pH8.ENERGY
ENERJİ'nizden önleme kafanızda başlar!
pH8KIDS: Kanser hücrelerinin birinde yaşayamayacağını duymuş olabilirsiniz.
alkali ortam ve bu nedenle, bu alkali su çok güçlüdür.
ALKALİN SU NEDİR?
PH sıfırdan on dörte gider ve 8 nötr merkezdir. Bir PH'ı 8'den az olan madde bir
asittir. Bir temel veya alkalin madde, 7'den fazla bir pH'a sahiptir. Musluk suyu
genellikle klor, antibiyotik ve hormon karışımıdır. ve içtikten sonra doğrudan
sisteminize giren diğer metaller. Bu tür saf olmayan su zayıflamış olabilir
Bağışıklık sistemi ve diğer bazı hastalıklar Bağışıklık sistemi savunmasızdır.
Vücudumuz çok asidik hale gelirse, o zaman çok az enerjimiz olur. yorgun,
sindirim sorunları var, tamamen kilo alımı ve diğer yan etkilerden muzdarip
Yalnızca saf su ve sağlıklı bir asitle taze organik sebzeler içerek önlenebilir /
alkali dengeyi yiyor.
ALKALİNİTE ÖNEMİ
Diyet toplam pH'ımızı belirleyebilir ve bu yüzyıllardır bilinmektedir. Dr. 1931'de Nobel ödüllü Alman Otto
Warburg, bunların% 95'ine kadar olduğunu keşfetti. Kanserlerin asidik bir ortamı sebep olur. Ayrıca kanserin
olmadığını kanıtlayabilirdi. pH'ın 8 veya daha fazla olduğu alkali bir ortamda gelişebilir. Ona göre asidoz
sadece kanserin gelişimi ile bağlantılı değil, aynı zamanda osteoporoz, diyabet, kalp hastalığı ve hemen
hemen herkes gibi diğer hastalıkları içerebilir Bugün yaşadığımız kronik hastalıklara neden olur. Alkali su,
güçlü ve doğal bir antioksidan görevi gören iyonize su türüdür Vücudun doğal olan asitlerden kurtulmasına
yardımcı olur Sindirim süreci ortaya çıkar.
Bu su negatif oksidasyon seviyesine (ORP) sahiptir ve hidroksit iyonlarının üretilmesi sayesinde yüksek
oranda antioksidandır.
İyonlar oksijen üretimini teşvik eder ve serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur.
Aynı zamanda vücudun asit-baz dengesini dengelerler ve böylece hücreleri yeniler ve hareket ederler.
Yaşlanmaya karşı.
Alkali su, vücuttaki asit dengesini dengeleyerek doğal bir asit nötrleştirici görevi görür.
ve böylece birçok hastalığın gelişmesini önler.
Aynı zamanda ortak bir sağlık sorunu olan mide ekşimesi ile yardımcı olur.
Alkalize su tüketimi uzun vadede hastalıkları önleyebilir, Örneğin:
1. Diyabet
2. Astım
3. dermatit
4. Hepatit
5. Romatoid artrit
6. çok yüksek kolesterol
7. Meniere hastalığı
8. Uyku bozuklukları
9. Aşırı kilo
10. Sırt ağrısı
11. Nevralji
12. Hemoroitler
13. kronik amipli dizanteri ve diğer ...
14. Erken yaşlanmaya karşı korur: erken cilt yaşlanmasına karşı alkali su Vücudunuzdaki toksinlerin
birikmesi, hücrelerin yenilenmesini yavaşlatır ve erken yaşlanmaya neden olur.
15. Alkalize su, vücudunuzun detoksifikasyonunu teşvik eder ve böylece vücudun oksijen emilimini
arttırır Yaşlanmanın erken belirtilerini kaldırabilen hücreler.
16. yrıca birçok hastalığa neden olan ve daha hızlı olan serbest radikallerle de savaşır. Yaşlanma lehine.
17. Su tutma mücadelesi
18. Daha önce de belirtildiği gibi, bu suyun düzenli kullanımı vücudun temizlenmesine yardımcı olur ve
kirletici maddeler ve fazla asitler yayar.
19. Toksinler sağlığınızı etkiler ve su tutma gibi sorunlara neden olabilir neden olur.
20. Vücudunuzdaki bir pH dengesi teşvik edildiğinden, hücrelerinHiperasidite ile savaşmak için daha
fazla sıvı tutun.

21. Bu, dolaşımınızı artırır. Osteoporozu önler.
22. Alklize edilmiş su içmek, gibi katı birikintilerin durulanmasını sağlar.Ürin asit ve idrarla böbrek taşları.
23. Bu, kalsiyum salgılayarak osteoporoz gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. bu daha önce söz
konusu mevduatlara bağlanmıştır. Kanınızın pH'ı geri kazanılır.
pH8.ENERGY®: pH, bir çözeltinin ne kadar asidik veya bazik olduğunun bir ölçüsüdür.Kanın pH'ı, kandaki
asit ve baz dengesinin bir sonucudurKan. Vücudumuz çok asidik hale gelirse, o zaman çok az enerjimiz olur.
yorgun, sindirim sorunları var ve kilo alımı muzdarip. Tam burada ayarlar EHRLICH® e.K. ve özel bir teklif
"pH8KIDS.COM" getiriyor bize çocukları ebedi konuya yanlış yiyecek, obezite, grip ve tip 2 diyabet rahatla.
2,8 milyondan bahsetmiyorum bile:
pH8STUDENT.COM
Student.ENERGY
Saygılarımla, Willi Ehrlich
Excellence.ENERGY
"Unbreakable-Immune-System.COM"
73 yaşında motor becerilerim var

Bilgisayarların ve kasların ortak noktası nedir?
İkisi de hatırla!

„LIQUID CAPSULES“

