
 
Odkyselující nápoj - Alkarosen 
Výrobce: RosenPharma a.s. 

20 šumivých tablet. Doplněk stravy se sladidly. 

Doplňuje zásadotvorné látky, odkyseluje a detoxikuje organizmus, bez fosfátů. 

Zdraví je závislé na správném poměru kyselých a zásaditých látek v těle, tj. na acidobazické rovnováze 
(pH). Kyseliny přijímané v nadbytku potravou (cukr, maso, alkohol, bílá mouka atd.) jsou odbourávány 
látkami zásaditými (minerály). Při jejich nedostatku v potravě (zelenina, ovoce) je organizmus nucen 
minerály odebírat z vlastních tkání, např. z kos�, zubů a cév. Nadbytek kyselin může vést k poškození 
orgánů. 

Doplněním vyvážené minerální směsi se obnovuje v těle rovnováha mezi kyselinami a zásadami a 
udržuje stálý poměr mezi jejich tvorbou a vylučováním. 

 

Použi� 
K doplnění zásadotvorných látek, odkyselení a detoxikaci organismu. 

 

Dávkování 
1 tabletu rozpus�t ve sklenici vody a vypít nejlépe nalačno 2x denně. 



Balení 
20 šumivých tablet v tubě 

 

Kalorická hodnota jedné tablety 
6 kJ 

 

Složení 
• Účinné látky v 1 tabletě 
• hořčík - 125mg (*33%) 
• vápník - 125mg (*16%) 
• draslík - 125mg (*6%) 
• kyselina citrónová, jablečná, fumarová - *není stanoveno 

*% RHP = referenční hodnota příjmu 

Pomocné látky 

• sladidla - orbitol/erythritol, steviol-glykosidy 
• pro�spékavé látky - makrogol 
• ochucovadlo - mrkvový prášek 
• regulátor kyselos� - citrát hořečnatý, uhličitan vápenatý, hydrogenuhličitan draselný, kyselina 

jablečná 
• přírodní bavivo 
• aroma�zováno 

 

Upozornění a varování 
• Určeno pro dospělé a dě� od 12 let. Není určeno pro těhotné a kojící ženy. 
• Ukládejte mimo dosah dě�. 
• Nepřekračujte doporučené denní dávkování. 
• Přípravek neslouží jako náhrada pestré stravy. 
• Uchovávejte v původním obalu při pokojové teplotě mimo sluneční záření. 

 

Podrobné informace na hlavních stránkách výrobce >> 

 

 

https://rpshop.cz/zazivani-zaha/odkyselujici-napoj-alkarosen


 
Rosen SPA 5+1 
Výrobce: RosenPharma a.s. 

RosenSPA 5+1, domácí lázeňská péče - koupel s léčivými účinky hnědé rašeliny. 

RosenSPA hnědá je extrakt hnědé rašeliny, díky kterému si nyní můžete dopřát účinky rehabilitačních 
koupelí a detoxikaci celého organizmu doma ve vaně. 

Proč bychom měli doma používat RosenSPA hnědou domácí koupel? 

Protože je svým unikátním složením ideálním doplňkem léčby celé řady onemocnění. 

 

Podporuje 
• léčbu onemocnění pohybového aparátu, jako jsou: chronické artri�dy, deformující 

osteoartrózy, Bechtěrevova nemoc, lomy s pomalým hojením nebo osteoporóza 
• léčbu onemocnění nervové soustavy, jako jsou: stavy po poranění hlavy, mozku, nezánětlivá 

onemocnění nervů 
• léčbu onemocnění reprodukčních orgánů, chronické gynekologické záněty i myko�ckého 

původu, nedostatečnou funkce vaječníků, ženskou neplodnost, chronické prosta�cké po�že 
• léčbu chronických civilizačních po�ží, stavů úzkos� a stresu 
• rekonvalescenci a rehabilitaci po poúrazových stavech. RosenSPA hnědá pomáhá zlepšit 

kvalitu života všech, kteří cí� následky stresového životního stylu současné doby. 
• detoxikaci celého organismu 

 



Kosmetologické účinky RosenSPA hnědá 
• Extrakt má příznivé účinky na pokožku, zklidňuje ji. 
• Obsažené látky potlačují vliv volných radikálů na pokožku a �m zpomalují projevy stárnu�. 
• Pro suchou a normální pokožku doporučujeme do koupele přidat SEO® oleje. 

 

Způsob použi� RosenSPA 
 

Koupele 

Vanová koupel - při napouštění vody do vany přidejte obsah 1 lahvičky extraktu. Do vany napusťte 
tolik vody (cca 100-120 l vody v klasické vaně), aby celé tělo bylo pohodlně ponořeno v lázni s 
teplotou vody 37°C (+/- 2°C). Op�mální doba pobytu v lázni je 20-30 minut. 

