
Alka® Brochure

Zuur-base in balans!
Ontdek de kracht van het zuur-base 

evenwicht voor uw gezondheid

producten om te ontzuren
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Bent u zuur?

Dagelijks groeit ons bewustzijn over de werking van ons  
lichaam. Maar bij veel mensen is nog niet bekend hoe  
ons eetpatroon en onze levensstijl de gezondheid op  
langere termijn kan beïnvloeden. 

Voeding, stress, medicijnen en overmatige spierbelasting produceren na verbranding zure 
afvalstoffen. Uw lichaam moet deze kwijt om de zuurgraad van het bloed op een constant 
niveau te houden. Voorbeelden van zure afvalstoffen zijn urinezuren, melkzuren, vetzuren, 
azijnzuren, looizuren. 

De hoeveelheid afvalzuren die dagelijks in het bloed vrijkomt is te groot om via de normale 
uitscheidingorganen ons lichaam te verlaten. Het lichaam slaat de schadelijke zuurresten 
op in o.a. de weefsels en de gewrichten. Ons lichaam verzuurt steeds meer naarmate we 
ouder worden, met als gevolg dat op gegeven moment vermoeidheid, stijfheid en pijnen 
kunnen ontstaan.

Welke factoren 
veroorzaken verzuring?

Voeding
Voedsel dat we eten heeft na verbranding ervan een zuurvormende invloed op het lichaam. 
Met name dierlijke eiwitten, suikers, bepaalde vetten, alcohol, koffie en frisdranken laten 
veel restzuren achter. 

Stress
Stress heeft een sterk verzurende werking op het lichaam. In een stresssituatie breekt  
het lichaam veel cellen af waarbij urinezuren vrijkomen. 

Bent u zuur?
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Overmatige  spierbelasting
Bij overmatige spierbelasting produceert het lichaam veel melkzuren, met spierpijnen 
als gevolg. 

Overig
- Roken 
- Medicijngebruik
- Straling (zendmasten, WiFi, mobiele telefoons, DECT telefoons, e.d.)
- Luchtverontreiniging

      
Verzuring van het lichaam gedurende de jaren!

Naarmate we ouder worden neemt het aandeel aan vloeibare en 
vaste afvalzuren in ons lichaam toe

In bovenstaand plaatje kunt u zien hoe de verzuring gemiddeld verloopt naarmate we ouder 
worden. Bij de geboorte bestaat het lichaam in de ideale toestand uit 70% water en 30% 
mineralen en sporenelementen. Na het 40ste levensjaar kan het lichaam door verzuring al 
voor de helft bestaan uit zure afvalstoffen (zowel in vaste vorm als in vloeibare vorm).

Verzuring is veroudering
Door de ophoping van zure afvalstoffen kunnen lichaamcellen minder goed hun werk doen. 
Het gebrek aan zuurstof en de ophoping van zuren maakt cellen steeds minder actief met als 
gevolg dat de weefsels verouderen. Verzuring maakt u sneller oud en is een bedreiging voor 
de vitaliteit op de lange termijn.
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Om verzuring tegen te gaan gaat u ontzuren. Ontzuren is het proces waarbij de 
stroom zure afvalstoffen afneemt en opgebouwde zuurresten uit het lichaam worden 
verwijderd. Hoe minder zuurvorming des te beter het lichaam kan functioneren.  

Beperk verzurende factoren
•  Als eerste is het natuurlijk raadzaam om de factoren die het lichaam sterk verzuren,  

zoals stress, roken, medicijnen, overmatige spierbelasting en schadelijke straling,  
zoveel mogelijk te vermijden of te beperken.

•   Beperk de consumptie van verzurende voeding en dranken. Hierbij moet u denken aan 
dierlijke eiwitten, suikers, koolzuurhoudende dranken, alcohol, koffie en zwarte thee.

Eet meer ontzurend voedsel
•   Door meer ontzurende voeding te eten zoals groenten, fruit, aardappelen, noten en 

zaden, zal het lichaam veel minder worden belast met zure afvalstoffen. 

 
        

Helaas is het in de huidige maatschappij niet of nauwelijks mogelijk om alle verzurende 
factoren te beperken of te vermijden. Ook is het lastig om elke dag gezond te eten met 
voldoende porties groenten en fruit. Een aangepast voedingspatroon of levensstijl is niet 
genoeg om verzuring tegen te gaan.

Actief ontzuren!
Door actief te ontzuren zet u uw lichaam aan tot het neutraliseren van overtollige zure 
afvalstoffen.  maakt actief ontzuren mogelijk. Door het drinken van water met 
basische druppels en ontzurende kruidenthee, het nemen van gecoate basische tabletten, 
ontzurende baden met basisch badzout en basische en orthomoleculaire voedingsextrac-
ten, wordt het lichaam actief gezuiverd van zure afvalstoffen.

Ontzuren doet u zo!

Ontzuren doet u zo!
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            Dagelijks ontzuren met

Compenseer het verzurende leven door dagelijks te ontzuren met .   
 producten zijn speciaal ontwikkeld om de afvoer van zure afvalstoffen uit uw  

lichaam te stimuleren. 

