
Clubul Alimentatiei Corecte

Produsele care aciduleaza si 
alcalinizeaza organismul



pH 5,5

Echilibrul acido-bazic
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Neutra

7

acid

5

bazica

98

slabalcalin

6

Slab acid

5,5 – urina, pielea
5,5 - 6 – apa de la robinet

Valoarea acceptabilă a PH-ului limfatic cuprinde 7,45 – 7,55 şi 
nici într-un caz nu se poate abate de la gama 10%

La pH-ul = 7,2 persoanele sunt deja în stare de comă
La pH -ul = 7,1 Moartea

Mediul рН

7,4 – saliva
7,43 – singele
7,5 – limfa



Mediul рН

рН-ul unor produse şi băuturi
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Apa dulce carbogazoasă – 3,16
Suc în cutie – 3,92
Ceai negru– 4,26
Pizza – 4,34
Îngheţată – 5,17
Cafea – 5,58
Pâine albă – 5,63

Сaşcaval – 5,92
Lapte – 6,19
Harbuz Pepene roşu – 6,67
Spirulina – 7,0
Banane – 7,19
Suc fresh – 7,4

Neutra

7

Acid

5

Bazică

98

Slab alcalină

6

Slab acida

7,45 – 7,55 
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În figurile de mai jos se vede sângele unui om 
sănătos,cu organismul uşor alcalin.

Respectiv sângele hiperacidulat, 
cu hemoglobulinele lipite una de 
alta.
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Experiment:
Apa obişnuită(robinet, îmbuteliată, filtrată etc)ete 

întodeauna mai mare decât zero şi se află între
+200 şi + 300 mV

Apa fiartă şi mai rău (+700mV)

4. Potenţialul de oxido-reducere
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Apa prin rugăciune 
şi muzică

Apa prin muzică HEAVY 
METAL şi cuvinte urîte
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Apa este o parte indispensabilă a tuturor 

lucrurilor vii

Apa este mediul în care 
continuă toate procesele 

vitale
Fiecare celulă are nevoie 

de apă pe toata durata 
vieţii
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Organismul omului 
matur conţine 

70% Apă
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În timp ce la naştere 
copilul conţine  

80% Apă
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Procesul de îmbatrînire este un proces
de pierdere a apei din organism



Creer 90%

Plămani 86%

Inima 75%

Sîngele 95%

Ficatul 96%

Rinichii 83%

Muşchii 75%
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Conţinutul apei în organism
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Rata fiziologică a consumului 
de apă este 30 - 40 mil la 1 kg 

masa corpuli
Zilnic !
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Apa murdara inghetata la 
microscop

Apa de Coral inghetata la 
microscop



Clubul Alimentaţiei Corecte



«Coral-Мain» 
Compoziţia Minerală

Secretul principal a longevităţii din Okinawa

Мicroelemente  
disponibile biologice

• Face legatura clorului
• Reduce tensiunea superficială
• Înmoaie Apa
• ОRP pîna la – 200mV
• рН > 8,5 – 9 
• Îmbunătaţeşte structura Apei
• Şterge informaţia negativă din Apă



• Reduce tensiunea superficială
• Înmoaie Apa
• ОRP pina la – 500 mV
• рН > 8,5 – 9 
• Îmbunătăţeşte  structura Apei
• Îmbunătăţeşte informaţia în Apî

Мicrohydrin
Cel mai puternic antioxidant 

Puternica energie şi 
rezistenţa 

Utilizarea zilnică prelungeşte durata vieţii cu 15 – 20 ani



HydraCel
Concentrat de minerale

Antioxidant Puternic

Ø Îmbunătăţeşte fundamental calitatea oricărui 
produs sau lichid

Ø Оferă oricărui lichid mineralizare,energie vitală
şi transformă orice Apă cu proprietăţi fizice  
identice ca apele gheţarilor

8 picaturi Hydracel la un pahar cu apă-transformă într-un

Elexir de longevitate 


