
Basica® z bazičnimi mineralnimi snovmi in dragocenimi mikroelementi:
    stabilizira kislinsko-bazično ravnovesje
    zmanjša utrujenost in izčrpanost
    podpira duševno vitalnost
    zagotavlja energijo in novo moč

Basica® vsebuje cink, ki prispeva k uravnanemu kislinsko-bazičnemu ravnovesju in normalni duševni delovni sposobnosti, 
kalcij za vitalen energijski metabolizem in magnezij, ki prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Vitalna kislinsko-bazična
izravnava za občutno več energije

Poskrbite za 
več energije in 

razkisajte svoje telo
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Samo v lekarnah 
in specializiranih prodajalnah.

Na voljo v različnih
pakiranjih.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo prehrano. 

www.basica.si www.vivalis.si



Kislinsko-bazično ravnovesje je temelj našega zdravja
Vsako živilo, ki ga pojemo, ima svojo lastnost. Lahko je kislo, nevtralno ali bazično. Da bomo v dobri 
formi, moramo pri prehrani najti ravnovesje med vnosom kislih in bazičnih snovi.

Uravnano kislinsko-bazično ravnovesje in delujoč energijski metabolizem sta ključna za vitalnost in 
delovno sposobnost. Stres in nepravilna prehrana pogosto privedeta do presežka kisline, ki jo mora 
telo nevtralizirati. 

Presežek kislin v telesu ima negativne posledice za telo in psiho človeka, ker telesu porablja nujno 
potrebne bazične minerale, spreminja delovanje celic in celičnih membran, vpliva na splošno počutje, 
zmanjšuje fizično in umsko sposobnost človeka ter vodi v številne kronične bolezni. Lahko rečemo, da 
je ravnovesje med kislinami in bazičnimi snovmi v telesu izjemnega pomena za zdravje.  

Kislinsko-bazična tabela živil
Razvrstitev živil velja za 100 g živila. Po najnovejših spoznanjih sladkor, maščobe in olja uvrščamo 
med nevtralna živila.

Idealna kombinacija za uravnotežen pH je 80 odstotkov živil z bazičnim in 20 odstotkov živil s 
kislinskim učinkom.

Kar je kislo, ni nujno kislo. Če je hrana kislega okusa, to ne pomeni, da je 
tudi zares kisla. Limona, na primer, sodi med bazične sadeže, prav tako bazič-
no učinkuje jabolčni kis. Mlečna čokolada je sladkega okusa, a deluje kislo. 

Vzroki za zakisanost:
 neuravnotežena prehrana
 razne diete, postne kure
 stres, preobremenjenost 
 doma ali na delovnem mestu
 premalo gibanja 
 kajenje (nikotin)
 alkohol 
 razne bolezni

Znaki zakisanosti:
 utrujenost, izčrpanost
 zmanjšana storilnost
 nagnjenost k stresu
 živčnost
 težave s koncentracijo
 oslabljen imunski sistem
 težave z mišicami in sklepi
 spremembe na koži, 
 laseh in nohtih

Izdelki Basica® nevtralizirajo odvečno kislino iz telesa
Odvečne kisline lahko nevtraliziramo z dodajanjem bazičnih mineralov. Bazični minerali, ki so na voljo v 
sadju in zelenjavi, so optimalni za vaše telo. Izdelki Basica® vsebujejo dovolj bazičnih mineralov in mikroe-
lementov, da razkisajo vaše telo. Strokovnjaki za prehrano priporočajo, da kura razkisanja traja nekaj 
tednov, dokler se odvečne kisline ne nevtralizirajo in je kislinsko-bazično ravnovesje zopet vzpostavljeno.  

Zakaj Basica®?
Bazične snovi v izdelkih Basica® so organske snovi v obliki citratov, ki se vsrkajo šele v tankem 
črevesju in imajo zelo visoko biološko razpoložljivost. Citrati imajo izjemno sposobnost nevtralizira-
nja presežka kislih presnovkov in zato učinkovito pomagajo pri vzpostavitvi kislinsko-bazičnega 
ravnovesja.

rahlo srednje močno
Kruh in 
izdelki
iz žit

rženi kruh, 
krekerji, 
koruza

polnozrnati kruh, 
pira, koruzni kosmiči, 
prepečenec, vlivanci, 
jajčne testenine

ovseni 
kosmiči,
riž

Mlečni 
izdelki
in jajca

pinjenec, kokošja jajca skuta, trdi siri, 
parmezan, 
camembert, 
topljeni sir

Meso in 
mesni 
izdelki

klobase, 
hrenovke, šunka, 
govedina, 
svinjina, 
perutnina, 
teletina, 
jagnjetina

gos, zajec, 
soljena 
govedina, 
jetrna 
pašteta, 
salame

Ribe in 
morski 
sadeži

slanik, 
polenovka, krap, 
losos, škarpena,
morski list, smuč

sardine, 
postrv, 
prekajena 
jegulja, rakci, 
klapavice

Pijače kola

rahlo srednje močno
Zelen-
java in 
solate

glavnata solata/ 
ledenka, kumare, 
jajčevci, bučke, 
brokoli, brstični 
ohrovt, gobe, 
cvetača, tofu, paprika, 
paradižnik, beluši, 
krompir, por, kislo 
zelje, redkvice

motovilec, 
rukola, 
koromač,
ohrovt, 
korenje, 
koleraba, 
zelena 

špinača

Sadje jabolka, hruške, bres-
kve, češnje, jagode, 
mango, grozdje, kivi, 
pomaranče, limone, 
grenivka, ananas, 
lubenica

banane, suhe 
fige, 
rozine

marelice, 
črni ribez

Začimbe jabolčni/vinski kis, 
limonin sok, česen, 
čebula

Pijače mineralna voda, sadni 
sok, zelenjavni sok, 
kava, zeliščni čaj, 
sojino mleko, rdeče 
vino, belo vino

KisloBazično

Izgubite kilograme s pomočjo izdelkov Basica®

Zaradi razgradnje maščobnih rezerv med običajno dieto se proizvede pove-
čana količina kisline, ki zakisa telo. Preveč kisline lahko zmanjša metaboli-
zem in s tem razgradnjo maščob. Posledica: teža stagnira, tehtnica pa se ne 
premakne nikamor. Strokovnjaki za prehrano priporočajo, da se že od začet-
ka hujšanja pazi na izravnavo kislinsko-bazičnega ravnovesja s pomočjo 
bazičnih mineralov in mikroelementov. 

sveži sir, 
jogurt, mleko,
smetana 


