
ACID DETOX
Vyvážené pH Vašeho těla!



ACID DETOX

přispívá přirozeným způsobem ke snížení nadměrné 
kyselosti organismu

Proč ACID DETOX?

ACID DETOX je díky unikátní kombinaci přírodních 
protizánětlivých látek, vitamínů a antioxidantů 
jedinečným výživovým doplňkem. Acid Detox přispívá 
přirozeným způsobem ke snížení nadměrné 
kyselosti organismu, a tím pozitivně ovlivňuje 
problémy způsobené nadměrně vysokým pH v 
lidském těle.

ACID DETOX přispívá ke snížení kyselého prostředí těla, rozpouštění a odstraňování nadbytku 

kyseliny močové, včetně sedimentu ve formě krystalů na povrchu kloubů. Příznivě tak ovlivňuje 

imunitu a samoléčivé schopnosti lidského těla. ACID DETOX slouží jako ideální spojení pro nezbytné 

mikroživiny a antioxidanty, aniž by byly během trávení poškozeny.

Doplněk stravy ACID DETOX přispívá ke: 

Snížení překyselení organismu

Normální činnosti imunitního systému

Zdraví kloubů

Zdraví ledvin



Co je překyselení organismu?

Překyselení organismu je metabolický stav, 

kdy je v  organismu porušena vnitřní 

rovnováha mezi kyselinami a zásadami, 

což může vést k řadě zdravotních obtíží. Pro 

organismus je udržení přesného pH krve 

nezbytné. Ideální hodnota pH krve je 7,4 

(7,35-7,45). 

Překyselení je spojeno s přemírou kyselinotvorných potravin (maso, cukr, alkohol a stres).

Co stojí za překyselením?

Maso zanáší organismus purinovými metabolity rozkládajícími se na kys. močovou, která 

tvoří krystalky ukládající se v kloubech a způsobující bolest a zánět (DNA).

Cukr (nejčastěji sacharóza) kromě překyselení způsobuje i to, že se příliš rychle vstřebává 

do organismu a tělo na něj musí rychle reagovat, protože hladina cukru (glukózy) v krvi 

musí být udržována v určitém rozmezí.

Alkohol kromě překyselování poškozuje nervové buňky (především myelinové obaly 

jemných nervových vláken).

Duševní napětí a stres vedou k nerovnováze v řízení těla. Ve stresu dochází k potlačení 

aktivity regenerujícího parasympatického nervového systému a k převaze adrenalinového 

(sympatikotonního) systému, který spouští v těle nadměrnou tvorbu kyselých látek 

nutných pro boj nebo útěk.

Během stresu navíc dochází k nevědomému potlačení dýchání a nedostatečné dýchání 

je zdrojem překyselování. Jde o dýchání povrchní, mělké a nepravidelné způsobující 

deficit kyslíku a hromadění kysličníku uhličitého v krvi, vytvářející kyselinu uhličitou.



Překyselení těla lze zjistit pomocí pH papírků na kontrolu moči.  

První ranní moč se toleruje v hodnotách pod pH 7, přes den musí mít 

moč minimálně pH 7. Pokud je pH moči během dne 7, je to známka 

překyselení a možných zdravotních obtíží. 

Jak zjistit překyselení Vašeho těla?

Proč překyselení poškozuje Vaše 
zdraví?

Jaké jsou projevy překyselení 
organismu?

Tělo nadbytek kyselých látek neutralizuje, a proto odebírá tkáním vápník. Vápník a 

zásadotvorné minerály tělo odebírá z cév, z kostí, zubů a kloubních chrupavek. 

Následkem je osteoporóza, svalová slabost a celková únava.  

Nadměrné množství kyselých látek v těle dokáže poškodit jakýkoliv organ a může být 

příčinou mnoha onemocnění (např. infarkt, mozková mrtvice, rakovina).

Projevy překyselení se mohou projevovat jako celková únava, nespecifické bolesti svalů, hlavy 

a kloubů, kožní obtíže, podrážděné oči, zažívací obtíže, průjem, zácpa aj. 

Mezi nejčastější onemocnění, na jejichž vzniku se podílí chronické překyselení organismu, se 

řadí chronická únava, alergie, astma, poruchy imunity, onkologická onemocnění, artróza, 

osteoporóza, degenerativní poškození kloubů, zácpa, průjem, gynekologické záněty a 

výtoky, neplodnost, chronické bolesti hlavy, cukrovka, metabolické poruchy, 

nadváha, otoky, hypertenze, křečové  žíly, arterioskleróza, kazivost zubů, 

padání vlasů, ledvinové, žlučové a močové kameny, vysoká hladina 

cholesterolu v krvi aj.



ACID DETOX obsahuje:

Proprietární směs
    • Meadowsweet (Filipendula ulmaria)
    • Dog Rose (Rosa Canina)
    • Beta Glucan 1,3 & 1,6 z medicinálních hub
    • Grifolinacid, Triterpenes, Crystalline amino acids
    • Piperine

Veganská probiotika
*** 1000 mg obsahuje 12 miliard CFU 
    • Bifidobacterium longum
    • Streptococcus thermophilus
    • Various species Lactobacillus (acidophilus, 

bulgaricus, rhamnosus, fermenti, helveticus, paracasei)

RHP (Referenční hodnota příjmu) není stanovena

*** probiotik v čase výroby

1700 mg

300 mg

Množství v dávce

Dávkování: 2 veganské tobolky 2 x denně (ráno a večer) s jídlem

}



Meadosweet (Filipendula ulmaria) je označován jako přírodní aspirin.

Rose canina (Dog rose) s vysokým obsahem vitamínu C.

Triterpeny (triterpenoidy) známé protizánětlivými, antimikrobiální účinky a protirakovinnými 

účinky. 

Piper nigrum přispívá ke zvýšení biologické dostupnosti vitamínů a minerálů, zvládání stresu, 

normální funkci trávicího a imunitního systému a má příznivý vliv na paměť. 

Betaglukany mají široké využití. Startují aktivitu imunitního systému a mají protirakovinové  

působení. Přispívají k normální funkci imunitního systému v období fyzického a emočního stresu 

a snížení cholesterolu. Mají příznivý vliv na organismus při léčbě mnoha onemocnění (chronická 

únava, chřipka, alergie,  astma, ulcerózní kolitida a  Crohnova nemoc, revmatoidní artritida). 

Prospívají při dermatitidě, ekzému, popáleninách, stárnutí pleti, při ozařování a chemoterapii, 

HIV/AIDS. 

ACID DETOX obsahuje 100% přírodní 
výtažky z léčivých rostlin


