Dagelijks ontzuren met Alka®

Supplementen om te ontzuren

Huidverzorging om te ontzuren
Alka® Tabs Calcium

Compenseer het verzurende leven door dagelijks te ontzuren met Alka®. Alka® producten
zijn speciaal ontwikkeld om de afvoer van
zure afvalstoffen uit uw lichaam te stimuleren. 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 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 heeft een dubbele werking. Het lost zure afvalstoffen in uw lichaam op en voegt
tegelijkertijd geïoniseerd calcium
toe aan uw lichaam.

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

Alka® Bad

Voeding om te ontzuren

Alka Tabs Original

Alka Thee

Alka Scrub

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.

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.

®

®

Mineralen

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.

basisch mineralen complex

Zuur-base in balans!

®

Draagt bij tot een gezond zuur-base evenwicht *

Alka® Tabs Magnesium

Alka® Greens

Alka® Crème

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

Met Alka Greens maakt u een
lekkere groene smoothie vol 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.

®

Vegan

* Zink

Gentechvrij

Lactosevrij

Glutenvrij

Waarom extra mineralen?

Wat is Alka® Mineralen?

Wat doet Alka® Mineralen?

De moderne leefwijze veroorzaakt een hoge
zuurbelasting in ons lichaam. Het lichaam wordt
hierdoor gedwongen de mineralen uit onze weefsels te gebruiken om alle zure afvalstoffen te
neutraliseren. Zo onstaat een mineralengebrek.

Alka® Mineralen is een voedingssupplement in
capsulevorm en voorziet u van alle belangrijke
basische mineralen, sporenelementen en biologisch geteelde grassen.

Alka® Mineralen ondersteunt een gezond zuurbase evenwicht, reinigt uw lichaam en vult de
mineralendepots in uw lichaam weer aan.

Wat maakt Alka® Mineralen bijzonder?

Bovendien is het voor veel mensen lastig voldoende mineralen uit voeding te halen. Een
verkeerd voedingspatroon en bodemverarming
door intensieve landbouw leiden tot minder
mineralen in de voeding.

•	
Optimale dagelijkse aanvulling met 50 % ADH
•	
De best opneembare mineraalverbindingen
•	
100% actieve ingrediënten

Mineralen zijn belangrijk

Calcified Atlantic Seaweed® is
een mineralencomplex uit rode
algen uit zuiver zeewater en rijk
aan calcium en magnesium. Deze
plantaardige bron is van nature
zeer basisch met pH 10,5!

Alka® Mineralen:
•	
Ondersteunt het immuunsysteem 2, 4, 5, 6
•	
Draagt bij aan extra energie bij vermoeidheid 1, 2
•	
Is goed voor de aanmaak van kraakbeen 7
•	
Helpt bij het behoud van sterke botten 1, 3, 6, 7
•	
Draagt bij aan een normale spierwerking 1, 3
•	
Is goed voor je haren en nagels 5, 6
•	
Helpt bij het gezond houden van de huid 6

Mineralen zijn onmisbaar voor vele belangrijke
processen in ons lichaam. Een gebrek aan
mineralen kan tot klachten leiden.

+
50%
uit voeding

=
50% ®
uit Alka

Bijzondere en biologische ingrediënten:

Goed voor u:

Voor wie is Alka® Mineralen?
Voor wie is Alka® Mineralen?
Iedereen profiteert van Alka® Mineralen:
•	
Mensen die gezond leven en hun gezondheid
actief willen ondersteunen
•	
Mensen met een moderne levensstijl en hoge
zuurbelasting
•	
Mensen die klachten hebben als gevolg van
verzuring

Gebruik:
De aanbevolen dosering is 2 x
daags 2 capsules. Bij voorkeur
innemen met water net voor, tijdens of direct na een maaltijd. Voor
kinderen vanaf 12 jaar bedraagt de
dosering 2 capsules per dag.

1) magnesium, 2) ijzer, 3) calcium, 4) koper,
5) seleen, 6) zink, 7) mangaan

Calcified Atlantic
Seaweed®

Biologisch tarwegras en
gerstegras zijn de meest basische
grassoorten die bestaan. Ze zijn
o.a. rijk aan vitamines, mineralen,
Kiemgrassen
(100% biologisch) antioxidanten en chlorofyl (bladgroen) dat het lichaam reinigt en
energie geeft.

Persoonlijk advies?

Tips:
Als u moeite heeft met slikken
neemt u de capsules het beste
na de maaltijd in. Ook innemen
met vruchtensap helpt capsules
makkelijker door te slikken. Eventueel mag u de capsules ook openmaken en de
inhoud vermengen met eten of drinken.
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