pH-balans AB
R

KONSUMENTPRISLISTA

ADRESS HUVUDKONTOR Sörhallskajen 24 417 63 GÖTEBORG
STOCKHOLMSKONTOR Krokvägen 10 131 41 NACKA
KONTAKTUPPGIFTER Tel. 031-22 00 44 WWW.PHBALANS.COM

BASGÖRANDE
pH-KALK (0,5 kg / 1kg)

Specialkomponerad naturlig kalk. (CaMgCO3)

pH-KALK (2 kg refill)

Mycket basgörande med hjälp av hög syrehalt.

pH-KALK (4x2 kg-pack)

PRIS

DJURPRODUKTER

160/255 kr

pH-DJURKALK (0,5 kg)

Specialkomponerad naturlig kalk anpassad för djur.

pH-DJURKALK (2 kg refill)

Kalcium, Magnesium och Karbonater. (CaMgCO3)

pH-DJURKALK (12 kg)

Har en mindre mängd Mg än pH-kalk för människor.

445 kr
1500 kr

Uppfyller Pharmakvalitet - dvs. högsta renlighet.

pH-BJÖRKASKA (150 gr.)

Kaliumkarbonat (KCO3) för basgöring/vätskedrivning.

180 kr

pH-BJÖRKASKA/AVKOK

0,5 liter färdigt avkok på flaska. Spädes med vatten.

120kr

pH-BADPULVER (5 bad)

80 kr

Avsyrande och mjukgörande karbad (eller för fot/hand).

NÄRINGSPULVER

PRIS

BLÅBÄRSPULVER (0,5 kg)

Gjort av torkade, finmalda och vildväxande bär.

255 kr

BLÅBÄRSPULVER (1 kg )

Rika på antioxidanter. Bra för ögon, tarmsystem mm.

395 kr

NÄSSELPULVER (0,5 kg)

Skonsamt torkade växtdelar fr. hela plantan - ej rötter.

150 kr

NÄSSELPULVER (1 kg)

Kraftfull multivitalia, bra för hår, hud, naglar. Blodrenande.

255 kr

HELNYPONPULVER (0,5 kg)

Hela nypon - torkade, finmalda. Bra för immunförsvaret.

150 kr

HELNYPONPULVER (1 kg)

Antiinflammatoriskt. Hög C-vitaminhalt, flavonoider, karoten.

255 kr

MULTIPULVER (1 kg)

Multiblandning av nypon (50%) nässla (30%) & blåbär (20%)

pH-TEER

295 kr

PRIS

pH-TE LEVER (100 gr)

Bitterämnen för lever, gall- och tarm-rörelse.

65 kr

pH-TE NJURAR (80 gr)

För rensning av njurar, bindväv och urinvägar.

65 kr

pH-TE MATSMÄLTNING (125 gr) Varjedag-te. Rensar och regenererar lever & galla.

65 kr

pH-TE LUFTVÄGAR (60 gr)

65 kr

Örtte för terapeutisk stumulans av luftvägarna.

MAGHÄLSA

PRIS

NAKENHAVRE (1 kg påse)

Prebiotisk. Främjar god tarmflora i tjocktarmen.

60 kr

DINKELKLI (0,5 kg påse)

Syraneutrala fibrer f tarmfickor, tarmjogging/rensning.

40 kr

pH-ENZYM (90 kapslar)

Vegetabiliska matsmältningsenzymer i kapselform.

230 kr

pH-TARMFLORA (60 kapslar)

4X supertarmbakterier. Mot bl a svamp, dysbios, ADHD.

329 kr

BASPAKETET
/STARTKIT
BASPAKET (8 produkter)
Innehåller: Nässelpulver 0,5 kg, Nyponpulver 0,5 kg, Linfröolja,0,5 l, Nakenhavre 1 kg,
pH-te matsmältning 125 gr, pH-kalk 1 kg, Dinkelkli 0,5 kg, pH-stickor 1 pkt. (Kom igång!)

100 kr
310 kr
1450 kr

MUNHÄLSA / VÄTEPEROXID

PRIS

TANDPULVER (2,5 hg burk)

pH-kalk, Bergsalt, pimpsten & eko pepparmyntsolja.

90 kr

VÄTEPEROXIDSPRAY (1dl)

Mycket effektivt medel mot virus, bakterier, svamp mm.

70 kr

VÄTEPEROXID REFILL (2,2dl) Hand och livsmedelshygien. Sårrengöring.

100 kr

ÖVRIG HÄLSA

PRIS

pH-NATURSALT (5 hg)

Naturligt lågnatriumsalt fr. geotermiska Isländska källor.

LINFRÖOLJA (5 dl)

Vegetabilisk Omega 3 (55%), 6 och 9, från Österlen.

160 kr

B-100 (90 tabletter)

Starka jästfria B-komplex för ämnesomsättning m.m.

249 kr

STORA ÖRONLJUS (1par)

Handgjorda. För rensning av trumhinna, örongång m.m. 170 kr

pH-STICKOR (18 st, lackmus) För mätning av pH-värde i saliv eller morgonurin.
VATTENRENAR-FILTER

3 st. Aktivt kol-/sedimentfilter till vattenrenare.

FRUKTPULVER/BJÖRKSAV NYHET!
ARONIAPULVER (0,5 kg)

Rawfood. Ekologiskt finmalt pulver av hela aroniabär.

60 kr

40 kr
570 kr

PRIS
255 kr

SV.VINBÄRSPULVER (0,5 kg) Rawfood. Ekologiskt finmalet pulver. Antioxidantrikt.

165 kr

ÄPPELPULVER (0,5 kg)

165 kr

Rawfood. Ekologiskt finmalet pulver. Bra i smoothies.

BJÖRNBÄRSPULVER (0,5 kg) Rawfood. Ekologiskt finmalt pulver. Antioxidantrikt.

165 kr

PURPURMIX (1 kg)

Blandpulver av björnbär, aronia och svarta vinbär.

295 kr

BJÖRKSAV (0,5 liter)

Ekologisk naturdryck tappad ur friska arktiska björkar.

Fraktvillkor:

790 kr PRIS
800 kr

PRIS

Mailorder:

79 kr

Ordern levereras hem till dörrenmed DHL; Kostnad: 95 kronor
oavsett vikt. (Våra produkter är ofta ganska stora och tunga)
Beställer du pH-balans optimerade baspaket, eller andra varor
för minst 800 kronor, så skickar vi din order fraktfritt.
Order@phbalans.com. Alla priser angivna ovan inkluderar moms.
Denna prislista gäller från och med maj 2015 och tills vidare.
Vi reserverar oss för prisjusteringar - uppdaterade priser på www.phbalans.se

BALANS

