Dagelijks ontzuren met Alka®
Alka® producten zijn speciaal ontwikkeld om
de afvoer van zure afvalstoffen uit uw lichaam
te ondersteunen en uw zuur-base evenwicht
te helpen gezond te houden.1 Het aangename
van Alka® is dat u de producten los van elkaar
kunt gebruiken maar deze ook optimaal met
elkaar kunt combineren. Hierdoor kunt u
ontzuren op een wijze die het beste bij uw
situatie en levensstijl past.
1) Zink

Supplementen om te ontzuren

Voeding om te ontzuren

Huidverzorging om te ontzuren

Alka® Tabs Original

Alka® Thee

Alka® Bad

Met de kalium- en natriumbicarbonaat in Alka® Tabs Original
neutraliseert u zure afvalstoffen.
De speciale maagzuurresistente
tabletten worden geleidelijk via
de darmen opgenomen.

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

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

Alka Mineralen

Alka Scrub

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.

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

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.
®

basische druppels

Zuur-base in balans!
Draagt bij tot een gezond zuur-base evenwicht*

®

Alka® Greens

Alka® Crème

Alka Greens maakt u een lekkere
groene smoothie vol met basische
voedingsstoffen, vitamines en mineralen uit de natuur. Zo verbetert u uw
zuur-base balans, krijgt u extra energie en ondersteunt u uw weerstand en spijsvertering.

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.

®

Alka® Druppels

makkelij

basischk
water
maken

zink
Inhoud: 55 ml
*

Geurloos

Kleurloos Allergeenvrij

Vegan

Hoe werkt Alka® Druppels?
Alka® Druppels bevat basische druppels met zink
voor het maken van basisch drinkwater. Het drinken
van basisch water zorgt
voor natuurlijke extra
aanmaak van lichaamseigen natriumbicarbonaat.
Zink ondersteunt een
gezond zuur-base
evenwicht.

snel en makkelijk
basisch water maken

Tips
Waarom Alka Druppels?
®

De moderne leefwijze veroorzaakt een hoge
zuurbelasting in het lichaam. Verzurende
voedingsmiddelen, stress, te weinig slaap en
ongezonde leefgewoontes zijn ongunstig voor
een gezond zuur-base evenwicht. Een overschot
aan zure afvalstoffen kan het functioneren van
ons lichaam beïnvloeden.

Hoe gebruikt u Alka Druppels?
®

De aanbevolen dosering is 4 keer per dag een glas
water met 4 druppels. Voor gebruik het flesje goed
schudden. Open de kind-veilige dop van het flesje
door de dop eerst naar beneden te drukken en dan
open te draaien. Voeg, door voorzichtig indrukken
van het flesje, 4 druppels toe aan een glas met
water van ongeveer 200 ml. Even roeren en daarna
binnen 1 minuut het hele glas leeg drinken.

Het gebruik van Alka Druppels is makkelijk in te
passen in uw dagelijkse ritme. Goede momenten
om een glas water met 4 druppels te drinken zijn
bijvoorbeeld ’s ochtends bij het opstaan, een half
uur voor de lunch, een half uur voor het avondmaal en een uur voor het slapen gaan.
®

Maar u kunt ook een fles met water vullen en
daaraan 20 druppels per liter, of 30 druppels per
1,5 liter toevoegen. Deze fles kunt u bijvoorbeeld
meenemen in de auto of naar uw werk.

Wat u moet weten voordat u
Alka® Druppels gebruikt

Persoonlijk advies?

Vanwege de hoge concentratie hydroxides in Alka®
Druppels, dient u het concentraat niet onverdund in
de ogen, mond of op de huid druppelen. In geval van
contact goed spoelen met water. Mogelijke ontstane
wondjes of irritaties op de huid herstellen vanzelf.
Bij contact met de ogen goed spoelen met water en
onmiddellijk een arts raadplegen.
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