


تغذیه 
سالم

روحیه 
پرنشاط

ورزش 
منظم

حفظ 
تعادل در 

بدن

حفظ تعادل بدن

دلتعاکهکندمیراخودسعیتمامیواستهوشمندکامالوجودیکانسانبدن•

.کندحفظدرونیوبیرونیمتغیرهایبهتوجهباراخود

اتفاقییناولکنید،زدنقدمبهشروعتابستانیگرمروزیکدراگرمثالعنوانبه•

.کندمیکردنعرقبهشروعشمابدنکهاستاینافتدمیشمابرایکه

ترشحبهشروعهوشمندصورتبهبدنشود،واردبدنبهعمیقیزخماگر•

یهوشیببهمنجرکهباشدحدیتاتواندمیمورفینترشححتی.کندمیمورفین

.شودشخص

اگر.استفسفرشودمیترشحمعدهدرکهآنزیمیعمدهبخشپنیر،هضمبرای•

مینتامیگردوازنیازموردفسفرعمدهبخششودمصرفگردوپنیرباهمزمان

.شودمیتامینمغزازنیازموردفسفرصورتاینغیردرشود



قلیایی_تعادل اسیدی

درلتعادرعایتعدمبایاوکنیممیزندگیمتعادلیصورتبهمایابنابراین•

.شویممیبدنبهاندازهبیشفشارتحمیلموجب،روزانهزندگی

ندقاوره،چربی،مثالعنوانبه.شودمیسنجیدهگوناگونیهایآیتمماخوندر•

.هستندآشنامابرایشنیداریصورتبهحداقل...و

اسیدیمیزانکندمیحفظتعادلحالتدرهمیشهبدنکههاییآیتممهمترینازیکی•

قلیاییموادو7تا0بیناسیدیموادpH.شودمیسنجیدهpHباکهاستقلیایی

.شودمیبندیدسته14تا7بین

.است5/5تا4/5بینپوستpHمثال.هستندمتفاوتpHدارایبدنمختلفنقاط•

قلیاسمتبهخنثیحالتازکمیکه.باشدمی7/365خونpHاستانداردعدد•

.رودمیاغماحالتبهشخصبرسد7/220زیربهعددایناگر.استباالتر

اینزندگیشیوهبهتوجهباهاآشامیدنیوغذاییمواد%98ازبیشمتاسفانهولی•

.بردمیشدناسیدیسمتبهرازندگیتعادلروزها،



!خطر اکسید شدن بدن

دیابت

پیری زودرس
ناراحتی قلبی

سرطان

اکسید شدن بدن

.رودمیباالبدندراکسیداسیونسرعتبدنشدناسیدیبا•

بینازوآزادرادیکالتولیدبهمنجرکهاستشیمیاییواکنشیکاکسیداسیون)

