
Vitaal ouder worden door ontzuren.



Platform voor advies en kennisdeling

www.zuurbasekennis.nl

www.zuurbasekennis.be
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Gezondheid in Nederland.

• 9,9 miljoen Nederlanders één of meer chronische 

aandoeningen (01-01-2018). (58%)

• 4,6 miljoen mannen en 5,3 miljoen vrouwen 

hebben een chronische aandoening.

• Maar liefst 99% van de 75-plussers heeft een 

chronische aandoening.

Bron: www.volksgezondheidenzorg.info

http://www.volksgezondheidenzorg.info/


Ontzuren is niet alleen 

van deze tijd.

Systeem van Dr. Reckeweg Sang Wang







Wat zorgt voor verzuring?

• Voeding

• Stress

• Overmatige spierbelasting

• Medicatie

• Stralingsbelasting

• Te weinig vocht

• Ademhaling



Soorten afvalstoffen:

• Urinezuren: dierlijke eiwitten & lichaamscellen

• Azijnzuren: suikers, vetten, zoetstoffen

• Looizuren: koffie & zwarte thee

• Melkzuren: overmatige spierbelasting

• Koolzuren: Koolzuurhoudende dranken

• Vetzuren: overmatig gebruik koolhydraten

• Zwavelzuren: Varkensvlees



De zuurgraad



Optimale pH waarde in het lichaam

• Speeksel 6,00 – 7,50

• Maag 1,5 – 3,50

• Dunne darm 6,50 – 7,50

• Dikke darm 5,60 – 6,90

• Bloed 7,35 – 7,45

• Urine 4,50 – 8,40 (afh. tijdstip / ochtend zuurder)



• De zuurgraad van het bloed wordt op een constant niveau 

gehouden met behulp van onze basische buffers

• Deze basische buffer bestaat voor het grootste gedeelte uit 

het stofje bicarbonaat

Hoe gaat het lichaam om met 

(teveel) zure afvalstoffen?



Afname bicarbonaat…

Dr. Lynda Frassetto



Overlevingsmechanismen

• Mineralen roof

• Vloeibare schadelijke zuren naar vaste vorm

• Vocht vasthouden



Verslakking



Dr. Reckeweg 6 fasen: 
Ziekte verschijnt niet uit het niets!

Fase 1: de uitscheidingsfase

Fase 2: de ontstekingsfase

Fase 3: de verslakkingsfase

Fase 4: de verzadigingsfase

Fase 5: de degeneratiefase

Fase 6: de ontwrichtingsfase
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Rood t/m geel zijn zure afvalstoffen

Verzuring is veroudering



Spierpijn



Osteoporose



Artrose



Jicht



Hoge bloeddruk



Reumatoide artritis



Chronische vermoeidheid



Fibromyalgie



Brandend maagzuur



Kalknagels



Eczeem en psoriasis



Cellulite



• Verhoog de basische buffer

• Voed het lichaam met basische voedingstoffen

• Drink kruidenextracten

• Neem ontzurende en mineraliserende 

(hand- en voet)baden

• Ondersteun je huid met basische 

huidverzorging

Pak de oorzaak aan, start met 

actief ontzuren!



• Zuur-vormende voedingsmiddelen laten na verbranding zure 

afvalstoffen achter zoals urinezuren, fosforzuren, looizuren en 

azijnzuren

• Basisch-vormende voedingsmiddelen laten na verbranding 

basische stoffen achter zoals ijzer, kalium, en magnesium

Voeding in grote lijnen.



• Basische druppels

• Basische tabletten met bicarbonaat

• Basische tabletten met magnesium of calcium

Ontzurende producten



Ontzuren is het proces waarbij dagelijks de stroom zure 

afvalstoffen wordt geneutraliseerd en de opgebouwde zuurresten 

uit het lichaam worden verwijderd.

Wat is ontzuren?



• Grote diversiteit aan kruiden in de juiste 

combinatie en rijk aan antioxidanten

• Energierijke elementen

• Reinigt blaas, lever en nieren

• Verbetering van bloedcirculatie en 

spijsvertering

• Bevordert direct de afvoer van zure 

afvalstoffen

Ontzurende kruidenthee



• Vul tekorten aan

• Compenseer de dagelijkse stroom verzurende 

voedingsstoffen met hoogwaardige basische 

voedingsextracten.

• Voor opbouw en behoud van weerstand

• Ontzuurt en beschermt tegen verzuring!

• Extracten met: groenten, fruit, kiemgrassen, 

algen, vezels, enzymen, probiotica.

Voed het lichaam met basische 

voedingsstoffen



Voed het lichaam met mineralen!

• Door verzuring ontstaat mineralentekort

• Te weinig mineralen in de normale voeding

• Gezondheidsklachten door tekort aan mineralen

• Trek in zoet en zout

• Beschermt tegen verzuring



Het belang van een basische 

huidverzorging



Omdat basisch beter is dan pH-neutraal

• Licht zure buitenkant pH 5.5 = bescherming

• Door de uitstoot van urinezuren van binnenuit kan de
hoornlaag zuurder worden dan ph 5.5

• Onderste laag van de opperhuid = huidvernieuwing
Basale laag, ideaal is pH tussen 7.5 en 8.5

• Sneller herstel van de huid

Basische huidverzorging



Neem ontzurende en 

mineraliserende baden

• Bevordert de afvoer van afvalstoffen via de 

huid

• Basisch badwater met pH waarde 8,5

• Droogt de huid niet uit

• Stimuleert de aanmaak

van gezonde huidcellen

• De huid kan weer ademen!



• Nieuwe cellen ontwikkelen zich optimaal 

in een basische zuurgraad van PH 8,2

• Optimale bescherming, regeneratie en

herstel van de huid

.

Basische crème



• Basische zout/olie scrubformule  is ideaal

• Neutraliseert overtollige zure afvalstoffen

• Verwijdert dode huidcellen

• Mineraliseert de huid

• Basische PH ondersteunt 

gezonde zuurgraad van 

de huid

Basische Scrub



ONTZURINGS-

VERSCHIJNSELEN?



Bij een optimale zuur-base balans kan het lichaam weer vitamines en 

mineralen gaan gebruiken voor de opbouw van het lichaam voor een 

betere structuur van kraakbeen, botten, spieren, bind weefsel, huid, haar, 

tanden en nagels. 

De afbraak hiervan is dan verleden tijd!

Een goede zuur-base balans zorgt voor levenslust en vitaliteit!

Samenvattend



Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?