Het aangename van  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  betekent verant-
woord genieten van een vitaal leven!

     

 

  Druppels, basische druppels voor uw drinkwater

  Tabs, gecoate basische tabletten

  Tabs Magnesium, gecoate basische tabletten met geïoniseerd magnesium

  Tabs Calcium, gecoate basische tabletten met geïoniseerd calcium

  Thee, ontzurende thee met 52 kruiden

  Bad, basisch badzout voor ontzurende en mineraliserende baden of voetbaden

  Greens, superfood vol basische en orthomoleculaire voedingsextracten

Dagelijks ontzuren met



 Druppels zijn basische druppels, die bij toevoeging aan uw drinkwater de pH 
waarde ervan verhoogt. Hierdoor ontstaat basisch water. Het drinken van basisch water 
heeft een sterke ontzurende werking op uw lichaam. Drink 5 glazen water verdeeld 
over de dag om uw lichaam te ontzuren. Ervaar de kracht van enkele druppels in een 
glas drinkwater. Door het dagelijkse gebruik van  Druppels zorgt  
u ervoor dat de zuurbalans, de vitale balans van uw leven, in evenwicht blijft!

 Ontzuren door enkele druppels toe te voegen aan drinkwater

 Wereldwijd al meer dan 15 jaar verkocht

 Handzaam flesje om overal mee naar toe te nemen

 1 flesje voor minimaal 2 maanden dagelijks gebruik

Druppels

Druppels

Ontzurende kracht van
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Inhoud: 37ml

ontwikkeld volgens

us patent 5306511GEPATENTEERD

Hoe gebruikt u Alka® Druppels?
Voeg 3 druppels toe aan een glas met drinkwater. Voor de 
beste resultaten, drink verdeeld over de dag 5 glazen water 
met  Druppels op een zo leeg mogelijke maag; Goede 
momenten daarbij zijn bij het opstaan, voor het slapen 
gaan, 20 minuten voor en 1,5 uur na de maaltijden.

 

Combineer met  Tabs
Als u moeite heeft met het dagelijks drinken van 5 glazen water, dan kunt u naast  
Druppels ook   Tabs gebruiken. Per dag 2 of 3 glazen water met  Druppels 
met daarnaast 2 of 3 tabletjes  Tabs is een prima combinatie om uw lichaam te 
ontzuren.

Wist u dat in Japan en Zuid-Korea al sinds lange tijd basisch water wordt gedronken? Regu-
liere en alternatieve artsen zijn daar bekend met de positieve bijdrage van basisch water bij 
het nastreven van een goede gezondheid. Ontdek het zelf en ga aan de slag met  
Druppels!

U kunt ook een fles vullen met water en de druppels 
daaraan toevoegen. Deze fles kunt u meenemen naar 
bijvoorbeeld uw werk, of in uw auto. Een flesje  
Druppels heeft een inhoud van 37ml (~ 1000 druppels).  
Bij de aanbevolen dagelijkse dosering is dit voldoende 
voor minimaal 2 maanden gebruik.

Tip!
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 Tabs Original zijn basische tabletjes waarmee u op gemakkelijke wijze uw 
lichaam dagelijks kunt ontzuren. Ze bestaan uit een gepatenteerde combinatie van 
natriumbicarbonaat en kaliumbicarbonaat, omhuld door een speciale maagsapre-
sistente coating. Deze zorgt ervoor dat de ingrediënten niet worden geneutraliseerd 
door het maagzuur.

Daarnaast bevatten de tabletten een tijdsafhankelijk component waardoor deze gedo-
seerd in de darmen oplossen. De bicarbonaten die geleidelijk via de darmwand in het 
lichaam worden opgenomen kunnen nu de opgehoopte afvalzuren in het lichaam los-
weken en neutraliseren.

Hoe gebruikt u  Tabs Original?
Neem 3 x daags 1 tablet na de maaltijd.  Tabs Original 
zijn verpakt in handige doordrukstrips zodat u deze gemakke-
lijk kunt meenemen.

Tabs Original
Dagelijks ontzuren met 

 Ontzuren door dagelijks een tabletje na de maaltijd

 Lost gedoseerd op in de darmen en niet in de maag

 Juiste verhouding natrium/kalium voor een evenwichtige vochtbalans

 Perfect te combineren met  Druppels
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Inhoud: 90 tabletten

Tabs

 Ontzuren én magnesium toevoegen in 1 tablet

 Draagt bij tot een gezond zuur-base evenwicht

 Efficiënte opname van magnesium en bicarbonaten

  Ondersteunt o.a. soepele spieren, een gezonde elektrolyten balans, een goede nacht-
rust, het concentratievermogen en zenuwstelsel.

Tabs Magnesium
Ontzuren én magnesium

9

Iedereen kent intussen wel de voordelen van magnesium voor het lichaam. Maar wist 
u dat magnesiumcarbonaat de verbinding is met de meeste hoeveelheid aan magne-
sium? Echter, het nadeel van magnesiumcarbonaat is dat het vanwege het maagzuur 
nauwelijks wordt opgenomen.
 