(شودمیبدنهایسلولرفتن

خوردنهمبرباعثشدناکسید.داردقرارشدناکسیدمعرضدرهموارهمابدن•

.گرددمیبدندرمختلفهایبیماریبروزوتعادل



چرا بدن اکسید 
می شود؟

راه پیشگیری

آنتی اکسیدان ها

.طبق تعریف علم پزشکی، اکسیداسیون عامل پیری است•

سوالی که مطرح می شود این است که چگونه می توان جلوی این روال گرفته شود؟•

:                          جواب ساده است

روزانه آنتی اکسیدان هامصرف 



چگونگی عملکرد آنتی اکسیدانها

نکردخنثیباوداردوجودتازهسبزیجاتوجاتمیوهدراغلبهااکسیدانآنتی•

.کندمیجلوگیریبدنشدناکسیدازآزادرادیکالهای

 تواندمیدلیلهمینبهواستبدننیازموردقلیاییموادازسرشارجاتمیوههمچنین•

.کندخنثیرابدناسیدیسموم

.نیستافیکتنهاییبهسبزیومیوهمصرفبدناکسیداسیونمیزانبودنباالبهتوجهبا

ضروریناکسیداآنتیآبمصرفآستآببدندهندهتشکیلمادهبیشترینکهآنجاییاز

.است



A, B, C, D, E: ویتامینها

رنگدانه میوه جات و سبزی جات

ترکیبات موجود در گیاهان دارویی

...سلنیوم، منیزیم، روی، مس و : امالح معدنی

آب قلیایی هیدروژنه

آیا مواد قلیایی آنتی اکسیدان را می شناسید؟



معرفی رژیم قلیایی

مانندیقلیایغذایییموادکمبودموجبناسالمغذاییرژیمطریقازبدندرسمتجمع•

.گرددمتابولیکاسیدوزبهمنجرتواندمیوشدهمنیزیموپتاسیم

مورددرکنندگانشرکتازنفرهزارانشاملبزرگتحقیقاتیمطالعاتازتعدادی•

قلبی،عوارض،2نوعدیابتانسولین،بهمقاومتومتابولیکاسیدوزبینارتباط

.استشدهگزارشسرطانهمچنینواستخوانپوکیقلب،کرونرعروقبیماری

20وقلیاییغذاییمواددرصد80مصرفاسیدوزازجلوگیریجهتپزشکان•

.کنندمیپیشنهادرااسیدیغذاییمواددرصد

امالحتامینباتواندمیوداردقراراهمیتاولدرجهدررژیمایندرقلیاییآب•
.بازگرداندبدنبهرابازواسیدتعادلنیاز،مورد



روغن و چربیها

گوشت مرغ و ماهی

لبنیات و حبوبات

نان و برنج

میوه جات

سبزی جات

هرم غذایی آلکاالین

جهتبمناسراهیواستاکسیدانهاآنتیازسرشار(قلیایی)آلکاالینغذاییرژیم•

.گرددمیمحسوببدنشدناکسیدازپیشگیری

ازامکانحدتاواستاولویتدرسبزیجاتمصرفآلکاالینغذاییهرمدر•

.گرددمیاجتنابچربغذاهای



تاریخچه رژیم قلیایی

ووزنکاهشبرعالوهاستمعروفنیزگیاهخواریرژیمبهکهقلیاییغذاییرژیم•
المتسارتقایباعثوکردهکندراسلول هاشدنپیرسرعتروندبیماری هاازپیشگیری

وسالمتیغذاییرژیمطریقازpHکنترلدربدنبهکردنکمکباواقعدرمی شوندبدن
.می آوردارمغانبهراعمرطول

اما.ایدیدهدشماکهاستسالمیغذاییهایبرنامهدیگرشبیهاحتماالقلیاییغذاییرژیماین•
وو،خوخلقووزنبرغذاییرژیمایناثراتکهمعتقدندپزشکانوتغذیهمتخصصان

.استعالیاستخوانپوکییاومزمنخستگیمانندشرایطی

Drاتکینسون،مارکدکتر• Mark Atkinson))تواندمیقلیاییغذاییرژیم":گویدمی
ستگیخدچاریاودارندوزناضافهکهکسانیبرایوآرتریت،مانندالتهابیشرایطبرای
".باشدسودمندهستندخووخلقمشکالتیامزمن

Drالنهامسوزاندکتر• Susan Lanham))،دانشگاهدرغذاییموادوتغذیهعلوماستاد
راآنبالقوهمنافعوقلیاییغذاییرژیمبالینیهایآزمایشتحلیلوتجزیهتازگیبهسوری،

وسیمکلحفظجهتزنانهمهبرایقلیاییغذاییرژیم":گویدمیاو.استرساندهپایانبه
".استمفیدبسیاراستخوانوقلب،عضالتکارکردبهبود

رژیمدرغذاهاازبسیاریاست،اینمشکل":گویدمی،واتسشارلوتتغذیهمتخصص•
دهشتشکیلازاسیدشدتبهشدهآوریعملغالتوالکل،کافئین،گوشت-ماغذایی
".است

