
Voedingssupplementen zijn nooit een vervanging voor evenwichtige en gezonde voeding.  
Voedingssupplementen kunnen wisselwerking hebben met andere voedingssupplementen en medicijnen.  
Gebruikt u medicijnen overleg dan altijd vooraf met uw arts over de supplementen die u wilt gebruiken.  
Producent: Hepart AG, CH-8280 Kreuzlingen Vertrieb: Unisan GmbH, D-78465 Kreuzlingen 
Vragen over dit product? info@shc-swiss.nl of tel. 0031 (0) 40 3041536 

 

Basisch poeder  
Voedingssupplement met  

mineralen voor een  

uitgebalanceerde basen-zuren balans.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een juiste basen-zuren balans is voorwaarde voor de 

basisregulatie van het menselijke systeem. Het 

beïnvloed o.a.: het immuunsysteem, ademhaling, 

bloedsomloop, spijsvertering en hormoonhuishouding. 

Nagenoeg alle biologische processen kunnen alleen dan 

functioneren als de basen-zuren balans in evenwicht is. 

Het menselijk bloed is met een pH-waarde van 7,35 tot 

7,45 licht basisch. De zogenaamde latente verzuringen 

worden vaak aangetroffen, hetgeen impliceert dat het 

bloed minder goed in staat is de belasting welke door 

verzuring ontstaat te neutraliseren. Dit omdat de 

hiervoor benodigde mineralen grotendeels al verbruikt 

zijn. Een langdurige verstoorde basen-zuren balans kan 

het ontstaan van ziektes versnellen. 

Gemiddelde voedingswaarde: 

  per 100 g   per 3 g per 9 g 
Energie  120 4 11 KJ 
Eiwit  0 0 0  
Koolhydraten 0 0 0 
Vet  0 0 0 
Ballaststoffen 0 0 0 
Natrium  11,4 0,34 1  g 
Calcium  16 0,48 1,4  g 
Kalium  4,4 0,13 0,4 g 
Magnesium 0,5 0,02 0,05 g
  
Verpakking: 
P103531 
Provisan® Basenpulver   
Kunststof verpakking 400 g. 
 
Ingrediënten: Natriumhydrogeen-carbonaat, 
Calciumcarbonaat, Trikalium-citraat Monohydraat, 
Magnesiumcitraat- Nonahydraat. 
 
Dosering: 3x daags een volle theelepel in 100-250 
ml water of sap oplossen en direct innemen. Per 
dag niet meer dan 9 gram, (3 theelepels innemen) 
Inname tijden: 10.00 uur, 16.00 uur en voor het 
slapen gaan. 
 

Ondersteunt bij: 

 Algemene verzuring 

 Allergieën 

 Spierspanning 

 Gewrichtsproblemen 

 Hoofdpijn 

 Bindweefselzwakte 

 Haaruitval 

 Osteoporose 

 Huidproblemen 

 Ontgiftingskuren 

 Vermoeidheid/Slaapstoornissen 

 Ontgiften 

 Ook als badwater toevoeging te 
gebruiken 
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