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Tento špeciálne vyvinutý doplnok výživy indikovaný hlavne pri stavoch z prekyslenia dodáva Vášmu telu tie minerálne látky 

a stopové prvky, ktoré rozpúšťajú prebytky kyselín. Royal Plus rozpúšťa nánosy odpadu z látkovej premeny a urýchľuje ich 

vylučovanie z tela. Royal Plus zásobuje náš organizmus zásaditými minerálnymi látkami a stopovými prvkami a stará sa 

tak o optimálne odkysľovanie, podporuje vylučovanie kyselín z buniek, ako aj elasticitu väziva, dopĺňa chýbajúce zásady 

a obsahuje vyvážené množstvá zásadotvorných živín.  

 Vďaka špeciálnemu vývoju a zloženiu nášho výživového doplnku, ktorého základom je biologicky pestovaný zelený čaj 

(typu oolong), dostala táto zmes meno „ROYAL PLUS“ viac ako zaslúžene, pretože sa okrem rozsiahleho účinku 

všeobecného odkyslenia stará tiež o vyváženosť rovnováhy medzi vápnikom a horčíkom, pôsobí uvoľňujúco pri zvýšenom 

strese vďaka obsahu prírodných extraktov z kamilky a lipy. 

 Veľmi dôležitá je kombinácia zásady, zeleného čaju v spojení s askorbátom vápenatým, ktorá má všeobecne pozitívny 

účinok, pretože prispieva k posilneniu imunitného systému. Už po krátkej dobe tak zmiznú choroby z nachladnutia. Okrem 

horčíka, vápnika, draslíka, sodíka, fosfátu a vitamínov B2, B6 obsahuje denná dávka ROYAL PLUS  mega dávku vitamínu 

C, pretože dostatočné zásobovanie vitamínom C je popri neustálom odkysľovaní najdôležitejším predpokladom pre trvalé 

zdravie až do vysokého veku. Vitamín C je ten stavebný kameň, ktorý telo potrebuje, aby udržal steny ciev elastické. Nie 

nadarmo sa hovorí: „Človek je tak mladý, ako sú jeho cievy!“ 

 Dvojnásobný nositeľ Nobelovej ceny Linus Pauling si stanovil ako životnú úlohu prebádanie mnohostranného účinku 

vitamínu C a preukázal, že je pre udržanie zdravia organizmu nepostrádateľný. Vaše telo sa vie udržať zdravé, keď mu 

dodáte to, čo k tomu potrebuje. Je pri tom ale odkázané na Vašu pomoc. 
 

Prekyslenie organizmu 
 

 Dnešný jednostranný spôsob stravovania s vysokým podielom mäsa a tukov spôsobuje prekyslenie organizmu. 

V zásade treba rozlišovať medzi prekyslením žalúdočno-črevného traktu a prekyslením celého organizmu. 

 Žalúdočno-črevný trakt : Všetko, čo skonzumujeme, spracuje naše telo určitým spôsobom a ovplyvní tým naše zdravie 

a pocit pohody. Určité jedlá môžu zvýšiť produkciu žalúdočnej kyseliny. Pretože žalúdočno-črevný trakt a tiež tvorba 

kyseliny silne podlieha aj nášmu psychickému stavu, treba to tiež brať do úvahy.  

         Pomer zásad a kyselín v našom tele : Naše telo sa snaží udržať konštantný pomer medzi zásadami a kyselinami, 

preto pri prekyslení organizmu siahne do svojich rezerv z tých oblastí, ktoré obashujú minerálne látky (predovšetkým 

v kostiach, zuboch, kĺboch, krvi, v pokožke), čím sa organizmus stáva náchylným na rôzne ochorenia. 

 Royal Plus – zmes na očistu od kyseliny – obsahuje všetko, čo človek potrebuje na to, aby účinne pomohol svojmu 

telu a spoľahlivo ho očistil od kyseliny. Pite z neho pravidelne 2 až 3-krát denne jednu šálku. Do ¼ litra vody zamiešajte 1 

navŕšenú čajovú lyžičku zmesi (cca 5 g) a dobre rozmiešajte. Prvú šálku, ak je to možné, vypite už ráno nalačno, druhú 

šálku neskôr poobede. „V akútnom prípade sa môže bez zaváhania užiť 8 až 10 gramov zmesi zásad, ak je možné, vo 

vlažnej vode, lebo takto zmes najrýchlejšie pôsobí.“ – K.Tepperwein : Omladzujúce odkyslenie. Podľa ajurvédy treba dbať 

na to, aby sa prostriedok na očistenie od prekyslenia neužíval v čase od 10. do 14. hodiny a po 22.hodine.  
 
 

        Nemiešajte však zásadotvornú zmes v minerálnej vode s obsahom kyseliny uhličitej, lebo 
časť zásad by sa tým zneutralizovala. 
 
 

 Tí, čo podstúpili očistu od kyseliny, hovoria často o nečakanom a citeľnom zlepšení. Tlak v hlave a závraty, ktoré 

človeka trápili aj celé roky, zmiznú už po niekoľkých dňoch. Myslenie sa stáva jasnejším, pamäť sa môže často výrazne 

zlepšiť. Namiesto depresií nastupuje uvoľnená veselosť. Pohyby sa stanú ľahšími, voľnejšími, istejšími, človek začne lepšie 

vyzerať a cítiť sa o celé roky mladší. Nevyrovnaní a hašteriví ľudia prežívajú pri očistení od kyseliny často v priebehu pár 

dní zmenu nálady a pretrváva v nich pocit harmónie. Človek zbavený prekyslenia výrazne lepšie znáša aj opaľovanie, lebo 

ustúpi precitlivenosť na ultrafialové svetlo. Dôkladná očista od kyseliny vedie k duševnej a telesnej pohode. Človek 

pochopí, že toto je vlastne jeho prirodzený stav. Aj keď sa človek lieči pod lekárskym dozorom, očista od kyseliny je 

najdôležitejšou podmienkou vyliečenia. Pretože len v dobrom prostredí môžu prosperovať zdravé bunky. 