Sedací koupel připravíte přidáním poloviny obsahu 1 lahvičky extraktu do cca 30-50 l sedací lázně. 
Doba pobytu v koupeli je 20-30 minut. 

Perličková koupel, vířivka – přidejte 1 lahvičku extraktu na 150 l vody. Teplota vody 37°C (+/-2°C). 
Doba pobytu v koupeli je 15-20minut. 

Teplotu vody vždy kontrolujte přiloženým teploměrem. 

Zábaly 

Teplý lokální zábal připravíte z 1 čajové lžičky extraktu v ¼ litru příjemně teplé vody. Savý látkový 
ubrousek namočte do připraveného roztoku, přiložte na pos�žené místo, překryjte fólií a popřípadě 
zahřátým ručníkem pro udržení teploty. Aplikujte několikrát denně dle potřeby vždy po dobu 30minut 
při bolestech kloubů, svalů, zad a pro zvýšení lokálního prokrvení. 

 

Důležité upozornění 
• Aplikace teplé rašeliny nesmí být používána při: těžkých akutních onemocnění nervového 

systému, akutních zánětech močových cest, dekompenzovaných kardiologických onemocnění, 
těžkých zánětlivých oběhových poruchách (zánět žil, apod.), při těžších zánětlivých kožních 
onemocněních, v horečnatých stavech. 

• Přípravek není vhodný pro těhotné ženy a dě� do tří let. 
• Kontraindikace s léky nebyla prokázána. 

 

Podrobné informace na hlavních stránkách výrobce >> 

 

 

https://rpshop.cz/rosen-spa


 
Mul�vitamin s minerály 
Výrobce: RosenPharma a.s. 

Rosen Mul�vitamin, komplexní zdroj vitaminů s minerály, bez fosfátů. Doplněk stravy. 

Vyvážená kombinace důležitých vitaminů a minerálů v jedné tabletě. Zajis� doplnění vitaminů a 
minerálů v potřebných dávkách. Pomůžete tak organizmu rychleji nastolit rovnováhu. 

• 13 nejdůležitějších vitaminů 
• 9 nejdůležitějších minerálů 
• 60 tablet v blistrech 
• dávka na 2 měsíce užívání 
• ideální složení pro těhotné 
• pro dospělé a dě� od 12 let 

 

Dávkování 
1 tableta denně 

 

Balení 
60 tablet 

 



Kalorická hodnota 
1 tableta: 6 kcal 

 

Celková hmotnost balení 
120 g 

 

Energe�cká hodnota 
1 tableta: 6 kcal 

 

Složení 
 

Účinné látky v 1 tabletě 

• Vápník - 162 mg    (*20%) 
• Hořčík - 100 mg (*33,4%) 
• Kyselina Askorbová (Vitamin C) - 60 mg (*100%) 
• B3 Niacin - 20 mg (*111%) 
• Železo - 18 mg (*129%) 
• Kyselina Pantotenová - 10 mg (*166%) 
• B6 Pyridoxin - 3 mg (*150%) 
• B1 Tiamin - 2,25 mg (*160%) 
• B2 Riboflavin - 2,6 mg (*162%) 
• Mangan - 2 mg (*100%) 
• Měď - 2 mg (*200%) 
• Vitamin A - 0,8 mg (*100%) 
• B9 Kyselina listová - 400 μg (*200%) 
• Jód - 150 μg (*100%) 
• Selen - 50 μg (*91%) 
• B7 Bio�n - 45 μg (*30%) 
• Vitamin E - 30 μg (*300%) 
• Molybden - 25 μg (*50%) 
• Chrom - 25 μg (*63%) 
• Vitamin D3 - 10 μg (*200%) 
• B12 Kyanokobalamin - 9 μg (*900%) 

* % RHP = % referenční hodnoty příjmu pro dospělého člověka v 1 dražé 

 

 

 

 

 

 



Pomocné látky 

• pro�spékavé látky: stearan hořečnatý, mastek 
• leš�dlo: včelí vosk 
• nosič: kroskarmelosa sodná sůl 
• škrob, žela�na, makrogol, povidon, hypromelosa 
• neobsahuje barviva 

 

Upozornění 
• Ukládejte mimo dosah dě�. 
• Nepřekračujte doporučené dávkování. 
• Přípravek neslouží jako náhrada pestré stravy. 
• Uchovávejte v původním obalu při pokojové teplotě mimo sluneční záření. 

 

• Podrobné informace na hlavních stránkách výrobce >> 

 

RosenPharma a.s. | e-shop rpshop.cz | 664 81 Veverské Knínice 265 

 

https://rpshop.cz/multivitamin
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