حدازشبیوزناغلبومیگرنحالی،بیخستگی،،اسیدیحدازبیشسیستمیکنتیجه•
.دکنمیذخیرهبدنهایبافتدرچربیصورتبهرااضافیاسیدبدنکهچون،است



تاریخچه رژیم قلیایی

بیغذاییرژیمدریکامااست،شدهطراحیادرارطریقازاضافیاسیدترشحبرایکلیه•
لتحاحفظبرایبدنسپس.استحدازبیشمقدارآناسیدیغذاییموادوسرشارازارزش
واستخوانهازامنیزیموکلسیممانندمعدنیموادگرفتنباکند،میتالشخودطبیعیقلیایی
حدازبیشمسیستیکنتیجه.بشکندراحدازبیشاسیدبتواندتابدنحیاتینواحیسایر

اسیدبدنکهچوناست،حدازبیشوزناغلبومیگرنحالی،بیخستگی،،اسیدی
.کندمیذخیرهبدنهایبافتدرچربیصورتبهرااضافی

دچارشمادهد،ادامهاسیدشکستنبرایخودضروریمعدنیمواددادنهدربهبدناگر•
یمآننتیجهکهگذاردمیتاثیرمغزعملکردهموهاهورمونرویهمکهشویدمیکمبود
.پریودازقبلودردباشدبدخلقیوخستگیتواند

لیاییقرابدنسبزیجاتوهامیوهکهاستاینغذایی،رژیمدرکلیاصل":گویدمیواتس•
راآنشده،فراوریغذاهایوحبوباتگوشت،مانندپروتئینحاویموادغذاییوکرده

بیشنخوردبهنیازیولیاست،ضروریکلیسالمتبرایپروتئیناما.کنندمیاسیدی
20وقلیاییغذاهایصددر80بایدماقلیایی،سالمسیستمیکحفظبرای.نداریمحدآناز
".کنیمانتخابرااسیدیغذاهایبهترینازصددر

نیستاییغذرژیمبهموادبرخیکردناضافهتنهااستکردنقلیایی":گویدمیاتکینسون•
"تجاشیرینیوفودفست،قهوهمثالبرای،هستهمهاغذابرخیازکردندوریبلکه

،یدیددراآنتاثیرکههنگامیسپس،وباشیدگیرسختخودتانبهنسبتاولماهبرای.
.استتعادلاصلیکلید،گذشتهمثلنهامابخوریدرا..وشکالتقهوه،

شبخحبوبات،وماهیمرغ،گوشت،مانندپروتئینکوچکیبخشبایدشمابشقابدر•
نیزباقیهبو،باشدداشتهوجودشیرینزمینیسیبیاایقهوهبرنجمانندغالت،ازکوچکی

