
Informação destinada exclusivamente aos profissionais de saúde.

ALKALA ‘’T’’ Comprimidos  

Suplemento Alimentar

Apresentação
Embalagem de 20 comprimidos.

Características
Alkala T é indicado para o equilíbrio ácido-base. Actualmente, a alteração do equilíbrio ácido 
base para a faixa ácida da escala de pH é notória, e deve-se ao estilo de vida, hábitos 
alimentares e alterações ambientais. Os sinais iniciais da alteração do equilíbrio são típicos 
e vão desde a acidificação do estômago, azia, inchaço intestinal, regurgitação etc. Em 
consequência, o aumento da acidificação, é sinónimo de aumento de substâncias tóxicas 
que levam a um distúrbio crónico e a degeneração celular.

Indicações
Funciona como anti-ácido.
Após consumo em excesso de álcool.
Para queixas de enfartamento após uma refeição pesada.

Toma diária recomendada (TDR):
Salvo indicação médica em contrário:
1 comprimido, três vezes por dia, com bastante água.

Contraindicações
Falta de ácido clorídrico no estômago.

Reações adversas
Não são conhecidas, mas se ocorrerem descontinuar o tratamento, e tratar as reações 
sintomaticamente.

Interações medicamentosas
Não são conhecidas.

Efeitos secundários
Não são conhecidos.

Precauções
Não deve ser excedida a toma diária indicada. Os suplementos alimentares não são 
substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida saudável.
Conservar na embalagem original protegido da luz, em local seco e a temperatura inferior a 
25°C. Não há experiência de utilização deste suplemento alimentar durante a gravidez ou a 
lactação, pelo que não deve ser utilizado durante estes períodos, salvo indicação médica 
prévia. Não utilizar fora do prazo indicado na embalagem. Manter fora do alcance e da vista 
das crianças. O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade ou alergia a 
qualquer um dos constituintes da formulação. Não se aconselha a toma deste produto por 
crianças com idade inferior a 12 anos.

Duração do tratamento
Depende do conselho do terapeuta.

Aviso
No caso de problemas de excreção como a insuficiência renal e a anúria, e no caso de falta 
de excreção como é a falta de ingestão de água, este produto somente deve ser consumido 
com a supervisão do terapeuta.

Ingredientes         % VRN*

Hidrogenocarbonato de Sódio      3 g                   ---

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (UE) nº 1169/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Outubro de 2011.

Excipiente(s): Lactose, celulose, amido de batata, estearato 
de magnésio, sacarina de sódio, goma arábica, maltodextrina, 
óleo de hortelã.

 TDR
  (3 comprimidos)


