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 Uansett hvor bra og riktig mat du spiser eller hvor mye kosttilskudd 

du får i deg hjelper det svært lite om kroppen din er ”sur”, d.v.s har for 
mye syre. Fellesnevneren innen helseplager er feil pH verdi i kroppen. 
Rett verdi, målt i frisk morgenurin skal være mellom 6,8 og 7,0. 

Hvordan er dette mulig når nesten alt som er gøy og godt skaper syre? 
Den store andelen av fastfood, kantine- og ferdigmat, gir 
kroppen en varig sur belastning. Riktig syre/base balanse er 
20% syre og 80 % base, likevel tilfører vi via kosten 80% syre 
og bare 20% base. I tillegg til at sorg, stress, bekymringer og 
sinne også skaper syre. Godteri, alkohol, nikotin, koffein og 
medisiner gjør det enda verre. 

For lite mineraler kan føre til grått hår og håravfall hos menn. 
Det syre- overskuddet vi ikke klarer å kvitte oss med, må 
menn helt fra starten av oppbevare i stoffskiftet. Menn har 
ikke noe syrelager slik som kvinner har i livmorslimhuden. 
Den enkleste form for syrenøytralisering foregår i 
hodebunnen. Her finnes det tilstrekkelig med mineraler som 
kan nøytralisere syren. Mineralene blir etter hvert tømt og 
dermed fjernes vekstgrunnlaget for hårsekken. Tynt hår og 
begynnende skallethet blir resultatet.      
Direkte håravfall har mange årsaker, men grått eller    
manglende hårvekst er først og fremst noe som henger 
sammen med mineraltapet i hårbunnen p.g.a 
syrenøytralisering.  

Forstyrrelser i muskelaturen som kramper, urolige bein, 
leamus på øye og stikking i brystet er tydelige tegn fra 
kroppen som prøver å si fra at minerallagerene dine er 
tomme, og at det er stor syrebelastning. Symtomer som 
nervøsitet, søvnforstyrrelser, konsentrasjonsvansker og 
redusert immunforsvar er vanlig ved feil syre/base-balanse. 
Hevelser i fingre og føtter er velkjent på lange flyreiser hvor 
syrebelastningen er ekstrem stor. 
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Så kan du si: ”men bestefaren 
min, han røkte, drakk kaffe og 
vin, og enda hadde han håret i 
behold da han var over åtti”. Det 
kan så være, men 
forutsetningene var annerledes 
samt at gener spille inn. 
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Probalance består av en unik kombinasjon av mineralstoffer og spor-elementer, spesielt sammensatt 
for å gi kroppen nødvendige basiske stoffer. ProBalance anbefales som et daglig kosttilskudd hvor 
mengden reguleres i forhold til belastninger du utsetter deg for.  
 
Gjennom en utregnet basetilførsel kan syre som er lagret i bindevevet løses opp og utskilles. Det er 
etter dette prinsippet ProBalance fungerer. Det er i studier vist at feil syre-/base balanse over tid gjør 
at benvevet må frigjøre kalsium for å kompensere. Dette kan være én av årsakene til osteoporose 
(beinskjørhet).  
 
Magen prøver å kvitte seg med syrebelastningen via mageslimhinnen. Dette oppleves som sure 
oppstøt og halsbrann. Syren ødelegger slimhinnene og magekatarr er neste tegn på at et magesår 
er rett rundt hjørnet. Dette fører til en ekstrabelastning for bukspyttkjertelen og Diabetes 2 er innen 
rekkevidde. Huden er også med på å utskille syre, vanlige tegn er svette om natten, cellulitter, 
eksem, kløe og tørr hud, særlig på albue og på helene. 

Tarmene våre holdes oppe av bindevevet og syrene avleires her. Ved for mye syre vil tarmene bli 
tyngre og trykke på blæren, organer i underlivet og blodårene. Dette vil kunne forårsake åreknuter, 
hemorider og fordøyelsesbesvær. Betennelser i tykk og tynntarm, kolitt og Crohns sykdom. 

Candida Albicans er endel av normalfloraen i tarmen, men ved lidelsen «Lekk tarm» trenger soppen 
gjennom hudlagene i tarmen og spres rundt i kroppen. I en sur kropp er det optimale forhold for 
sopp. Candida opererer i 5 forskjellige faser; fase 1 kan gi betydelig P.M.S , allergi og opplåst mage. 
Fase 2 gir ofte migrene og infeksjoner. Fase 3 gir mentale forstyrrelser og fase 4 med forstoppelse 
og brekninger. I Fase 5 blir det synlig hvitt belegg i hals, tunge og i hodebunn. Trøtt, sliten slapp, 
raskt irritert og dårlig hukommelse kommer gradvis fra fase 1 til fase 5. Fase 6 eksisterer ikke da 
dette er en dødelig sopp. 

Seteparti, overarm, hofte og lår er tilgjengelige depoter for kvinner å lagre syren frem til 
menstruasjon. De kan i større grad holde på minerallagrene sine. Men når det er ”fult” her resulterer 
det i cellulitter såkalt appelsinhud og «kalkun-armer» 

Hvor mange ganger har vi ikke hørt: «Jeg har nesten ikke forbrenning, uansett hva jeg gjør klarer jeg 
ikke å ta av meg». Det er helt korrekt, det er meget vanskelig å slanke en sur kropp. Cellene holder 
på fettet for sin egen beskyttelse. 
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Stikk pH papiret borti strålen med frisk morgen 
urin, dvs midt i strålen. Sammenlign fargen 
umiddelbart med skalaen til høyre. 

Doser Probalance i forhold til surhetsgrad,  
som f.eks : 
pH 5,2 = 4 stk. Probalance 3 x pr dag  
pH 5,8 = 3 x Probalance 3 x pr dag  
pH 6,5 =  3 x Probalance 2 x pr dag  
 
Prøv deg frem, da inntaket varierer i forhold til 
hvordan du har det og hva du spiser osv.