.باشدشدهانباشتهسبزیجات



(خاموشکشنده )اسیدی شدن خون 

پسماا.كندميتولیدانرژيوگردیدهتركیباكسیژنباكنیمميمصرفماكهغذایي•

ادمواین.مي گرددخونجریانواردوشدهاسیديپسماندیكبهتبدیلغذاازسوختن،

فزایشااینباتانیستقادربدنهمیشهاماگردندميدفعادراروتعریقطریقاززائد

.كندمقابلهاسیدیته

ه،كلیسنگهاياوریك،اسیدكسترول،چرب،اسیدهايازغالبااسیـديزائدمواداین•

راپیريوندربدنبافتهايدرزائدمواداینتجمع.اندیافتهتشكیلسولفاتهاوفسفاتها

علتحدزابیشپاستايونانمصرفوتحركيكمباالكلسترولعلت.میبخشندسرعت

شابهنووغالتبرخيبرنج،مصرففسفریكاسیدعلتگوشتمصرفاوریكاسید

.مي باشدمرغتخمزردهمصرفسولفوریكاسیدمنشاءوگازدارهاي

معدنيموادتوسطمي بایستومي باشندسميبدنبرايسولفوریكاسیدوفسفریكاسید•

یاخونpHسطحداشتننگهمتعادلبرايبدنكال.نرسانندآسیببدنبهتاگردندخنثي

بافتهانهاینگواسیدیتهرونداینتداومباكهمیدهدرسوببدنبافتهايدررااسیديمواد

موادكمكبهیاوانجامدميآنهاشدنسرطانيوسلولهامرگبهنهایتاویافتهافزایش

.مي سازدخنثيراآنهااستخوانهاوارگانهاقلیایيومعدني

برايدنبكهمي باشندقلیایيمعدنيموادمهمترینازپتاسیموسدیممنیزیوم،،كلسیم•

نمكیكبازواسیدتركیبباواقعدر.كندمياستفادهآنهاازاسیديموادكردنخنثي

كلسیمزااسیديموادسازيخنثيبرايبدن.میگردددفعهاكلیهازوشدهتشكیلخنثي

تا0ازpHدرجه.شدخواهدمنجراستخوانپوكيبهنهایتاكهمیكندبرداشتاستخوانها

ميمحسوباسیدي7پاییناعدادو(باز)قلیایي7باالياعداد.باشدميمتغیر14

نهگوبهبدندرنخاعي-مغزيمایعولنفخون،.میشودنامیدهخنثينیزPH7.گردند

.دببرنبسربایستمي(بازي)قلیایياندكيمحیطيدركهاندگردیدهطراحياي



خونPHعلل اسیدي شدن  

oمیدهدافزایشراخوناسیدیتهتنشواسترس.هیجانياسترس.

oخونكنندهاسیديغذایيرژیم.

oسميموادتجمع.

oبدنایمنيسیستمواكنش

يحاوغذایيرژیمچنانچه.میكنداستفدهقلیایيمعدنيامالحازاسیديPHجبرانبرايبدن•
بدنايسلولهدراسیدتجمعشددادهتوضیحكههمانطورنباشد،جبرانبرايكافيمعدنيمواد

PHكهبدانیداستجالب.داشتخواهدپيدررااستخوانهامعدنيموادآزادسازيیاو 6.9
مولمعحدازبدنمایعاتوخوناسیدیتهكههنگامي.گرددانسانمرگبهمنجرمیتواندخون

آنهاازيبرخبهكهآوردميپدیدفردبرايمدتبلنددررابسیاريمشكالتیابندميافزایش
:كنیممياشاره

.رسزودپیري1.

.شرایینتصلبافزایش-عروقي-قلبيسیستمبهآسیب2.

.دیابتوچاقيوزن،افزایش3.

.ايمثانهوكلیوينارساییهايوكلیهسنگ4.

.بدنایمنيسیستمعملكردكاهش5.

.خونآزادرادیكالهايآسیبهايافزایش6.

.استخوانپوكي7.

.الكتیكاسیدتجمعوعضالتدردآرتروز،مفاصل،درد8.

.يانرژكاهش-معدهگاستریت-(معدهرفلكس)كردنترش-گیجهسر-سردرد-مزمنخستگي9.

.مخاطيترشحاتافزایش10.

.خوابيبي-واسترستنشافزایش11.

.شكنندهناخنهاي-وموپوستخشكي12.

.سرطانبروزافزایش13.

.مغذيمواددیگرومعدنيموادجذبدربدنتوانایيكاهش14.

