basische crème pH 8,2

Alka Crème
®

Zuur-base in balans!
Voor de basische
huidverzorging

Basische
huidverzorging
Een huid die
voelt als nieuw

Een gezonde huid is onmisbaar: zij is het
omhulsel van het lichaam. De huid beschermt
tegen onder andere ziektekiemen en regelt
de lichaamstemperatuur. Daarnaast is een
gezonde huid het belangrijkste ingrediënt voor
een stralende huid. Alka® Crème helpt u bij het
creëren van een gezonde huid.

Een lesje
verzuring
Elke huid maakt constant nieuwe huidcellen
aan. Hierdoor heeft u altijd na 15 à 30 dagen
een compleet nieuwe huid. Om dit proces zo
goed mogelijk te laten verlopen is een juiste
zuurgraad nodig.
Een huidcel komt ter wereld in een basische
omgeving met een pH-waarde die ligt tussen
de 7,5 en 8,5. Wanneer de pH-waarde van de
omgeving te laag is -ofwel de omgeving is te
zuur-, dan kan het huidvernieuwingsproces
verstoord raken. De huidcellen sterven af voordat
ze rijp zijn. Dit kan bijvoorbeeld huidirritatie,
schilfers en uitdroging veroorzaken.

Mooi van
binnen en van
buiten

Zit u lekker in uw vel?
Uw huid heeft dus een juiste -basische- zuurgraad
nodig om de celgroei optimaal te laten verlopen.
Uit onderzoek is gebleken dat de optimale
pH-waarde voor de vorming van nieuwe huid
tussen de eerdergenoemde 7,5 en 8,5 ligt.
Alka® Crème heeft een ideale pH-waarde van
8,2. Het dagelijks toepassen van Alka® Crème
op uw huid zorgt voor een blijvende, optimale
zuurgraad.

Heeft u een extreem droge huid of juist een
glimmende, vette huid? De uitgedachte
combinatie van ingrediënten maakt deze
full-body crème geschikt voor ieder huidtype.

Alka® Crème

98% van
alle crèmes
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Alka® Crème bestaat uit een mix van natuurlijke
oliën, vitaminen en enzymen. De natuurlijke
oliën zijn bacterie- en schimmeldodend. De
vitaminen beschermen de huid tegen veroudering
en uv-licht. De enzymen stimuleren het
huidvernieuwingsproces.
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Kokosolie

Een tropische
alleskunner
Veel mensen kennen kokosolie als gezond
alternatief voor bakboter. Echter, wist u dat deze
plantaardige olie ook heel erg goed voor de huid
is? Kokosolie is rijk aan antioxidanten. Deze
versterken de huid en gaan huidveroudering
tegen. Uw huid is in een mum van tijd strakker,
stralender en gezonder.

Amandelolie

Het klinkt lekker,
het voelt gezond
Het eten van amandelnoten is niet alleen heel erg
lekker: het geeft u ook een fit gevoel. Wist u dat
de olie van de amandelnoot bijdraagt aan een
gezond leven? Amandelolie zit vol goede vetzuren
die de huid hydrateren. Hierdoor is het een
cadeautje voor mensen met een droge huid, acné
en striae. Daarnaast zit de olie vol met vitaminen
waaronder vitamine E. Deze zorgen onder andere
voor een gladde- en jong uitziende huid.

Jojoba-olie

Sheaboter

Hoewel de naam het wel doet vermoeden, is
jojoba-olie geen olie. Het is een vloeibare was.
Deze werd honderden jaren geleden al gebruikt
door indianen. Dat is niet gek: jojoba-olie heeft
een herstellende werking op de beschadigde
huid. Daarnaast is het een natuurlijke
zonbescherming. U profiteert namelijk van factor 4
wanneer u de huid met jojoba-olie behandelt.

