
Ste zakisani?
Kislo-bazično ravnovesje pripomore 
do boljšega počutja.*

*Vsebovani cink ima vlogo pri presnovi kislin in baz.

12
/2

01
6

Naravno do več energije. 

Uporaba
Priporočeno odmerjanje: 1 vrečica (5,5 g) na dan. 
Primerno od 18. leta starosti naprej.

Izdelek je na voljo v vseh lekarnah in specializiranih prodajalnah. 

Več informacij o izdelku poiščite na: www.avogel.si

1. Prašek stresite v  
 prazen kozarec.

Napitek lahko preprosto pripravite tudi v kozarčku s pokrovom.

2. Dodajte 150 ml vode  
 ali mleka.

3. Dobro premešajte in  
 zaužijte.

Prednosti Balance bazičnega napitka:
 kombinacija bazičnih mineralnih snovi z dobro biorazpoložljivostjo

 vitamin D3 povsem rastlinskega izvora

 dodatek L(+) mlečne kisline

 100 % naravne sestavine

 prijeten jagodni okus

 priročno pakiranje v vrečicah po 5,5 g praška

 posamezno pakiranje vsebuje 14 odmerkov











vaš partner pri zdravju



Kislo-bazično ravnovesje
Ali se pogosto počutite napete, utrujene, brez prave energije? Čas je, 
da to spremenite – ne bo pretežko. Težave zelo verjetno izvirajo iz 
zakisanosti organizma. 

Do presežka kislin v presnovi prihaja zaradi:
• neustrezne prehrane
• pomanjkanja gibanja
• stresa ...

Vpliv živil na kislo-bazično ravnovesje

Balance bazični napitek iz družine izdelkov A.Vogel
Uravnotežena kombinacija vseh pomembnih mineralnih soli v 
dragoceni obliki citrata na naraven način vzpostavi kislo-bazično 
ravnovesje v telesu. Z dodatkom L(+) mlečne kisline in vitamina D3 
rastlinskega izvora predstavlja blagodejen napitek za vsakodnevno 
uporabo. 
A.Vogel Balance bazični napitek s prijetnim jagodnim okusom lahko 
pripravimo tako z vodo kot z mlekom. 

Dragocene sestavine Balance bazičnega napitka:

Brez laktoze in brez glutena.

Naravno, celostno prehransko 
dopolnilo za vsak dan.

Bazične mineralne soli 
pomagajo telesu do vnovične vzpostavitve kislo-bazičnega ravnovesja.

Vsebuje dragoceno

L(+) mlečno kislino.

Za večjo vitalnost in veselje do življenja

Živila, ki ustvarjajo 
bazičnost

• različne vrste sadja in  
 zelenjave
• krompir in buče
• zelena solata
• nakaljena semena

Nevtralna ali skoraj 
nevtralna živila

• olivno olje
• voda
• nesladkan zeliščni čaj
• med

Živila, ki ustvarjajo 
kislost

• meso / perutnina
• ribe
• jajca
• žita / stročnice

Cink 3,0 mg 30 %*

Magnezij 112,5 mg 30 %*

Kalcij 240,0 mg 30 %*

Kalij 300,0 mg 15 %*

Vitamin D3 5,0 µg  100 %*

L(+) mlečna kislina 110,0 µg ---
*delež priporočenega dnevnega vnosa