دبایبنابراینداراستراكارایيبهترینترقلیایياندكيمحیطدربدنكهآنجایياز•

.شوداستفادهكنندميبازتولیدیافتنگوارشازپسكهغذاهایيازبیشتر

.یابدميتغییرآنهاگوارشازپسغذایيموادبودنقلیایيواسیديمیزان

.ندكميقلیایيراادرارشدنمتابولیزهازپسستاسیديبسیارمیوهیككهپرتغالمثال



مي كندمواد غذایي كه پس از مصرف بدن را اسیدي 

دار،گازهاينوشابهمصنوعي،هايكنندهشیرینلبنیات،نوع،هرازحیوانیمواد•

مربا،ماهي،داروها،قهوه،سیگار،شكالت،سبوس،فاقدحبوباتوغالتشکر،

تخمیر،شسفید،سركهسیاه،چايسفید،شكرنمك،كیك،وپاستاشیرینيها،ژله

هايوهمیآبكرده،سرخغذاهايآسپرین،كالباس،وسوسیسبستني،لبنیاتمرغ،

شکلتغییروپختههایغذاکالوهاترشي(ماركتهاسوپردرموجود)طبیعيغیر

.یافته

:خونشدناسیدیزیانبارنتایجوآثارازبعضی•

عروقوقلببیماریهایانواع

هاسیاهرگوهاسرخرگدیوارةشدنخورده

حافظهضعف

آلزایمر

دیابت

سرطان

بدنایمنیسیستمضعف

خطرناکبیماریمانندعصبیسیستمهایبیماریMS

استخوانپوکی

دندانهافسادوخرابی

دندانهالقی

اعصابضعف

تشنج

Silent)خاموشُکشندهلقباسیدیخونبهغربدر• Killer)اندداده.

بسیارمطالبخون،شدناسیدیازناشیهایبیماریخصوصدر

دیگرایدریچهفوقمطلبامیدوارم.استموجوداینترنتدرزیادی

.ببنددرابیماریهاازایدروازهوبگشایدشمابرویراسالمتیاز



مي كنندمواد غذایي كه پس از مصرف بدن را قلیایي 

بادومگردو،مغزباداممثلخامهایدانهومغزهاهاجوانه,سبزیجات،میوه ها•

۱۰۰تا۸۰روزانه)نارگیلوشاهدانهگردانآفتابتخمکدوتخمکنجد،هندی

یاوبازمنابعازغنیطبیعیمیوه هایآبو(خاموندادهبویمغزهاازگرم

سبزلمکورازیانهانجیر،.سیاهکشمشخرمانظیرخشکمیوه های.هستندقلیایی

هبکنیدسعیهمروخشکهایمیوهالبتهکه.می باشندنمونه هابهترینازهم
شودآسانترهاانهضمتابخیسانیدساعتچندمدت

خونگردشسیستموتنفسیعملکرددرتسریعوسیلهبهمنظمورزشانجام•

رینبهت.داردموثرینقشاسیدیتهتنظیمدروشدهبدناسیدیتهکاهشباعث

.استدوچرخه سواریودوپیاده روی،ورزش ها،

چیتایویوگاایروبیک،.کندمیکمکاسترسکاهشبهمراقبهوورزش•

.هستندورزشهابهترین

توانیدميساعت۱۲مدتبهقلیاییآبظرفدرون(مغزها)آجیلهاخیساندنبا•

.بكاهیدغذایيموادایناسیدتولیدخاصیتاز



قلیاییتغذیهمزایایدیگر

ویاسمحصوالتغالت،جات،میوهسبزیجات،شاملگیاهخوارییاقلیاییرژیم•

ایغذیهتفوایدبدنبازواسیدتعادلبرعالهکهاستحبوباتوهادانهوآجیلو

.دارندزیادیبسیار

مقادیرحاویهاگوشتولبنیمحصوالت؛شدهاشباعهایچربیکاهش1.

شدهاشباعهایچربیمقدارکاهشبا.استشدهاشباعهایچربیاززیادی

بهید،بکنفراوانیکمکخودسالمتیحفظبهمیتوانیدخود،غذاییرژیمدر

.مینمایدعروقوقلبسالمتبهایویژهکمککاراینویژه

ردومیکنندتامینرابدنبرایالزمانرژیکربوهیدراتها؛کربوهیدراتها2.

اگر.دمیشونپیداکمترگوشتیغذاهایدرکهحالیدرفروانندگیاهیغذاهای

.شدخواهیدعضالنیضعفدچارباشید،نداشتهکافیکربوهیدرات

باییغذارژیم.میشودرودهسالمتبهمنجرغذاییرژیمدرباالفیبر؛فیبر3.