Kto dosiahne acidobázickú rovnováhu, cíti sa ako znovuzrodený. Je to zdravotná prevencia, ku ktorej sa každý môže 

dopracovať takmer zadarmo. Účinok sa ešte zvýši, ak sa zásadotvorná zmes pred vypitím minútu poriadne potriasa, 
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prípadne ju možno i pomixovať. Ďalšie zvýšenie účinku možno dosiahnuť rozpustením zásadotvornej zmesi vo vode, ktorú 

sme predtým 10 minút prevarili a nechali ju chvíľu vychladnúť. Podľa ajurvedy má táto voda schopnosť preniknúť do 

najjemnejších oblastí tela a prečistiť ich. Až do poludnia pracujú vylučovacie orgány na plné obrátky, preto by mal človek 

v priebehu predpoludnia vypiť za liter zásadotvornej tekutiny na účinnú podporu vyplavovania kyseliny. 
 
 

Ako účinkuje Royal Plus : 
 
 

Royal Plus pôsobí najprv akútne, aby cielene odstránil stavy prekyslenia v žalúdočno-tráviacom trakte. Každé prekyslenie 

žalúdka môže viesť ku kŕčom, ktoré navyše pôsobením stresu odštartujú ďalšiu tvorbu žalúdočnej kyseliny, a taktiež trvalo 

ovplyvňuje celkový stav zdravia. Tento negatívny regulačný mechanizmus je potrebné prerušiť. Tomu napomáhajú 

kyselinové regulátory obsiahnuté v zmesi, ktoré pozitívne upravia pH-hodnotu žalúdka. Royal Plus pôsobí aj systémovo, 

pričom rastlinné látky (hlavne zelený čaj oolong) v ňom obsiahnuté podporujú orgány pri vylučovaní prebytočných kyselín 

a pomáhajú odstraňovať prípadné poškodenia. Podporne pritom pôsobia minerálne látky a vitamíny. Ak chceme docieliť 

sladšiu chuť, môžeme do vody spolu s Royal Plus pridať včelí med. Nedoporučuje sa použiť normálny cukor, ani trstinový 

alebo hnedý cukor. Pravidelné pitie čajovej zmesi Royal Plus je tou najlepšou investíciou do svojho zdravia. Doporučujeme 

užívať Royal Plus spolu s produktom OPC Bio Complex, pretože kombinácia OPC (“oligomérny praonthocyanidín”) spolu 

s vitamínom C zvyšuje ich synergický účinok. Je však potrebné upozorniť, že len rozumným a vyváženým stravovaním 

možno docieliť stabilné zdravie. Taktiež pravidelným pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu si posilníte svoje zdravie. 

Royal Plus Vám pri tom pomôže. Doporučujeme prečítať si aj knihu od autora : Kurt Tepperwein – Omladzujúce 

odkyslenie. Nájdete tam dôležité rady a obšírne informácie o stravovaní. 

 

ETIKETA :  Royal Plus 
 

Zloženie: maltodextrín, sacharóza, okysľovadlo: kyselina citrónová, akáciová vláknina, prírodný extrakt zo zeleného čaju, 

regulátory kyslosti : uhličitan vápenatý, káliumcitrát, uhličitan horečnatý, nátrium citrát. Prírodný extrakt z lipových 

a kamilkových kvetov, kyselina askorbová (vitamín C), hydrogenfosforečnan sodný, aróma, riboflavín (vitamín B2), 

pyridoxín hydrochlorid (vitamín B6). Skladujte na suchom mieste v dobre uzavretom obale. Nezahrievajte nad 25°C ! 

 
Minimálna trvanlivosť do  konca  : viď obal 
Obsah : 400 g 
 

Výživové hodnoty v : 100 g 20 g    
Energetická hodnota 1346 kJ / 320 kcal 269 kJ / 64 kcal 
Bielkoviny 0 g 0 g 
Sacharidy 80,1 g 16 g 
      z toho cukry 34,6 g 6,9 g 
Tuky : 0 g 0 g 
Balastné látky : 4,5 g 0,9 g 
Vitamíny : mg/100 g % ODD* mg/20 g % ODD* 
Vitamín C 500 625 100 125 
Vitamín B2 2,5 156 0,5 31 
Minerálne látky : mg/100 g % ODD* mg/20 g % ODD* 
Horčík : 450 150 90 30 
Sodík 364  72,8                             
*ODD = odporúčaná denná dávka 
 

Výživový doplnok so zeleným čajom (oolong), minerálnymi látkami a kyselinovými regulátormi. Odporúčané 

dávkovanie: pol hodiny pred jedlom 2-krát denne 1 navŕšenú čajovú lyžičku (1 čajová lyžička = cca 5 g) rozmiešať do ¼ 

litra vlažnej vody. Ustanovená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Tento výživový doplnok neslúži ako náhrada pestrej 

stravy. Uskladňujte mimo dosahu malých detí. 

 
Vyrobené v Lichtenštajnsku 
Distribúcia pre SR a ČR :  
Mercury, spol. s r.o. 
Lazovná 11 
974 01 Banská Bystrica 
Slovensko 
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