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Gospodarka kwasowo-
-zasadowa organizmu

W terapii SanaZon® uzdrowienie gospodarki kwasowo
-zasadowej organizmu jest z jednej strony warunkiem, 
a z drugiej – jednym z celów. Nie ma przy tym znaczenia 
fakt, z jakimi objawami, czyli z jakim obrazem choroby, 
pacjent zgłasza się do gabinetu: jeśli jego gospodarka kwa-
sowo-zasadowa jest zaburzona, pierwszym krokiem tera-
pii jest zawsze odkwaszenie. Krótkotrwałe odkwaszenie 
uzyskuje się na samym początku terapii, podając proszek 
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przedstawionej metody terapeutycznej opierają się na przeświadczeniach i war-
tościach doświadczalnych w samej (mojej) instytucji terapeutycznej, których pa-
nująca medycyna konwencjonalna nie podziela i dla których nie istnieją związki 
przyczynowo-skutkowe dające się zdefiniować naukowo.



zasadowy. Strategie odkwaszania, mające na celu trwałe 
przywrócenie równowagi między kwasami i zasadami 
w organizmie, wiążą się z odpowiedzialnością samego 
pacjenta, który powinien odtąd tak układać swoją dietę 
i organizować życie, aby nigdy więcej nie doprowadzić do 
nadmiaru kwasów w organizmie.

Zasady zapewniają zdrowie 
i dobre samopoczucie – nadmiar 
kwasów powoduje choroby
Gospodarka kwasowo-zasadowa jest jednym z najważniej-
szych systemów regulacyjnych organizmu. To, czy na przy-
kład krew zaopatruje komórki organizmu w dostateczną 
ilość tlenu i składników odżywczych lub czy enzymy zawarte 
w sokach trawiennych optymalnie wykonują swoje zadanie 
polegające na „przerobieniu” przyswojonych składników po-
karmu, zależy w decydującym stopniu od równowagi mię-
dzy substancjami kwasowymi i zasadowymi. Inaczej mó-
wiąc, nawet najmniejsze odstępstwa od idealnego odczynu 
środowiska w kierunku zbyt kwaśnym mogą mieć poważne 
skutki dla całego organizmu. Oczywiście nierównowaga ta 
może się przesunąć również w kierunku zasadowym. Na to 
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niebezpieczeństwo jednak nasz organizm w obecnych cza-
sach nie jest narażony praktycznie nigdy. Nasze odżywianie 
bowiem – podobnie jak nasz tryb życia – są przeważnie „kwa-
śne”: spożywamy znacznie więcej produktów spożywczych, 
które mają działanie nie zasado-, lecz kwasotwórcze. O tym 
jednak później.

Skala wartości pH służąca do oceny 
kwasowości
Stosunek kwasów i zasad w roztworach wodnych można 
wyrazić wartością pH. Nie w całym organizmie jest ona taka 
sama, gdyż różne układy organizmu do optymalnego wyko-
nywania swoich zadań potrzebują specyficznego pH. Skala 
wartości pH sięga od 0 do 14. Wartości od 0 do 7 znajdują 
się w obszarze kwaśnym: im mniejsza liczba, tym więcej 
kwasu zawiera płyn. Skala jest przy tym tak zdefiniowana, że 
zmiana o całą liczbę (lub o jeden wskaźnik barwny) oznacza 
kwasowość dziesięciokrotnie mniejszą lub większą. Typo-
wym kwaśnym płynem produkowanym w organizmie jest 
sok żołądkowy, którego wartość pH na czczo wynosi od 1 do 
1,5. Przykład ten pokazuje, że kwaśne substancje nie tylko 
mogą być tolerowane w organizmie, lecz w odpowiedniej ilo-
ści są po prostu niezbędne do życia. Zakres pH od 7 do 14 
oznacza, że płyn jest zasadowy, czyli alkaliczny. Na przykład 

25

Opisana tu metoda terapii jest stosowana w medycynie tradycyjnej, lecz nie na-
leży do metod powszechnie uznanych przez medycynę akademicką. Wszystkie 
zamieszczone tu wypowiedzi dotyczące właściwości i działania oraz wskazań 
przedstawionej metody terapeutycznej opierają się na przeświadczeniach i war-
tościach doświadczalnych w samej (mojej) instytucji terapeutycznej, których pa-
nująca medycyna konwencjonalna nie podziela i dla których nie istnieją związki 
przyczynowo-skutkowe dające się zdefiniować naukowo.

Gospodarka kwasowo-zasadowa organizmu



wydzielina jelita cienkiego ma przeważnie wartość pH około 
7,8. Lekko zasadowego środowiska o wartości pH między 
7,37 i 7,45 potrzebuje też nasza krew, aby móc spełniać swoje 
istotne dla życia funkcje. Również ślina o wartości pH 7,1 
jest substancją lekko zasadową. Wartość 7, znajdującą się 
dokładnie pośrodku skali, świadczy o całkowicie obojętnym 
odczynie danego płynu.

Kwasy i zasady
Zasady są związkami chemicznymi, które w roztworze wod-
nym rozpadają się, uwalniając jony wodorotlenowe o ładunku 
ujemnym (OH-) i zwiększając w ten sposób wartość pH roz-
tworu. Roztwór wodny, który zawiera zasady, nosi nazwę ługu. 
Zasady tworzą się przede wszystkim z udziałem składników 
mineralnych, na przykład potasu, wapnia, sodu, magnezu 
i żelaza. Do najważniejszych roztworów zasadowych należą 
ługi potasowy i sodowy.

Obecność zasad można poznać na przykład po niebieskim 
zabarwieniu papierka lakmusowego.

Kwasy są związkami chemicznymi, które w roztworze wod-
nym rozpadają się, uwalniając jony wodorowe o ładunku 
dodatnim (H+). 

Twoja krew nie kłamie
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