кристал

розов кварц

карнеол

тюркоаз

халцедон

смарагд

Всяка опаковка от 1.200 гр.   
Bath може да бъде използвана за: 
20 рН балансиращи вани, 20 рН балансиращи 
душа, 120 рН балансиращи ванички за 
ръце или крака. В опаковката има и удобна 
мерителна лъжица.

 Bath солите за вана съдържат:
сол от мъртво море, хималайска сол, 
натриев бикарбонат, натриев карбонат, 
калиев карбонат, калциев карбонат, 
магнезиев сулфат, ахат, амазонит, 
кехлибар, планински кристал, карнеол, 
халцедон, хиастолит, хризопраз, цитрин, 
розов кварц, тюркоаз и смарагд.

Хималайската сол минерализира 
вашата кожа
Нерафинираната хималайска сол в 

 Bath съдържа 84 видa минерали и 
микроелементи. Kлетките на кожата могат 
лесно да ги усвоят всеки път, когато вземате 
вана.

Магнезият отпуска мускулите
Магнезият е минералът, който се грижи 
за мускулната релаксация.  Bath 
съдържа точното количество магнезий 
и калций, за да се отпуснат мускулите ви. 
Насладете се на вана с  Bath след 
тренировка или стресов ден.

Алкалната вана
Напълнете вана с вода. Добавете от 
солите  Bath. Разбъркайте добре 

водата с ръка и се уверете, че солите са 
разпределени равномерно. Всеки път когато 
вземате такава вана, тялото ви се алкализира 
и колкото по-дълго време прекарате 
във водата, толкова по-голям е ефектът 
на алкализиране. Продължителността 
на една такава алкализираща вана 
може да е 1 час, дори и повече. Докато 
сте в алкалната вода, често обтривайте 
тялото си с гъба, за да премахнете 
изхвърлената отпадъчна киселина и да 
стимулирате кръвообръщението си. Добре 
хидратираното тяло се освобождава по-
лесно от киселинните отпадъци.

 Bath вана за крака
Направете терапевтична вана за вашите 
крака с   Bath соли. Тя може да 
продължи 20-30 минути или повече. 
Докато сте потопили краката си, често 
ги обтривайте, за да стимулиурате 
кръвообръщението и подпомогнете 
изхвърлянето на киселинни отпадъци. Тази 
терапия е истинско удоволствие при болки 
в караката, след дълъг работен ден, след 
продължително ходене или тичане или 
просто преди лягане.

Нежност за вашето бебе или дете!
Можете да използвате  Bath солите и 
в грижата за вашето дете или дори пеленаче. 
Идеални са при суха, раздразнена кожа. 
Водата с  Bath соли е естествено мека 
и не дразни очите.
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Нежна кожа с пилинг за тяло

 Scrub
Алкализиране и хидратация в едно с крем

 Crème

Scrub Crème

 Scrub е уникален рН балансиращ пилинг за тяло. Комбинацията от натриев 
бикарбонат и нерафинирана хималайска сол неутрализира натрупаните киселинни 
отпадъци, минерализира кожата и премахва мъртвите клетки.

Богатата формула съдържаща шафраново масло, бадемово масло, масло от жожоба, 
арганово масло, слънчогледово масло и витамин Е успокоява, подхранва и предпазва 
кожата, прави я хидратирана и мека. 

Разфасовка: 625 гр.

Разфасовка: 

 

Кремът Alka® Crème е уникалнa формула, разработена за оптимален рН баланс, както за 
нормална, така и за чувствителна кожа. Поради постоянното изхвърляне на киселинни 
отпадъци през кожата, много пори се запушват и кожата става прекалено киселинна. 
С алкална рН-стойност от 8,2 кремът Alka® Crème поддържа pH баланса на кожата чрез 
неутрализиране на киселинните отпадъци. Кожата може отново да диша и функцията за 
регулиране на мастните жлези създава здрава структура на подкожния мастен слой.

Кремът Alka® Crème също подхранва и омекотява 
кожата чрез богата селекция от натурални масла:

кокосово масло 
масло от ший
бадемово масло
масло от жожоба

Коензимът Q10 и витамин Е, 
съдържащи се в крема имат 
антиокислителен ефект, като 
защитават кожата от окислителния 
стрес. Коензимът Q10 също стимулира 
производството на енергия в клетките 
на кожата.

Начин на употреба:
Изплакнете тялото с вода, след това нанесете достатъчно количество от солено-масления 
пилинг върху влажната кожа на желаната част на тялото. Масажирайте с кръгови 
движения. Солите се разтварят постепенно и премахват киселинните отпадъци и мъртвите 
кожни клетки. Накрая, изплакнете с вода.

Богатата комбинация от масла подхранва, предпазва и успокоява кожата.

Този продукт е снабден с пластмасова шпатула. Преди употреба разбъркайте солите в 
маслото с шпатулата, за да се получи еднородна смес. Шпатулата може да се съхранява в 
пластмасовата кутия.

Използвайте  Scrub пилинг веднъж или два пъти седмично.

Внимание!
 Scrub съдържа масло, така че може да оставите 

ваната или пода на душа хлъзгави.



Билките са природен източник на сила и тонус. Всяка билка съдържа вещества, които 
отговарят на градивните елементи на човешкото тяло. С комбинация от 52 вида билки, 
чаят   Теа осигурява пълния спектър от елементи, които действат ефективно за 
намаляване на кистелиността на тялото. Добре балансираният състав позволява да се 
наслаждавате на   Tea всеки ден без оглед на времето.

Можете също така да пиете чай   Tea по време 
на хранене, за да помогнете на храносмилането.

 Tea е отражение на природата в една чаша чай!

 Подпомага изхвърлянето на киселинните отпадъци чрез бъбреците и пикочните 
пътища;

 Допринася за здравето на пикочните пътища и мехур;

 Поддържа доброто храносмилане;

 С естествени антиоксиданти за подсилване на имунната система;

 Помага за поддържане на здравословно телесно тегло;

 Има добър вкус и е полезен, 100% чист и натурален.

Tea

Намалете киселиността на вашето тяло 
с чаша чай
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Tea

Какви билки съдържа чаят  Tea?
камшиче, шапиче, анасон, ябълка, левундра, черен пипер, къпина листа, върболист 
тъжник, кимион плодове, целина, лайка, канела, карамфил дърво, лавандула, великденче, 
кориандър плодове, пирей, къдрав магданоз, глухарче корен, бъз, копър, сминдух, градински 
копър, градински чай листа, зелен чай, евкалипт, хвощ, лимон, лимонова кора, липов цвят, 
девисил, невен съцветия, бяла ружа корен, маточина, бял равнец, листа от коприва, див 
риган, теменуга виола, ментови листа , малинови листа, теснолист живовляк листа, роза, 
розмарин, див очеболец, медуница, лятна чубрица, естрагон, мащерка, куркума, върбинка, 
пшеница трева, йерба мате.

Как се приема чаят  Tea?
Поставете чаеното пакетче в 250 мл гореща вода. 
Оставете да се запарва 5 минути. Разбъркайте и изпийте 
бавно. Ако предпочитате чая по-силен, можете да го 
запарите за по-дълго.

Капки  Drops във вашата чаша чай  Теа!
Можете да комбинирате чая с капки  Drops. Приемайте 
по 2 чаши чай  Теа с 4 капки  Drops дневно, за да 
засилите процеса на алкализиране.

Превърнете   Теа в студена напитка. Оставете чая 
да изстине, добавете няколко кубчета лед и резен лимон. 
Насладете се на свежия и здравословен студен чай 

  Теа в топлите дни.

Съвет:
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Можете да го намерите в опаковки: 



 Greens съдържа голямо разнообразие от зеленчуци, плодове, кълнове, екстракти 
от билки и цветен прашец, както и комплексни фибри, ензими, В витамини от кълнове на 
киноа и пробиотични Lactobacillus култури, устойчиви на стомашната киселина. Всички 
тези съставки доставят на тялото широк спектър от жизнено важни хранителни вещества, 
витамини и минерали.

Започнете деня с чаша   Greens!
Една чаша  Greens всеки ден предпазва тялото от окисляване. 
рН-балансиращата хранителна добавка неутрализира киселинните 
отпадъци, без тялото да черпи от минералите в костите и кожата. 
С  Greens можете да заместите настоящите си добавки 
от витамини и минерални. Започнете деня с чаша Alka® Greens, 
осигурявайки на тялото си всички неободими хранителни вещества, 
за да сте здрави.

 100% натурални висококачествени хранителни екстракти и ортомолекулярни нутриенти;
 “Супер храна”, съдържаща алкализиращи минерали;
 С високо съдържание на витамини B1, B2, B3, B5, B6, B7, фолиева киселина, В12 и С;
 Ефективно поддържа еластичността на сухожилията, доброто храносмилане и функцията на мозъка;
 Подходяща за вегетарианци и диабетици, тъй като е подсладена със стевия!
 С натурален приятен плодов вкус;
 1 чаша  Greens е равна на необходимия дневен прием от плодове и зеленчуци.

Greens

Вашата пълноценна дневна 
хранителна добавка
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Greens

Удобна опаковка от 10 или 30 сашета от по 10 g!
 Greens се предлага в практична опаковка – 

саше от 10 g. Това позволява винаги да имате под ръка 
необходимото количество за една чаша.

Как се приема  Greens?
Добавете едно саше  Greens към чаша питейна 
вода, разбъркайте/разбийте старателнo и пийте бавно. Можете да вземето  Greens 
сашето и когато сте в движение или извън дома, тъй като опаковката е удобна и лесно 
преносима.

Какво съдържа всяко 10 грамово пакетче  Greens?
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Зеленчуци Плодове Тревни зародиши Водорасли Билки Зелен чай Цветен прашец Фибри Киноа

Можете да я намерите 
в опаковки от: 

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВЕ И 
ТРЕВНИ ЕКСТРАКТИ
Пшенчна трева ............... 2.355 мг
Ечемчна трева ................ 2.303 мг
Люцерна ............................ 100 мг
Цвекло ................................ 3.333 мг*
Сладък картоф ................ 3.333 мг*
Бял картоф ........................ 3.333 мг*
Лук ........................................ 3.333 мг*
Морков ............................... 3.333 мг*
Праскова ........................... 3.333 мг*
Лимон ................................. 3.333 мг*
Лайм .................................... 3.333 мг*
Портокал ........................... 3.333 мг*
Грейпфрут ......................... 3.333 мг*
Слива ................................... 3.333 мг*
Малина ............................... 3.333 мг*
Череша ............................... 3.333 мг*
Червена боровинка ..... 3.333 мг*
Червено грозде.............. 3.333 мг*
Боровинка ........................ 3.333 мг*
Ягода ................................... 3.333 мг*
Ананас ................................ 3.333 мг*
Ябълка ................................ 3.333 мг*
Кайсия ................................ 3.333 мг*
Червена чушка ............... 3.333 мг*
Патладжан ........................ 3.333 мг*
Бъз ........................................ 3.333 мг*

ЗА ЗДРАВА ХРАНОСМИЛА-
ТЕЛНА СИСТЕМА
Фибри: 
Гума арабика.................. 1.000 мг
Ябалкови фибри .......... 800 мг
Лактоспор™: 
Лактобацилус ................ 1,5 млрд.
Дигензим™: 
Амилаза ........................... 45 μг
Лактаза ............................. 22 μг
Целулоза.......................... 5 μг
Протеаза .......................... 3 μг
Липаза .............................. 0,5 μг
Протеин ........................... 2,60 г

ЗА ЗДРАВИ БЪБРЕЦИ И 
ПИКОЧЕН МЕХУР
Енчец ................................. 500 мг*
Гинко билоба ................. 10 мг

ЗА ЗДРАВИ СТАВИ
Спиролина ...................... 12.000 мг*
Блатен тъжник .............. 500 мг*
Хлорела ........................... 400 мг

В ПОМОЩ НА МОЗЪЧНАТА 
ДЕЙНОСТ
Куркума ............................ 40 мг

АНТИОКСИДАНТИ И 
НУТРИЕНТИ ЗА ЗДРАВА 
ИМУННА СИСТЕМА
Цветен прашец ................2.000 мг*
Ацерола с 50% естествен 
витамин С ...........................200 мг
Зелен чай ...........................1.250 мг*
Джинджифил ....................3.533 мг*
Цитрусува киселина .....100 мг
Панмол® естествен витамин B 
комплекс от киноа
B1 ............................................180 μг
B2............................................230 μг
B3 ...........................................2,32 мг
B5 ...........................................1,03 мг
B6 ...........................................280 μг
B7............................................8,4 μг
Фолиева киселина .........44,35 μг
B12 .........................................0,45 μг

ЗА ХУБАВ ВКУС
Натурални аромати: 
Горски плодове ...............180 мг
Ванилия ..............................50 мг
Дива стевия.......................10 мг

* екстрактите са дадени в еквивалентни стойности и средните 
количества.

Без глутен и лактоза, без изкуствени добавки, без животински 
продукти. Може да съдържа следи от ядки.

За всяко саше от 10 гр.
Енергийно съдържание (kJ) ....... 106,26
Енергийно съдържание (kCal) .. 25,45
Мазнини .............................................. 0,24 г
- наситени мастни киселини ...... 0,02 г
Въглехидрати .................................... 2,32 г
- захари ................................................ 0,54 г
Фибри ................................................... 3,20 г
Протеин ............................................... 1,90 г
Натрий .................................................. 0,01 г



Съветник

“С нашия 
 съветник, 

няма да ви се 
наложи да го 
правите сами!”

Когато става въпрос за вашето здраве, не бихте искали да поемате рискове!
Ние приемаме вашето здраве сериозно и знаем, че всеки човек е уникален. Критериите за 
крепко здраве се различават от човек до човек. За съвети в търсенето на доброто здраве 
можете да се обръщате към нашия безплатен  Съветник.

Ако искате да научите повече за продуктите  , да направите поръчка или имате 
нужда от помощ при употребата им, можете да се свържете с нас на:

Е-mail: info@alka.bg 
Тел.: 0882 43 50 50 

www.alka.bg 

Съветник

  е компания, специализирана в разработването и разпространението 
на продукти за постигане и поддържане на оптимален алкално-киселинен баланс на 
организма. 

„Наша основна цел е да помагаме на хората да преоткият жизнеността като намалят 
киселинността на тялото си. Ние сме отдадени на предоставянето на достъпна и точна 
информация за алкализирането, както и доставката на висококачествени продукти с 
доказани резултати.“

Официален представител за България:
Иноко ЕООД 
Е-mail: office@alka.bg 
Тел.: 0882 43 50 50 
www.alka.bg
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