SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Sanum alkala N proszek 150 g
Cena: 41,55 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

150 g

Postać

Proszki

Producent

SANUM-KEHLBE

Rodzaj rejestracji

Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Skład
Dwuwęglan sodu, dwuwęglan potasu, cytrynian sodu. 1 miarka proszku (3 g) zawiera: 2,7 g dwuwęglanu sodu, 0, 3 g dwuwęglanu
potasu, 0,05 g cytrynianu sodu .
Wskazania i działanie
Preparat zawiera składniki zapobiegające zakwaszeniu organizmu, które może być spowodowane różnymi czynnikami, np. dietą
oraz wysiłkiem fizycznym. Polecany dla osób, które chcą zapewnić organizmowi prawidłową równowagę kwasowo-zasadową.
Stosowanie
Dorośli: 1 miarkę proszku (3 g) należy rozpuścić w płynie o objętości &frac12; szklanki i wypić małymi porcjami w ciągu dnia.
Osoby z bezkwaśnością żołądka, zasadowicą, hipopotasemią oraz hypochlorydią nie powinny spożywać preparatu. Nie należy
przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.
Użycie pasków-testerów pH
Dzięki dołączonym do opakowania paskom-testerom pH możliwa jest pełna kontrola równowagi kwasowo-zasadowej.
Końcówkę paska wskaźnika należy na krótko przytrzymać pod strumieniem moczu i porównać jej zabarwienie ze skalą kolorów na
wewnętrznej stronie próbnika. Otrzymaną w ten sposób wartość pH należy wpisać do tabelki kontrolnej. W ten sposób można stwierdzić
wpływ przyjmowanego pożywienia względnie chorób na poziom równowagi kwasowo-zasadowej.
Jeśli w kilku następujących kolejno pomiarach mierzona wartość pH jest poniżej 7, zaleca się przyjmowanie ALKALA N.
Przy wartościach pH w granicach między 6,0 a 7,0 należy codziennie rozpuścić pełną miarkę ALKALA N w szklance wody lub soku
popijać z tego roztworu co kilka godzin w ciągu dnia.
Jeśli wartości pH leżą w przedziale pomiędzy 5,2 a 6,0, należy zwiększyć dawkę, jeśli powyżej 7,0, obniżyć lub całkiem pominąć następną
dawkę leku.
Wartość pH kontrolujemy rano przed śniadaniem i przed przyjęciem ALKALA N. Następny pomiar kontrolny przeprowadza się wieczorem
przed kolacją.
Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
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lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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