یاهیگغذاهای.میکندبزرگرودهسرطانبامبارزهبهزیادیکمکباالفیبر

.نداردوجودگوشتدرفیبرولیهستندفیبرازسرشار

فتهگرنادیدهاغلبکهایماده.میکندکلسیمجذببهکمکمادهاین؛منیزیم4.

برگهایسبزیوهادانهآجیل،.استسالمرژیملزوماتازیکیومیشود

.هستندمنیزیمازخوبیبسیارمنابعدار،

باعثوکندمیتحریکراشمابدندراسیدیتهوآبتعادل؛پتاسیم5.

کهانددادهنشانتحقیقات.ببرندبینازراسمومبهترهاکلیهمی شود

وقلبیهایبیماریبهابتالخطرپتاسیمازسرشارغذاییهایرژیم

غذاهایپتاسیماصلیمنابع.دهدمیکاهشراسرطانوعروقی

.هستندخشکباروسبزیجاتوجاتمیوه،پرپروتئین



دیگر مزایای تغذیه قلیایی

بهفوالت.استسالمغذاییرژیمیکازمهمیبخشBویتامیناینفوالت؛6.
ازسوسوختوخونسفیدوقرمزهایسلولتولیدمیکند،کمکسلولترمیم

صخصوبهگیاهیغذاهایازبسیاریدرواستآنفوایدازنیزآمینهاسیدهای
.داردوجودقارچوبرگسبزسبزیجات

هاداناکسیآنتیسلولی،هایآسیببرابردرمحافظتبرایها؛اکسیدانآنتی7.
برنیزنمحققاازبسیاری.باشندمیشمابدنبهکمکبرایموادبهترینازیکی
افظتمحمابدنازسرطانهاازبسیاریبرابردرهااکسیدانآنتیکهباورنداین

.هستنداکسیدانآنتیمنابعبهترینهامیوه.میکنند

داشتننگهسالمبهCویتامینشمابدنایمنیسیستمتقویتبرعالوه؛Cویتامین8.
درکهاستاکسیدانآنتینیزCویتامین.میکندکمککبودیسریعبهبودولثه

.داردوجودنارنگیوپرتقالمثلهاییمیوه

ومچشپوست،قلب،برایزیادیمنافعدارایقدرتمندویتامیناین؛Eویتامین9.
وآجیلغالت،.کندپیشگیریآلزایمربیماریازمیتواندحتیواست،مغز

.هستندEویتامینازسرشارتیره،سبزیجات

برایکهدباشنمیهافیتوکمیکالازسرشارگیاهیغذاهایاکثرها؛فیتوکمیکال10.
یآنتبهکمکومحافظ،هایآنزیمافزایشسرطان،برابردربدنازمحافظت
.مفیدندبدندرهااکسیدان

.نیستتعجبجایاست،خوببرایتانپروتئیناینکهدرپروتئین؛11.

