
Basica Vital
(Biosan)

Rek dagsdos ger

225 mg kalcium
188 mg natrium
175 mg kalium
75 mg magnesium
20 mikrogram krom
15 mikrogram selen
2,5 mg järn
2,5 mg zink m m

Cirkapris

150 kr/200 g (14 dagars förbrukning) 

Övrigt

Baserad på mjölksocker. En portion ger därför 
56 kcal. Finns även i form av laktosfria tabletter, 
sticks och sportdryck. 

BasBalans
(Holistic)

Rek dagsdos ger

1 132 mg natrium
247 mg kalium
245 mg fosfat
50 mg magnesium
5 mg zink

Cirkapris

220 kr/250 g 
(cirka 28 dagars förbrukning)

CellBalans
(Carls-Bergh)

Rek dagsdos ger

440 mg kalium
380 mg kalcium
200 mg magnesium

Cirkapris

75 kr/150 tabletter 
(25 dagars förbrukning) 

Övrigt

Komponerad av professor Olov Lindahl, som 
under några år samarbetade med syra-bas-
balansens främsta förespråkare Ragnar Berg. 

HelaBas
(Helhetshälsa)

Rek dagsdos ger

820 mg kalcium
97 mg kalium
96 mg magnesium
3,2 mg zink
2,9 mg järn
5 mikrogram 
vegetabiliskt D-vitamin

Cirkapris

110 kr/140 g (45 dagars förbrukning)

Pascoe Baspulver
(Medasta)

Rek dagsdos ger

377 mg natrium
616 mg kalcium
232 mg magnesium

Cirkapris

269 kr/260 g  
(65 dagars 
förbrukning)

Övrigt

Med varje förpackning följer 21 teststickor för 
urinen. Finns även i tablettform med ungefär 
samma innehåll. 

Urbase
(Soma Nordic)

Rek dagsdos ger 

36 mg fosfor
277 mg kalcium
64 mg kalium
306 mg magnesium
345 mg natrium

Cirkapris

369 kr/200 g 
(55 dagars förbrukning)

Rek dagsbehov för en kvinna 31–60 år
Kalcium          800 mg
Fosfor              600 mg
Kalium            3 100 mg

Magnesium       280 mg 
Natrium           rekommendation saknas,
intaget bör successivt minska till 2 300 mg

Tillskott som balanserar
I hälsokosthandeln finns flera kosttillskott med basbildande mineraler som kalcium, kalium och magnesium. 
Några finns i flera varianter, till exempel både pulver- och tablettform. Ofta är pulvervarianterna billigast per dagsdos.  

Vill du veta mer?

”Syra-bas-balansen”, av Åke Färnlöf, 
Hälsokostrådets förlag 1989. 

Ett sammandrag av skriften finns på 
hemsidan www.carls-bergh.se.
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tema syra-bas

Med reservation för ev. tryckfel och slutförsäljning.

Flerfaldig 
prisvinnare

Besök oss för att se alla våra Naturkosmetiska märken

 
Deodorant 

Rosen,100 ml 

164kr
Rek. pris: 218 kr
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