
Supracid - dokonolá zbraň na překyselený organismus  

 
V dnešní době se stále častěji objevují problémy se zažíváním, které nese další řadu nemocí a souvisí to 
především s překyseleným organismem. Chcete-li uzdravit zažívání a přeměnit kyselinotvorné nezdravé 
trávicí prostředí na zásadotvorné, Supracid je jedinečný jak svým složením, tak svým úžasným působením 
na váš překyselený organismus.  

 
Supracid harmonizuje a detoxikuje energetickou dráhu žlučníku, tlustého střeva, žaludku a močového 
měchýře. Vše se vším souvisí, a tudíž vyčistíte-li zažívání, promítne se ozdravný proces i na vylučování 
toxinů z těla ven pomocí močového měchýře.  

 
Supracid je ojedinělý přírodní produkt, který přirozenou cestou Váš organismus jak pročistí, tak doplní i 
správný poměr minerálů, zejména vápníku, hořčíku, sodíku, fosforu a necelou řadou stopových prvků z 
moře a to Sépie. Nemůžeme opomenout důležitý orgán v těle ledviny, které jsou hlavním zdrojem vody a 
zásobují celý organismus.  

 
Pokud máte rádi sýry, hodně masa a sladké, není divu, že váš žaludek volá po pomoci a projeví se pálením 
žáhy, je to známka překyseleného organismu a nastává proces bujení dalších nemocí. Začněte mít rádi své 
tělo a sami na sobě poznáte, jak se vám se Supracidem uleví, odlehčí a navodí dobrou náladu,protože 
překyselený organismus ovlivňuje i Vaše pocity a nálady. Cukr nejvíce zatěžuje ledviny.  

 
Účinky Supracidu:  

Pálení žáhy, bolesti kloubů, žlučníkové kameny, rakovina střev, revma, dna, osteoporóza, kožní potíže, 
ekzémy, zánět žaludku, nervozika, cévy, obezita, snižuje tlak, pomáhá při neplodnosti, snižuje hladinu 
krevního cukru, upravuje štítnou žlázu, spaluje tuky, podporuje trávení, použití jako antacidum při 
překyselení organismu, doplňuje vápník, hořčík, sodík, fosfor.  

 
Nemoci způsobené překyselením organismu:  

Žaludeční vředy, žlučníkové kameny, průjmy, onemocnění jater a ledvin, dna, zácpa, srdeční slabosti, 
obezita, poruchy štítné žlázy, oslabené cévy, rakovina střev, problémy u žen v období menopauzy, 
revmatismus, artritida, ledvinové kameny, zvýšený cholesterol, nemoci močového měchýře spojené s 
bolestmi v kříži, nehojící se kožní vředy  

 
Užívání Supracidu:  

Dospělí 1-3x denně 1-2kapsle, děti od 15let 1-3x denně 1 kapsle.  

 
Složení Supracidu:  

sepiová kost (Sepia officinalis), pískavice řecké seno (Trigonella foenum-
graecum, semeno), rdesno mnohokvěté (Polygonum multiflorum, kořen), 
kadidlovník pilovitý (Boswellia serrata, extrakt), hydrogen uhličitan sodný 
potravinářský, směs silic (eukalyptová, kardamonová, citrónová, mátová, 
badyánová, anýzová, fenyklová, grepová), želatina  

 

Upozornění Doplněk stravy. Nevhodné pro děti do 15 let, těhotné kojící 
ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Není náhrada pestré stravy. 
Dodržujte doporučené dávkování. Neobsahuje žádná přídavná sladidla a 
konzervační látky.   

 

Balení 60 tbl.  583,- Kč 


