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Na   K
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* 
A

vérbe került mérgező többletkálium káros hatását ezekkel lehet csökkenteni!
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Az
5

gramm kálium-kloridban 2,2 gramm, a 8 gramm kálium-kloridban pedig 3,5 gramm a 
kálium.
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A Ringer oldat desztillált vízből és az alábbi komponensekből áll:

Például tehát egy nap alatt 3 liter Ringer oldat infúzió 27 gramm 
konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe.
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A tavasszal emelkedő hőmérsékletnél gyorsan növekedő növényeknek a nagyobb 
káliumtartalma görcsöket, tetániát okozhat a szarvasmarháknak („fűmérgezés”).
 . . .  
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Manapság konyhasó helyett kálisót tesznek a magyarok ételeibe, lásd Vivega, Bonosalt, 
Bonsalt stb. lásd internet!!
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BONSALT-160804

http://www.supercoloncleanse.hu/termekek_bonsalt.html

BONSALT  natrium mentes só 

Az új generációs szívbarát BONSALT a sós izek szabadságát nyújtja. A BONSALT olyan étkezési só, amely kizárólag 
természetes anyagokat tartalmaz, viszont nem tartalmaz nátriumot, amely szervezetünkben számos betegség forrása. 
Különböző érrendszeri problémák, ízületi panaszok, magas vérnyomás esetén gyakran halljuk orvosainktól, hogy 
egészségünk védelmében csökkentsük a konyhasó fogyasztását. A konyhasó (NaCI) túlzott fogyasztásának 
egészségkárosító hatása van az emberi szervezetre.
Az emberi testben a nátrium fontos szerepet játszik a folyadékháztartás és a vérnyomás szabályozásában. Naponta kb. 
500 mg. vagyis 1/10 teáskanálnyi nátriumra van szüksége a szervezetünknek, ami természetes módon fordul elő 
táplálékunkban. Hagyományos asztali só fogyasztásával átlagosan 2400-6900 mg nátrium kerül be a szervezetbe, amely 
raktározódik, megköti a vizet, ízületi és szívproblémákat, izomgyengeséget, magas vérnyomást okoz, hozzájárul a 
csontritkulás és a veseproblémák kialakulásához. Anátriumszegóny étrend csökkenti a krónikus szívelégtelenséggel járó 
folyadékpangást.
Étkezési szokásainkon viszont nagyon nehéz változtatni. Ehhez nagy segítséget nyújt a BONSALT 0 % nátrium tartalmú 
só. melynek fogyasztása lehetővé teszi bármely főtt sós nyers ételünk megszokott sós ízének élvezetét anélkül, hogy 
károsítanánk egészségünket. A speciálisan alacsony kalóriatartalmú bármely diétához használható.

A túl sok konyhasó bevitele számos civilizációs megbetegedés kialakulásában szerepet játszhat.  A konyhasó nátriumot 
tartalmaz. Az emberi testben a nátrium fontos szerepet játszik a folyadékháztartás és a vérnyomás szabályozásában. A sós
ételek fogyasztása tüzeli a só utáni vágyat, a só álcázza, elnyomja a természetes ízeket. Hagyományos táplálkozással, 
Nátrium-klorid tartalmú asztali só használatával naponta 2400-6900 mg-nátriumot viszünk a szervezetünkbe.

Egy napra: átlagosan kb.  fél  gramm nátriumra (500 mg.), vagyis  1/10 teáskanálnyira van szüksége szervezetünknek,
mivel valamennyi nátrium természetes módon is előfordul a táplálékokban .

Kiszerelés: 350 g és 85 g

Összpontosítsunk tehát a nátrium visszaszorításra!

A nátriumbevitel csökkentésének legbiztosabb módja, ha csökkentjük a konyhasó, sós ételek és a sós 
fűszerek fogyasztását. 
Egészségünk védelmében korlátoznunk kell az asztali só fogyasztását, amely következményeként a 
vizelet több kálciumot választ ki, és ezzel a csontritkulás és csonttörések kockázatát növeli. A 
többletnátrium raktározódik a testszövetekben és vizet tart vissza. Ez püffedést idéz elő, ami viszont 
megemeli a vérnyomást, ez pedig a szív igénybevételét, terhelését növeli meg.

http://www.supercoloncleanse.hu/termekek_bonsalt.html
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