
Jak Bílinská působí...

Tělo je po fyzické zátěži “překyselené”. Bílinská je alkalizující, 
neutralizuje kyseliny a umožnuje rychlejší regeneraci.

Kompenzuje překyselení a harmonizuje zažívání při užívání 
potravinových doplňků.

Příznivě ovlivňuje acidobazickou rovnováhu těla a vrací ji 
do normálních hodnot.

Přispívá k eliminaci tzv. volných radikálů v těle a dodává kvalitní 
přírodní minerály vyloučené pocením.

Slovo “kyselka” označuje pramen přirozeně perlivý minerálním 
kysličníkem uhličitým. Jako přírodní léčivý zdroj (PLZ) dle MZ ČR 
je stáčena do lahví přímo z pramene bez úpravy.

Bílinská kyselka ve fitku?

ANO!
• léčebný lázeňský pramen dle
  ministerstva zdravotnictví

• neutralizuje kyselinu mléčnou
  po fyzické zátěži

• obnovuje acidobazickou rovnováhu

• eliminuje volné radikály

• čistě přírodní vstřebatelné minerály



Proč pít Bílinskou kyselku...
Pitná kúra
1 až 4 dcl (půl až 2 sklenky) ráno na lačný žaludek nebo před spaním. 2 až 5 dcl během jídla nebo po 
jídle harmonizuje procesy zažívání. Řeší pálení žáhy po konzumaci těžkých pokrmů, vína a kávy 
v okamžitém i dlouhodobém působení, protože ovlivňuje produkci žaludečních kyselin.

Vytříbená přirozená chuť
Chuť Bílinské kyselky je dána směsí alkalických bikarbonátových solí a mineálních plynů. Naopak 
kuchyňské soli (NaCl) obsahuje nepatrně, čtyřikrát méně než mléko.

Rozpouští hleny, vhodná k inhalacím
Dokáže šetrným způsobem odstraňovat otok sliznic dýchacích cest (např. pocit ucpaného nosu) 
a zároveň pomáhat s rozpouštěním hle nu.

Odstraňuje pálení žáhy a překyselení žaludku (reflux)
Je velmi oblíbena u lidí trpící pálením žáhy, neboť již v průběhu jídla podávaná, účinně zabraňuje 
tomuto jevu dvojím působením. Okamžitým anacidním efektem a poté působením na tvorbu ža-
ludečních kyselin.

V náročné výrobě a při sportu
Spojení a kombinace solí v Bílinské kyselce obsažených, účinně působí v řadě případů, kde by se 
jednotlivé složky jinak neosvědčily. Při každodenním pití uspokojí denní potřebu našeho organiz-
mu – dodá mu v 1 – 1,5 litru vody 10 – 15 g minerálních látek, jako jsou např. vápník, fosfor, železo, 
draslík, sodík či hořčík.

Odkyselení krve a moči
Bílinská kyselka je po staletí vynikající reprezentant dietetického lázeňského pramene, který v sobě 
pojí příjemné osvěžující vlastnosti perlivé vody a pozitivní vliv na zažívací procesy.

Diabetes mellitus
Je po staletí vysoce ceněná jako nápoj při diabetes mellitus. 
Dodnes vyhledávaná diabetiky. 
Lázeňská literatura oceňuje její blahodárné
 působení, dané zvyšováním rezervy 
alkálií v krvi které napomáhá snížení 
hladiny krevního cukru.


