1) Zink

Voeding & Thee om te ontzuren

Huidverzorging om te ontzuren

Alka® Druppels

Alka® Thee

Alka® Bad

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

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

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® 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.

Calcium

basische capsules met calcium

Zuur-base in balans!



Draagt bij tot een gezond
zuur-base evenwicht*
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Alka® Greens

Alka® Crème

Met 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.
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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.

Supplementen om te ontzuren
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Dagelijks ontzuren met Alka®
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*zink
Inhoud: 60 capsules

Maagzuurresistent

Allergeenvrij

Vegan

+ Ca
Waarom ontzuren en calcium
aanvullen?
De moderne levensstijl met factoren als stress,
slaapgebrek en medicatie veroorzaken een hoog
gehalte aan zure afvalstoffen in ons lichaam. Wanneer deze niet meer volledig verwerkt en afgevoerd
kunnen worden, worden deze opgeslagen en
verzuurt ons lichaam.
Als noodoplossing ontrekt het lichaam calcium
aan de organen in een poging de overtollige zuren
daarmee te kunnen binden. Zo ontstaat er behalve
verzuring ook een calciumtekort.
Om optimaal te kunnen functioneren is het essentieel dat de zuur-base huishouding in balans blijft
en het lichaam over voldoende calcium kan
beschikken. Ontzuren met Alka® Tabs Calcium
helpt u daarbij.

Wat doet Alka® Tabs Calcium?

Wat is Alka® Tabs Calcium?

Met Alka® Tabs Calcium voorziet u het lichaam
op een slimme manier van extra calcium terwijl
u tegelijkertijd de hoofdoorzaak van een calciumtekort, verzuring, tegengaat door uw lichaam te
ontzuren.

Alka® Tabs Calcium bevat basische capsules die bestaan uit calciumcarbonaat en zink, omhuld door een
maagsapresistente capsulewand.

Zo kunt u zure afvalstoffen direct neutraliseren,
problematische vastzittende zuren in het lichaam
oplossen en de calciumvoorraad weer aanvullen.

Wat ervaart u?
Ontzuren met Alka Tabs Calcium:
• draagt bij tot een gezond zuur-base evenwicht1
• helpt botten en tanden sterk te houden2
• ondersteunt een gezonde spijsvertering2
• helpt spieren sterk te houden2
• activeert de natuurlijke energie in het lichaam2
• ondersteunt het immuunsysteem1
®

U voelt u zich weer gezonder,
vitaler en vol nieuwe energie.
1) zink, 2) calcium

Wat maakt de Tabs bijzonder?
De speciale maagzuurresistente
capsules hebben een “time release”
functie. De ingrediënten komen daardoor niet in contact met het maagzuur.
De capsules lossen geleidelijk op in de darmen waar
het calciumcarbonaat wordt omgezet in bicarbonaten
en actieve calciumionen. Via de darmwand worden
deze zeer effectief opgenomen. In het lichaam neutraliseren de bicarbonaten vervolgens de aanwezige
zure afvalstoffen terwijl de calciumionen alle depots
weer aanvullen.

Kleine dosering, grote kracht
Door de effectieve opname van
actieve calciumionen, waarbij
tegelijkertijd de oorzaak van een
calciumtekort wordt aangepakt,
heeft u slechts een geringe hoeveelheid calcium
nodig om alle voordelen te kunnen ervaren.

Voor wie is Alka® Tabs Calcium?
Iedereen profiteert van Alka® Tabs Calcium:
•	mensen die de botaanmaak extra willen
ondersteunen
•	vrouwen in de overgang
•	mensen die actief en krachtig willen blijven
• mensen die klachten hebben door verzuring
• mensen met behoefte aan extra weerstand

Gebruik
De aanbevolen dosering is 2
capsules per dag. Bij voorkeur
innemen met water net voor,
tijdens of direct na een maaltijd.
Voor kinderen vanaf 12 jaar
bedraagt de dosering 1 capsule
per dag.

Tips
Als u moeite heeft met slikken
neemt u de capsules het beste na
de maaltijd in. Ook innemen met
vruchtensap helpt de capsules
makkelijker door te slikken.

Persoonlijk advies?
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

Volg ons verhaal op
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
AlkaVitae International BV
Esp 246, Eindhoven, Nederland
www.alkavitae.com