حدازبیشخوردناثردرهاآمریکاییاکثرکهاینازکنیدتعجباستممکن

لوبیا،.استمضرآنهابرایکهمیکننددریافتیادیپروتئین،گوشت

شوندمیتهیهسویاازکهمحصوالتیوعدس،فرنگی،نخود،آجیل

رژیمیکدرپروتئینمناسبمقداردریافتبرایزیادیهایراههمه

.هستندگیاهیغذایی



2014موفق ترین رژیم غذایی 

سالدرغذاییرژیمنوعموفق ترینراقلیاییرژیمتغذیهکارشناسانکلیبه طور•

.گرفته اندنظردر2014

نشانغذاییرژیم32بررسیازداده هانتایج:می گویدتحقیقاتیتیمیکسرپرست•

.استآوردهدستبهوزنکاهشدررانخسترتبهطرحاینمی دهد

وزنکاهشبرعالوهاستمعروفنیزگیاهخواریرژیمبهکهقلیاییغذاییرژیم•

ارتقایباعثوکردهکندراسلول هاشدنپیرسرعتروندبیماری هاازپیشگیریو

می شوندبدنسالمت

طولوسالمتیغذاییرژیمطریقازpHکنترلدربدنبهکردنکمکباواقعدر•

.می آوردارمغانبهراعمر



(:قلیایی)اهمیت رژیم آلکالین 

.دقیقه فعالیت بدنی داشته باشید30روزی •

.لیوان آب سالم بنوشید8روزی حداقل •

.از دمنوشهای گیاهی و چای سبز استفاده کنید•

.از مصرف سیگار و الکل اجتناب کنید•

از مصرف ادویه، غذاهاي چرب و سرخ شده، سس مایونز، سبزیهاي •

.نفاخ مثل كلم و گل كلم پرهیز نمایید

.به صورت ماهانه میزان قند، فشار و چربی خون خود را چک نمایید•

:چند توصیه مهم

 (تصفیه خون)تعادل اسید و قلیایی بدن تنظیم

 از آنتی اکسیدان سرشار

 فیبر گیاهیتامین



جدول رژیم قلیایی



اهمیت آب قلیایی

فمصر.استسالمتیحفظبرایارزانوآسانگذاریسرمایهقلیاییآبمصرف•

متوسط،طوربه.استضروریوزن،کیلو20هرازایبهقلیاییآبلیتر1

یسازقلیاییبرایروشترینآسان.کردمصرفآبلیتر4الی2.5بایدروزانه

.استآلکاالیناستیکحملقابلازفیلتراستفادهآب

رابآقلیاییخاصیتآببهترشلیمووسیبیسرکهکربنات،کردناضافه•

بهتنسبقلیاییآببرتری.شودمیسوزیچربیافزایشباعثودادهافزایش

نباشدقلیاییروزانه،مصرفیآباگر.استآناسیدزداییقابلیتدرمایعاتسایر

لیتر3روزانهمصرفکهطوریبهبودخواهدکمبسیارنیزآناسیدزداییمیزان

تاکیدعلت.استغیرقلیاییآبلیتر9روزانهمصرفازبهترخیلیقلیاییآب

سوختازحاصلسمیموادکهاستاینآبمصرفبروزنکاهشهایرژیم

.شوددفعبدنازآبتوسطهاچربی

3الی2.5روزانهمصرفدارند،وزناضافهکیلو10الی5کههاییخانمبرای•

.شودمیتوصیهآبلیتر4الی3.5روزانهمصرفآقایانبرایوآبلیتر

دنبهایفعالیتدراختاللایجادباعثتنهانهقلیاییآباززیادیحجممصرف

.بودخواهدانساننفعبهکهداردپیدرراهاییمزیتبلکهشودنمی

این.بنوشیدقلیاییآبلیوان4-3حدودشدنبیدارازبعدبالفاصلهبهصبحروزهر•

راشماکاذباشتهایومیشودقبلروزازهارودهفضوالتپاکسازیسببکار

.میدهدکاهشبشدت

سببواستطبیعیکامالولیباشیدداشتهتهوعاحساسبساچهاوائلدر•

وآیدبوجودساعتنیمتادقیقهچندازپسمزاجاجابتودفعحالتکهمیشود

فشارکلسترولکاهشسببخودبنوبهاینوگرددپاکیزهگوارشدستگاه

.گرددوزناضافهودیابتوخون



مزایای آب قلیایی

ایجاد خاصیت آنتی اکسیدانی باال به دلیل تولید هیدروژن•

تعادل اسید و باز بدن به دلیل خاصیت قلیایی•

تامین امالح مورد نیاز بدن•

Ikuroh Ohsawa, Nature Medicine 13, 688 - 694 (2007)



استیک آلکاالین چیست ؟

خواصگیردقرارآبدرهرگاهکهاستحملقابلفیلتریکآلكاالیناستیك•

.کندمیتامینرابدننیازموردامالحوکردهایجاداکسیدانیآنتی

.دبنوشیسالمآبودهیدقرارلیترینیمبطریدرساعت2مدتبهرافیلتر•

.نوشیدخواهیددرمانیهایچشمهآبمشابهآبیفیلتراینازاستفادهبا•
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