Deze 100% natuurlijke boter is afkomstig van de
Karitéboom. Deze wordt ook wel Boom des Levens
genoemd. Dat is niet zonder reden. Sheaboter is
enerzijds rijk aan vitamine A, vitamine E en
vitamine F. Deze hydrateren de huid en verbeteren
de elasticiteit ervan. Anderzijds heeft sheaboter
ontelbaar veel helende eigenschappen.
Rimpeltjes, rode vlekken, uitslag: sheaboter helpt
de huid deze problemen op te lossen.

De zon straalt,
net als u

Dubbel zoveel
pluspunten

Co-enzym Q10
De hulptroepen
zijn gearriveerd

Ieder lichaam maakt zelf Co-enzym Q10, ook wel
ubichinon genoemd, aan. Dat is maar goed ook,
aangezien zonder Co-enzym Q10 geen nieuwe
huidcellen kunnen worden aangemaakt. Echter:
hoe ouder we worden, hoe minder Co-enzym Q10
het lichaam produceert. Het lichaam heeft dan
hulp nodig. Een dagelijkse toevoeging Co-enzym
Q10 stimuleert het huidvernieuwingsproces.
Dit houdt uw huid jong en strak.

Vitamine E

De beschermer
van de huid
Uw lichaam kan zelf geen vitamine E aanmaken,
echter heeft het lichaam wel vitamine E nodig.
Dit is namelijk een sterke antioxidant die de huid
beschermt tegen vrije radicalen. Deze ontstaan
door uv-licht dat de huid binnendringt. Vitamine E
breekt vrije radicalen af. Hierdoor wordt de huid
elastischer en sterker.

Voordat u
Alka® Crème
gaat gebruiken

Gebruiksaanwijzing

Alka® Crème is geschikt voor zowel kinderen als
volwassenen. Gebruik de crème dagelijks en
voortdurend. Alka® Crème is te gebruiken als
full-body crème, handcrème en voetcrème.

Alka® Crème is hygiënisch verpakt in een
lucht- en lichtdichte tube met een nieuw handig
doseerpompje. Het nieuwe pompje is stabiel en
werkt altijd, onafhankelijk of de tube nu staat of ligt!

Alka® Crème
 basische huidverzorging
 trekt snel in de huid
 voor ieder huidtype
 geschikt voor het hele lichaam
 als gezichtscrème voor de dag en nacht
 voor de verzorging van de handen en de voeten
 heerlijk na het douchen of na een bad
 ideaal na het zonnebaden

Alka® Crème kan dagelijks worden gebruikt door
volwassenen en kinderen voor een zachte, gezonde
en stralende huid. Alka® Crème is geschikt voor de
normale en voor de gevoelige huid.
Veelzijdig in gebruik:
N
 eutraliseert jeuk direct na muggen-, wespenen dazensteken.
 I s bijzonder effectief tegen de brandharen
van de eikenprocessierups.
 I deaal voor na het zonnebaden.
B
 iedt helpende hand bij zonneallergie
en warmtebultjes.
 Tevens geschikt als dag- en nachtcrème.

Overige
Alka® producten

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

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.

Alka® Tabs Original
Met de kalium- en natriumbicarbonaat in Alka®
Tabs Original neutraliseert u zure afvalstoffen.
De speciale maagzuurresistente tabletten 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® Tabs Calcium
Alka® Tabs Calcium heeft een dubbele werking.
Het lost zure afvalstoffen in uw lichaam op en
voegt tegelijke tijd geïoniseerd calcium toe aan uw
lichaam.
Alka® Bad
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® Thee
Geniet en ontzuur tegelijkertijd met deze heerlijke
kruidenthee. Alka® Thee bevat maar liefst 52 basische kruiden en helpt alle zure afvalstoffen af te
voeren.
Alka® Greens
Met Alka® Greens maakt u een lekkere groene
smoothie vol met basische voedingsstoffen,
vitamines en mineralen uit de natuur. Zo verbetert
u uw zuurbase balans, krijgt u extra energie en
ondersteunt u uw weerstand en spijsvertering.

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

