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Cosmoterra - Produkty pro látkovou výměnu a energii   

BASENFIT  

Nápoj v prášku pro acidobazickou rovnováhu 

Doplněk stravy se zásaditými elektrolyty, 
citrusovým extraktem a komplexem  
vitaminů a stopových prvků Denní dávka (8 g prášku) obsahuje:  % DDD 

Inulin 2 000 mg * 

Draslík 501 mg 25 

Vápník 200 mg 25 

Hořčík 100 mg 27 

Vitamin C 60 mg 75 

Citrusový extrakt 42 mg * 

   obsahuje bioflavonoidy 25 mg * 

Niacin (B3) 18 mg 113 

Bakterie mléčného kvašení 10 mg * 

Vitamin E  10 mg 83 

Kyselina pantothenová (B5) 6 mg 100 

Zinek 5 mg 50 

Železo 5 mg 36 

Mangan 2 mg 100 

Vitamin B6 (Pyridoxol) 2 mg 143 

Vitamin B2 (Riboflavin) 1,6 mg 114 

Vitamin B1 (Thiamin) 1,4 mg 127 

Beta karoten 1 mg * 

Měď 300 µg 30 

Kyselina listová (B9) 200 µg 100 

Biotin (B7) 150 µg 300 

Molybden 80 µg 160 

Chrom 60 µg 150 

Selen 60 µg 109 

Vitamin B12 (Kobalamin) 1 µg 40 

mmol/v denní dávce = 34,78 mmol  

Neobsahuje lepek, doplněk stravy s náhradními sladidly 

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena 

Obj. číslo:  100480 

Obsah: 480 g prášku 

60 denních dávek  

Nápoj v prášku BASENFIT  

podporuje  

normální látkovou výměnu pro acidobazickou 
rovnováhu  

Acidobazická rovnováha organismu je především 
dána dostatečným množstvím bazických elektrolytů, 
vitaminů a stopových prvků. BASENFIT prášek 
obsahuje organické sloučeniny vápníku, draslíku  
a hořčíku, ale i vitaminy a stopové prvky ve vyváže-
ném složení a dávkování. Stopový prvek zinek jako 
součást enzymu karboanhydrázy kromě toho přispí-
vá k udržení rovnováhy při látkové výměně kyselin  
a zásad. 

normální rovnováhu elektrolytů 

Minerální látky vápník a hořčík na jedné straně  
a draslík a sodík na straně druhé jsou nejdůležitější-
mi zástupci a současně protihráči vyváženého hospo-
daření s elektrolyty. Vytvářejí základnu pravidelné  
a fyziologické látkové výměny mezi vnitřkem  
a vnějškem buněk i mezi krví a lymfou. Kromě toho 
vápník přispívá i k normální látkové výměně  
a k tvorbě energie, draslík k normální funkci svalů  
a hořčík ke snížení únavy a malátnosti. 

normální látkovou výměnu kolagenu a pojivo-
vých tkání 

Kolagenní struktury pojivové tkáně jsou omývány 
vazivovou mezibuněčnou tekutinou. Pojivová tkáň 
tvoří tranzitní dráhu při látkové výměně mezi cévami  

Doporučené denní dávkování pro dospělé a děti 
od 12 let:  

Odpoledne nebo večer před spaním jednu odměrku 
(8 g) prášku rozmícháme ve ¼ litru pitné vody 
(nebo nesycené minerální vody) a po doušcích 
pijeme.  

Basenfit doporučujeme užívat mezi jídly. Pokud 
možno, dodržujte odstup přibližně 2 hodiny  
po jídle a 2 hodiny před jídlem. 

a vnitřními prostory buněk. Vitamin C šetrný  
k žaludku přispívá k normální tvorbě kolagenu, 
mangan k tvorbě pojivové tkáně a stopový prvek 
měď k jejímu zachování. 
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