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Priporoèilo društva:

Izmerite zakisanost svojega telesa in si za testiranje pH vrednosti urina v lekarni kupite “lakmusov papir”, ki meri manjša odstopanja od 6,5 do
7,5 pH vrednosti. Lakmusov papir pomoèite v urin, meritev opravite v 10 sekundah, pH 7 pomeni, da je nevtralen, odmerek manjši od 7 nakazuje
kislost, veèji od 7 pa bazo. Idealna vrednost pH je med 6,5 in 7,5.  

Koralni kalcij VIVAN
Alkalizirajte ali umrite (Dr. Theodore A. Baroody)

Naslov vsekakor zveni zelo dramatièno. Vendar ni. Prav biokemijski procesi so osnova za vsa spoznanja, ki jih je dr. Baroody 
pridobil iz razliènih naèinov zdravljenja bolezni in ki resnièno ponazarjajo, kaj zdravje pravzaprav je. Rodil se je leta 1950 v Sanfordu 
v Severni Karolini. Na univerzi Western Carolina je diplomiral iz psihologije in tudi opravil magisterij iz pedagoškega svetovanja.
Ukvarja se z nutricionizmom, naravnim zdravljenjem, elektronsko akupunkturo, fizioterapijo, kineziologijo in kiropraktiko.

Svet se sooèa z najveèjo zdravstveno krizo v naši zgodovini. Sodobne doktrine medicine so nas unièile. Vse bolezni iz  preteklosti, 
ki smo jih tako skrbno nadzorovali in za katere smo preprièani, da smo jih izkoreninili, se znova pojavljajov vedno nevarnejših oblikah, 
saj sintetièna zdravila niso veè uèinkovita.

V knjigi se sooèite s preprostimi rešitvami za težave, povezane z boleznimi. Alkalizirajte se! Ugotovite, kaj predstavljajo kemijski, 
prehranjevalni, fizièni, fiziološki in duhovni dejavniki za vaš organizem v smislu kislinsko - baziènega ravnovesja.

Najpomembnejša vprašanja, na katera moramo odgovoriti so:

1.) KAJ POMENIJO POJMI BAZIÈNOST, KISLOST IN PH?
2.) ZAKAJ JE POZNAVANJE REAKCIJ V TELESU, V KATERIH NASTAJAJO
     BAZE IN KISLINE, TAKO POMEMBNO IN KAKO TE REAKCIJE VPLIVAJO
     NA NAŠE ZDRAVJE?
3.) KATERE SNOVI ALI OKOLIŠÈINE SPROŽIJO NASTANEK TEH REAKCIJ
     V TELESU IN ZAKAJ?
4.) KAJ JE VZROK ZA PORUŠENJE NARAVNEGA KISLINSKO-BAZIÈNEGA
     RAVNOVESJA V NAŠEM TELESU?

Vse bolezni se razvijejo zaradi enega  samega vzroka - prevelike kolièine odpadnih kislin, ki nastajajo v tkivih! 

Na žalost naš organizem deluje tako, da odpadne kisline, ki jih ne more izloèiti, ponovno vsrkava iz debelega èrevesa, od koder 
jih prek jeter pošlje nazaj v osrednji krvni obtok in odloži v tkivih. In prav v tkivih odložene odpadne kisline doloèajo, ali bo naš 
organizem zdrav ali bolan!

Upoštevati moramo dejstvo, da smo ljudje med seboj razlièni in se zato kolièine kislih strupenih snovi, ki nastajajo v telesu, od 
posameznika do posameznika razlikujejo.

Pri presnovi nekaterih anorganskih snovi iz hrane nastajajo baziène ali kisle spojine, ki se izloèajo s seèem.

Vsa zaužita hrana in vsa doživljanja (fizièna, èustvena ali duševna), ki vplivajo na dogajanja v telesu, se odražajo v baziènosti 
oziroma kislosti seèa.

Baziènost ali kislost snovi doloèamo s pomoèjo vrednosti pH ( koncentracije vodikovih ionov), za normalno delovanje 
èloveškega telesa pa je potreben pH seèa in kisline 6,4.

- kaj je bazièno in kaj kislo
- kakšne so potrebe žlez in organov po bazah
- lestvica za uravnavanje baziènosti oz. kislosti organizma
- hrana in njen vpliv na baziènost oz. kislost
- kislinsko-baziène vrednosti v vrsti hrane, pijaèe, zaèimb...
- prehranska priporoèila za uravnavanje pH
- pravilno kombiniranje živil
- naèrtovanje jedilnika in nakupovalni seznam
- nasveti za pripravo hrane
- idealno prehranjevanje
- fizièni in psihološki dejavniki baziènosti oz. kislosti
 

KAJ JE BAZIÈNO IN KAJ KISLO?

KAJ VSE SE LAHKO NAUÈIMO IN IZVEMO IZ KNJIGE “ALKALIZIRAJTE ALI UMRITE?”

KAJ JE KORALNI KALCIJ?
Koralni kalcij je nasvetu edinstven naravni prah, pridobljen iz fosiliziranih (okamnelih) koral. 
Prah vsebuje veliko kalcija in drugih mineralov v ionizirani obliki, ki jih telo hitro in lahko absorbira.
Je popolnoma naraven izdelek, brez konzervansov, barvil, sladkorja in arome. Ni stranskih ali
neželenih uèinkov. S koralnim kalcijem VIVAN hitro in kvalitetno poskrbimo za bazièno (alkalno)
- kiselkasto ravnovesje, ki je pogoj za dobro zdravje.


	Page 1