 Tabs Magnesium wordt niet aangetast door het maagzuur
  heeft dit probleem weten te tackelen door een tablet te ontwikkelen met een 

maagzuurresistente coating die de maag onaangetast passeert en pas in de darmen gedo-
seerd oplost. In reactie met aanwezig koolzuur in de darmen wordt magnesiumcarbonaat 
omgezet in bicarbonaationen en in magnesiumionen:
 
Via de darmwand worden de bicarbonaten opgenomen en neutraliseren ze aanwezige zure 
afvalstoffen in het lichaam; uw lichaam ontzuurt! De magnesiumionen wordt via de darm-
wand opgenomen en verhogen de vrije stroom aan magnesium in het lichaam. Zeer efficiënt!

Hoe gebruikt u  Tabs Magnesium?
Neem 3 x daags 1 tablet na de maaltijd.  Tabs Magnesium zijn verpakt in handige 
doordrukstrips zodat u deze gemakkelijk kunt meenemen.
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Inhoud: 90 tabletten



“ Meet de
zuurgraad
van vloeistoffen”.

Meet de zuurgraad met de pH test strips

Met pH test strips kunt u eenvoudig de zuurgraad van vloeistoffen meten. Een vloeistof 
is zuur als de pH lager dan 7 is en een vloeistof is basisch als de pH hoger dan 7 is. 
Even het pH stripje in de vloeistof dippen, kleuren van het stripje vergelijken met het 
kleurenkaartje, en u weet de zuurgraad!

Meet de mate van verzuring van uw lichaam via uw speeksel en urine. De pH test strips 
zijn CE gecertificeerd en kunnen ook door medici worden gebruikt. Door het regelmatig 
meten van de pH waarde van speeksel en urine kunt u de voortgang van uw ontzuring 
volgen en daarna uw zuur-base evenwicht in de gaten houden.

Verpakking van 100 pH test strips

Meetbereik pH 4,5 – 10,0
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pH test strips

 Ontzuren door dagelijks een tabletje na de maaltijd

 Versterkt tevens de botten door zuiver geïoniseerd calcium

 Ideaal bij broze botten en calciumtekort

 Ook perfect te combineren met  Druppels

Tabs Calcium
Voor extra sterke botten

Met de  Tabs Calcium tabletten combineert u ontzuren met het toevoegen 
van extra calcium aan het lichaam. Speciaal voor mensen met een extra dagelijkse 
behoefte aan calcium.

Als gevolg van verzuring “rooft” het lichaam calcium uit de botten om de zuren mee te 
binden. De dichtheid van de botten neemt daardoor verder af. Met  Tabs Calcium 
zorgt u voor de dagelijkse ontzuring van uw lichaam en tegelijk wordt zuiver geïoniseerd 
calcium aan het lichaam toegevoegd.

 Tabs Calcium basische tabletten bestaan uit calciumcarbonaat met een maag-
sapresistente coating. Daarnaast bevatten de tabletten een tijdsafhankelijk component 
waardoor de ingrediënten gedoseerd in de darmen oplossen. De carbonaten worden via 
de darmwand opgenomen en omgezet in bicarbonaten, waarna het ontzuren kan begin-
nen.

Hoe gebruikt u  Tabs Calcium?
Neem 3 x daags 1 tablet na de maaltijd.  Tabs Calcium  
zijn verpakt in handige doordrukstrips zodat u deze gemakkelijk kunt meenemen.

Inhoud: 90 tabletten
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Met  Bad geniet u van een basische huidverzorging. Door toevoeging van 
 Bad aan uw badwater krijgt deze een basische waarde van ± pH 8,5. Zure 

afvalstoffen in uw lichaam worden via de huid door een osmotische druk van binnen 
naar buiten afgevoerd. De oude zure huidlagen worden geneutraliseerd en vernieuwd. 

 Bad voorziet uw huid weer van talrijke nieuwe mineralen. Uw huid kan weer 
ademen en wordt heerlijk zacht.

12 soorten edelstenen voeden uw huid
 Bad bevat 12 verschillende soorten edelstenen in zuivere poedervorm. Edelstenen 

hebben een grote helende werking door hun mineraliserende en energetische kracht.

Bad
Ontzurende huidverzorging met 

Agaat

Chiastoliet

Amazoniet

Chrysopraas

Barnsteen

Citrien

Bergkristal

Rozekwarts

Carneool

Turkoois

Chalcedoon

Smaragd

Verkrijgbaar in verpakkingen van:
- pot à 1.200 gram

- 5 zakjes à 55 gram

12

Bad

 Bad bestaat uit de volgende  
ingrediënten:
Maris Sal, Himalayazout, Natriumbicarbo-
naat, Natriumcarbonaat, Kaliumcarbonaat, 
Calciumcarbonaat, Magnesiumsulfaat, 
Agaat, Amazoniet, Barnsteen, Bergkristal, 
Carneool, