
Syraöverskott kan vara boven bakom 
välfärdssjukdomarna! 
 
Balansera ditt liv! 
 
Med Alka®-produkterna håller du kroppen i rätt pH-balans och rensar 
systematiskt ut syrahaltiga avfallsprodukter på ett helt naturligt sätt. 
 
Med Alka pH-droppar skapar du på några sekunder ett hälsosamt 
alkaliskt dricksvatten. Du behöver inte dyra joniseringapparater. Droppa 
bara 3 droppar i ditt glas dricksvatten och rör om. 
Med Alka Tabs pH-tabletter håller du kroppen i rätt pH-balans.  
Försurning av kroppen är enligt allt fler forskare den enskilt största, eller 
kanske den enda, orsaken till de stora välfärdssjukdomarna som dödar 
allt fler människor i förtid. 
Den schweiziske läkaren och teologen Paracelsus var först i västvärlden 
att påstå att upplagring av syrahaltiga avfallsprodukter i kroppen är den 
huvudsakliga orsaken till alla sjukdomar. 
 
Ursprungsbefolkningar som har levt i bättre biologisk balans har inte 
drabbats av diabetes, reumatism, cancer och hjärt-kärlsjukdomar, medan 
den västerländska livsstilen får syra/bas-balansen att med åldern tippa 
över mot en alltmer skadlig försurning och därmed grogrund för de så 
kallade välfärdssjukdomarna. 
 
Forskning visar hur försurning av kroppen ökar med åldern:  
 
Diagrammet nedan är från en studie av Dr Lynda Frasetto och visar att 
efter 40 års ålder börjar bikarbonatnivåerna i blodet att minska kraftigt. 
Det innebär ökad försurning av kroppen (syra/bas-balansen förskjuts mot 
farligt syraöverskott). 
Intressant är att statistik också visar att hälsoproblem ökar just efter 40 
års ålder. 
 

 

Bruksanvisning – Alka® pH-droppar 
 
Du har valt en kvalitetsprodukt och vi är säkra på att du kommer att få 
bra resultat och bli nöjd om du följer dessa enkla råd. 
 
Alka pH-droppar gör ditt vatten alkaliskt (basiskt) och hälsosamt - så som 
vatten egentligen ska vara. Det är samma sak som man menar med 
”joniserat” vatten.  
 
Riktigt vatten är LIV! 
Innan vi människor försurade vår miljö fanns det sådant ”riktigt” vatten i 
källor och vattendrag. Alkaliskt, joniserat, fullt av mineraler, uppfriskade, 
renande och livgivande!  
Man kan idag fortfarande hitta vissa källor med alkaliskt vatten på de 
relativt oförstörda plasterna på jorden. 
Kranvatten och de flesta köpta källvatten är dock mer eller mindre sura 
och hjälper oss inte att rensa våra kroppar från sura föroreningar. 
 
BRUKSANVISNING: 
Ta 3 droppar Alka pH-droppar i ett glas (ca 2,5 dl) vatten 5 gånger 
om dagen. Skaka flaskan lätt före varje användning, droppa i 3 
droppar, rör om och drick. 
Droppa inte pH-dropparna direkt i munnen, då har det ingen effekt och 
smakar starkt. Du kan även blanda 15 droppar i 1,25 liter vatten i en stor 
flaska och dricka under dagen. Tänk i så fall på att diska flaskan varje 
dag. Du kan inte spara vattnet över natten. 
Alka pH-droppflaska behöver inte stå i kylen - inte ens när du 
öppnat den. 
 
Du kan tillsätta Alka pH-droppar till allt vatten du dricker, det gör 
bara vattnet till ”riktigt” vatten, men 5 glas om dagen räcker för att 
du ska börja rena din kropp från ansamlingar av sura avfalls-
produkter som är grogrund för de flesta sjukdomar  
 
 

 
 
 
Alka pH-droppar ska inte användas som ett alternativ till en varierad kost. 
 

Alka -produkterna är inte medicin och ersätter inte läkarvård eller av läkare föreskriven 
medicin. Förvaras utom räckhåll för barn. 
Rekommenderad koncentration, 3 droppar/2,5 dl vatten, bör normalt inte överskridas. 
 
 
 
 
 
 
 

Innehåll: Destillerat vatten, kaliumhydroxid, natriumhydroxid.



Försurning med åldern: 

 
 
Varumärket Health Up™ står för ökad vitalitet, livskraft, bättre hälsa 
och välbefinnande som ett resultat av en sund syra/bas-balans. 
 
Kunskap om hur kroppen fungerar ökar varje dag med nya 
forskningsrön. Trots detta har de flesta ännu inte förstått hur diet och 
livsstil påverkar vår hälsa över längre tid. Kroppen förbränner födan 
för att frigöra energi som behövs för att upprätthålla alla kropps-
processer och hålla oss vid liv. Detta och intensiv träning, stress och 
dålig miljö producerar syrahaltigt avfall som kroppen måste göra sig 
av med. Blir det kvar i kroppen så fungerar det som ett gift. 
 
Avgörande för hur kropp, själ och sinne mår är hur bra och 
fullständigt kroppen kan göra sig av med avfallet. 
Föreställ dig att varje dag lyckas du städa ut 99 % av hushålls-
soporna i ditt hem, men 1 % blir kvar. Efter ett år har denna procent 
ackumulerats och utgör en ohälsosam och smutsig miljö; en 
grogrund för bakterier, mögel och svamp.  
 
Vi vill säkerligen inte föreställa oss hur ett sådant hem skulle se ut 
efter 20 år? 
Än mindre att en liknande process pågår i vår kropp. Det syrahaltiga 
avfall som inte kan elimineras lagrar kroppen undan i bindväv, 
skelett och celler. Detta märks inte först, men med tiden försvagas 
immunsystemet vilket leder till kroniska problem såsom artrit, artros, 
högt blodtryck, hög halt av dåligt kolesterol, kärlkramp etc. 
Vitalitet och livsglädje blir lidande. Visste du att den västerländska 

livsstilen och undermåligt vatten har lett till att nästan 50 % av 
kroppens fasta material består av syrahaltigt avfall redan i 
50-årsåldern för de flesta av oss. 
Och andelen fortsätter att öka med åldern! 
 
Den traditionella behandlingen av de stora välfärdssjukdomarna 
behandlar symptomen men gör inget åt grundorsaken som är 
upplagrat syrahaltigt avfall. Tvärtom föreskrivs mediciner som ofta 
ytterligare ökar på det syrahaltiga avfallet, eller åtgärder som bara 
flyttar problemet till en annan del av kroppen. 
 

Med Alka-produkterna tar du ett helt nytt grepp  
och går till roten av problemet! 

 
Alka-produkterna säkerställer att syrahaltigt avfall rensas ut ur 
kroppen. 
En kropp som renats kan återställa sitt immunsystem och läka ut 
kroniska tillstånd. Kroppens egen självläkande förmåga är faktiskt 
det enda som fullständigt kan frigöra oss från smärta och lidande. 
 
Alka-produkterna är till för dig som: 

• Vill förbättra din hälsa, livskraft och vitalitet 

• Utövar sport/idrott och vill öka uthållighet och 
återhämtningsförmåga 

• Är frisk och vill behålla vitalitet och livskraft upp i åren. 
 
 

Läs mer om våra produkter på www.cellfood.nu 
 

Tre sätt att beställa: 
Webbutik: www.cellfood.nu 
E-brev: info@cellfood.nu 
Telefon: 018 38 68 24 

 
 
CELLFOODBUTIKEN, Cellnutrition, Skokloster 018-386824 


