
Dagelijks ontzuren met Alka®

Compenseer het verzurende leven door dage-
lijks te ontzuren met Alka®. Alka® producten 
zijn speciaal ontwikkeld om de afvoer van 
zure afvalstoffen uit uw lichaam te stimuler-
en. Het aangename van Alka® is dat u de 
producten los van elkaar kunt gebruiken maar 
deze ook optimaal met elkaar kunt combi-
neren. Hierdoor kunt u steeds intensiever 
ontzuren op een wijze die bij uw situatie en 
levensstijl past. Ontzuren met Alka® betekent 
verantwoord genieten van een vitaal leven.
 

Alka® Tabs Calcium 

Alka® Tabs Calcium heeft een 
dubbele werking. Het lost zure 
afvalstoffen in uw lichaam op en 
voegt tegelijkertijd geïoniseerd 
calcium toe aan uw lichaam.

Voeding om te ontzuren

Alka® Thee
Geniet en ontzuur tegelijkertijd 
met deze heerlijke kruiden-
thee. Alka® Thee bevat maar 
liefst 52 basische kruiden en 
helpt alle zure afvalstoffen af 
te voeren.

Alka® Mineralen
Ga een mineralentekort door 
verzuring tegen en verbeter de 
basische balans in uw lichaam. 
Met Alka® Mineralen capsules 
vult u alle basische mineralen 
weer aan.

Supplementen om te ontzuren

Alka® Druppels
Los opgehoopte zuren op 
met Alka® Druppels door 
meerdere keren per dag 
enkele druppels toe te 
voegen aan uw drinkwater. 

Alka® Tabs Original
Met de kalium- en natrium- 
bicarbonaat in Alka® Tabs Original 
neutraliseert u zure afvalstoffen. De 
speciale maagzuurresistente tablet-
ten worden geleidelijk via de dar-
men opgenomen.

Alka® Tabs Magnesium
Met de dubbele werking van 
de maagzuurresistente Alka® 
Tabs Magnesium neutraliseert 
u afvalzuren en voegt u tegelij-
kertijd extra geïoniseerd  
magnesium toe.

Huidverzorging om te ontzuren

Alka® Bad
Help het grootste afvoerorgaan van 
uw lichaam, uw huid, alle zuren af te 
voeren. Alka® Bad ontzuurt, minerali-
seert en verzorgt uw huid en lichaam. 
Ook ideaal voor kleine kinderen.

Alka® Scrub
Verwijder dode huidcellen en  
neutraliseer zure afvalstoffen op 
de huid met Alka® Scrub. De 5 
verschillende oliën verzorgen en  
beschermen uw huid. Uw huid 
wordt weer mooi en soepel.

Alka® Crème
Verwen uw huid met Alka® Crème. 
Deze unieke basische verzorging  
is een weldaad voor de normale 
huid en ideaal voor de herstellende 
en problematische huid. Geschikt 
voor dag & nacht voor zowel  
lichaam als gezicht.

basische voedingsextracten

Zuur-base in balans!

Greens

Draagt bij tot een gezond zuur-base evenwicht*

*Zink Lactosevrij GlutenvrijVegan Gentechvrij



Persoonlijk advies?

Volg ons verhaal op

AlkaVitae International BV 
Esp 246, Eindhoven, Nederland
www.alkavitae.com

NL: (040) 30 400 17
BE: 03 808 15 98

Iedere werkdag van 09.00 tot 17.30 uur

Onze website en webshop
www.alka.nl | www.alka.be

Social media

  instagram.com/alka.nl
  facebook.com/AlkaVitae

Mis niets en meld je ook aan
voor de digitale nieuwbrief:

  www.alka.nl/nieuwsbrief
  www.alka.be/nl/nieuwsbrief

De consumptie van groente, fruit en bladgroen-
rijke kiemen is van essentieel belang voor een 
goede gezondheid. Deze basische voedings-
middelen helpen de zuur-base balans gezond te 
houden en leveren het lichaam een schat aan 
energie. Tegenwoordig lukt het echter nog maar 
weinig mensen om dagelijks voldoende porties 
groente en fruit binnen te krijgen. Daarbij leidt de 
minerale uitputting van de bodem door intensieve 
landbouw nog tot verdere verschraling van de 
broodnodige nutriënten in onze voeding.

Aanvullen is belangrijk

Alka® Greens combineert  
het beste voor uw lichaam

Alka® Greens is een lekkere groene smoothie die 
het lichaam elke dag weer voorziet van essentiële 
basische voedingsstoffen. De samenstelling bevat 
hoogwaardige natuurlijke extracten uit groente, 
fruit, kiemgrassen, algen en kruiden. Daarbij zitten 
er in Alka® Greens vitamines en mineralen uit 
plantaardige bronnen. Bovendien bevat  het een 
speciaal complex ter ondersteuning van de spijs-
vertering en de darmen met vezels, enzymen en 
probiotica.

Alka® Greens:
•  ondersteunt een gezond zuur-base evenwicht 1

•  activeert de natuurlijke energie in  
het lichaam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9

•  helpt bij vermoeidheid en moeheid 2, 4, 5, 6, 7, 9

•  is goed voor het concentratievermogen en  
het geheugen 2, 3, 5, 7, 8, 9

•  heeft een positieve invloed op het immuun- 
systeem 1, 2, 7, 9

•  is anti-oxidant en celbeschermend 1, 2, 4

•  heeft een gunstige invloed op hart  
en bloedvaten 2, 3

•  voorziet de darmen van vezels, enzymen  
en probiotica 

•  bevat biologisch tarwe- en gerstegras 
•  is geschikt voor diabetici, veganisten  

én sporters
•  Lactosevrij, Glutenvrij, Vegan, Gentechvrij

1) Zink, 2) vitamine C, 3) Vitamine B1, 4) Vitamine B2, 5) Vitamine 
B3, 6) Vitamine B5, 7) Vitamine B6, 8) Biotine, 9) Vitamine B12

Ervaar het zelf

Gebruik & Tips

Gebruik 1 stickverpakking à 10 gram per dag. Doe de 
inhoud van de stick in een glas of shakebeker. Voeg 
daar 250 ml water aan toe. Goed roeren of shaken  
en daarna opdrinken.

Tip 1: Door minder water toe te voe-
gen kunt u de smaak geconcentreer-
der en zoeter maken. Door meer 
water toe te voegen wordt uw 
smoothie juist minder zoet. U kunt 
Alka® Greens ook met plantaardige 
melk of vruchtensap bereiden.

Tip 2: De beste opname van voeding-
stoffen door het lichaam vindt plaats  
in de ochtend. Begin elke dag met 
een glas Alka® Greens bij het ontbijt 
en profiteer de hele dag van meer 
energie en fitheid.

Tip 3: Omdat Alka® Greens verpakt is in 
handige afgemeten porties van 10 gram 
heeft u altijd de juiste hoeveelheid in een 
glas. Gebruik Alka® Greens ook tijdens uw 
vakantie of onderweg, de sticks zijn mak-
kelijk mee te nemen in uw tas of koffer!

AlgenGroenten Fruit Kiemgrassen
(100% biologisch)

Kruiden Quinoa Probiotica Vezels


