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Псориазис и 
екземи

Кожата е най-големият отделителен орган на организма и тя отделя 
киселинните отпадъци. Натрупването на киселинни отпадъци може да 
намали pH-нивото на кожата до такава степен, че могат да се развият 
хронични кожни заболявания, като например екземи и псориазис.

Симптоми на 
менопауза

Жените отделят големи количества киселинни отпадъци по време 
на своята менструация. След менопаузата жените загубват това свое 
„предимство” и следователно също като мъжете трябва да отделят 
киселинните отпадъци по други метаболитни пътища. Жените често 
развиват хронични проблеми веднага след настъпване на менопаузата.
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КАКВИ МЕРКИ МОЖЕТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ 
СРЕЩУ ПОВИШЕНАТА КИСЕЛИННОСТ? 
МОЖЕТЕ ДА Я НАМАЛИТЕ!
Твърде вероятно е вече да имате или да 
развиете в бъдеще симптоми, дължащи се 
на повишената киселинност. С възрастта 
всеки човек натрупва киселинни 
отпадъци. Нивото, на което са те, зависи 
от индивидуалния начин на хранене и от 
избрания стил на живот.

Най-добрият начин, по който можете 
да се преборите с повишеното ниво на 
киселинни отпадъци и с хроничните 
симптоми, свързани с тях, е активно 
да намалявате киселинността на 
организма си всеки ден. Намаляването на 
киселинността е процес на намаляване 
притока на киселинни отпадъци и на 
отстраняване от организма на натрупаните 
прекомерни нива на киселини.

Можете активно да намалявате 
киселинността на организма си, като му 

осигурявате допълнителни бикарбонати 
чрез пиене на алкална вода или прием 
на таблетки със специално покритие. 
Баните с алкална вода и пиенето на 
специален билков чай за намаляване на 
киселинността също подпомагат процеса 
на отделяне на киселинните отпадъци. 
Много важно е ежедневно да приемате 
храни, съдържащи алкални хранителни 
вещества. Те се в по-големи количества в 
зеленчуците, плодовете, ядките, семената,  
зърнените кълнове. При много хронични 
заболявания може да настъпи подобрение 
или те дори могат да изчезнат, когато 
токсичната киселина се отстрани от тялото. 
Организмът с намалена киселинност е 
много по-слабо податлив на заболявания, 
а тялото е с повишена подвижност, 
жизненост и енергичност.



КИСЕЛИНИТЕ НИ РАЗБОЛЯВАТ!
Малко известно е, че всяка форма на заболяване може да е причинена от 
прекомерното ниво на киселини в организма. Настоящата брошура съдържа кратко 
описание на последиците от повишената киселинност, обяснява как тя може да 
повлияе на нашето здраве, и ни дава съвети: какво можем да направим, за да намалим 
киселинността в организма си.

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ 
ПОВИШЕНАТА КИСЕЛИННОСТ
В зависимост от нашата наследственост и от нашия стил на живот повишената 
киселинност понякога може да доведе до развитието на хронични болести. Ето някои 
от тях:

КОИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОВИШЕНАТА КИСЕЛИННОСТ?
Таблицата по-долу показва някои примери на хранителни продукти и дейности, които 
водят до производството на киселинни отпадъци:

Хранителен продукт, дейност Киселинен отпадък

Стрес, умора Пикочна киселина

Месо, животински белтъчини Пикочна киселина

Захари Мастни киселини

Прекомерно напрягане на мускулите Млечна киселина

Кафе, черен чай, червено вино Танини

Спанак, черен чай Оксалова киселина

Свинско месо, яйца Сярна киселина, азотна киселина

Лекарства Винена киселина, ацетилсалицилова киселина

Храненето, стресът, лекарствата и 
прекомерното напрягане на мускулите могат 
да доведат до производството на киселинни 
отпадъци след обмяната на веществата. 
Нашият организъм трябва да се освободи 
от тези отпадъци, за да може да запази 
съотношението киселинност-алкалност 
в кръвта на постоянно ниво. Примери за 
киселинни отпадъци са пикочната киселина, 
млечната киселина, мастните киселини, 
оцетната киселина, танините и оксаловата 
киселина.

Съвременният начин на хранене, който 
включва големи количества животински 
белтъчини, захари, мазнини, алкохол, кафе 
и безалкохолни напитки, както и нашият 
нередовен и често пъти стресово натоварен 
стил на живот водят до производството на 
голямо количество киселинни отпадъци в 
организма ни.

Тъй като нашият организъм не е в състояние 
да изхвърли или да неутрализира всички 

тези отпадъци, киселините се натрупват в 
различни части на тялото ни.

Натрупванията на киселини в ставите, в 
съединителната тъкан, в мускулите и в 
кръвоносните съдове бързо се увеличават, 
особено при хора над 40 години, и телата ни 
стават все по-кисели!

Тогава, в зависимост от това в кои части 
на тялото се образуват натрупванията на 
киселини, могат да възникнат широка гама 
от заболявания и неразположения. Тук 
се отнасят болките в мускулите, ставните 
болки, умората, оплакванията от проблеми с 
кожата, гъбичните инфекции и възпаленията. 
При хора с предразположеност към 
такива състояния, като следваща фаза 
могат да се развият хронични нарушения 
в обмяната на веществата, като например 
остеоартрит, подагра, високо кръвно 
налягане, фибромиалгия, повишени нива на 
холестерола и остеопороза.

Подагра Прекомерното количество пикочна киселина кристализира и се натрупва 
в ставите. Обикновено това става в стъпалата и в пръстите на краката, но 
може да повлияе и на други зони, включително на лактите, ръцете и ушите. 
Рискът от развитие на подагра е висок, ако бъбреците не са способни да 
обработят прекомерния приток на пикочна киселина.

Артрит Натрупването на киселинни отпадъци във и около ставите води до тяхното 
раздразване и възпаление. Рискът от развитие на артрит се увеличава 
особено когато отделянето на пикочна киселина се дължи на консумация 
на месо, на стрес и на лекарства.

Остеоартрит Натрупването на киселинни отпадъци в хрущялите води до тяхната 
дегенерация. Колкото повече киселини се отлагат в хрущялите, толкова по-
бърз е дегенеративният процес.

Камъни в 
бъбреците

Ако киселинните отпадъци не могат да бъдат изхвърлени незабавно 
от бъбреците, организмът образува с тях калциеви или магнезиеви 
съединения. Камъните в бъбреците не са резултат от прекомерното 
количество калций, а от прекомерните нива на пикочна киселина и 
оксалова киселина.

Остеопороза Ако организмът изпитва недостиг на някой алкален минерал, той изтегля 
калция от костите, за да неутрализира киселинните отпадъци. В резултат от 
това плътността на костите намалява, което пък води до остеопороза.

Високо кръвно 
налягане

Наличието на киселинни отпадъци в кръвта причинява сгъстяване на 
кръвта, поради което сърцето трябва да работи повече, за да пренася 
кислорода и хранителните вещества до органите. Повишената киселинност 
може да доведе до постоянно увеличение на кръвното налягане.

Фибромиалгия Киселинните отпадъци, които се натрупват в по-дълбоко разположените 
в тялото мускули и в съединителната тъкан, са причина за появата на 
ревматични заболявания на меките тъкани. Това състояние се нарича 
фибромиалгия. То причинява проблеми като хронична мускулна болка, 
умора и липса на енергия.

Диабет Процесът на производство на инсулин може да бъде нарушен, ако 
киселинните отпадъци се натрупат около панкреаса. Намаленото 
производство на инсулин води до постоянно увеличение на нивата на 
кръвната захар.


