Basocaps lúgosító kapszula használata
Dr. Robert Young amerikai sejtkutató, mikrobiológus professzor több évtizedes kutatómunkát és
vizsgálatokat követően állapította meg azt, hogy szinten minden betegség mögött egy ok létezik,
az pedig a test elsavasodása, a sejtszintű károsodás, mely különböző betegségek kialakulását
segíti elő.

Az elsavasodás leggyakoribb következmény betegségei :
-

Túlsúly, elhízás,
Magas vérnyomás,
Szív-és érrendszeri elégtelenség, magas koleszterin szint,
Cukorbetegség,
Allergia,
Rák,
Emésztési problémák,
Bőrelváltozások, ekcéma, pikkelysömör,
Candida és más gombás fertőzések,
Alacsony energiaszint, fáradékonyság,
Alvászavarok,
Depresszió, stb.

Ha a savszint túl magas, testünk már nem képes a savfelesleg tökéletes kiválasztására. Ezért
kénytelen elraktározni a szövetekben (ezt hívják autotoxikációnak vagy önmérgezésnek), vagy
semlegesíti őket (pufferolás). Az utóbbit viszont csak úgy tudja végrehajtani, ha az ehhez
szükséges ásványi anyagokat a különféle szervekből, csontokból kiválasztja. Csak gondoljunk bele,
milyen következményekkel jár, ha ez hosszú távon így marad! A sav hatására a vér
összesűrűsödik, ezért a vérkeringés lomhává válik, kiváltképp ott, ahol a savak felhalmozódtak.
Ennek hatására bizonyos szervek nem tudnak teljes kapacitással működni, ezért mind több
jele tapasztalható az öregedésnek. Így a betegségek is egyre gyakoribbá vállnak, akár már
egész fiatalon is.
Ha a sejten kívüli folyadékok, elsősorban a vér savassá válik, vezető tünetté válik az állandó
fáradtság és letörtség, illetve könnyebben elkapjuk a náthát és más betegségeket. Ha a
savasság még jobban erősödik, különféle fájdalmakat, például erős fejfájást, mellkasi, esetleg
izom fájdalmat vagy gyomorfájást észlelünk.
A szervezetnek semlegesítenie kell a bekerült savas elemeket, és ehhez lúgos, más szóval
bázikus tartalékait kell felhasználnia - főleg kalciumot, magnéziumot, káliumot, cinket és nátriumot
-, amiket a csontokból, a fogakból, a porcokból és az izmokból von ki. Szervezetünk a
felesleges savat a test valamely részébe halmozza fel, méghozzá olyan helyen, ami már amúgy
is legyengült állapotban van. Az adott testrészen a vér nem képes tovább fenntartani a sav-bázis
egyensúlyt, ezért a sejtek is elsavasodnak, és még kevesebb oxigénhez jutnak. Ha ez a tendencia
folytatódik, az egész testrész túlnyomóan savassá válik, egyes sejtek elpusztulnak, és maguk
is savvá válnak.
Sok sejt képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Nem pusztulnak el, hanem
abnormális, mutáns sejtekké válnak, és így kibírják a terhelést. Ezeket az abnormális sejteket
hívjuk rosszindulatú sejteknek. Ezek már nem reagálnak az agyból érkező impulzusokra, és
eltérnek attól is, ami a DNS-emlékezetében kódként szerepel, ezért képesek végtelen és

rendszertelen burjánzásra. Így keletkeznek a daganatos betegségek. Tehát a rák kialakulásának
egyik fő oka a savasodás. Tudományos vizsgálatok igazolják, hogy a daganatos sejtek
szaporodása erősen lelassul ill. megáll, ha az őket körülvevő közeg lúgossá válik. Sok esetben a
maga a daganat nagysága is jelentősen csökken a lúgosítás hatására.
A lúgosítás legegyszerűbb módja, ha természetes anyagokat tartalmazó kapszulában
hozzáférhetünk a hatékony elegyhez, és mindez nem jár felesleges időráfordítással. Ezt garantálja
a Basocaps !

Adagolása:
Daganatos betegség esetén : Naponta 2 X 2 szem javasolt étkezés után, reggel és este.
Önálló lúgosító kúraként : Alapesetben - Naponta 2 kapszula a reggeli étkezés után.
Súlyosabb, erősen elsavasodott esetben - Naponta 2 X 2 szem javasolt étkezés után, reggel és
este.
Összetevők 2 kapszulánként :
Kalcium
Magnézium
Kálium
Nátrium
Karbonát
C-vitamin
Vas
Réz
Cink
Mangán
Króm
Molybdén
Szelén
dobozonként 60 db kapszula
Ára :

150 mg
74,8 mg
100 mg
1,5 mg
379,2 mg
11,4 mg
2,7 mg
501 microg
3,4 mg
1,4 mg
42,8 microg
57 microg
28,6 microg

4.000 Ft / doboz

Ha kérdése van hívja a 06 1 302 35 97 –es
telefonszámot munkanapokon 14-17 óra között!
Rendelés és egyéb olvasható információ: a
www.b17net.info weboldalon

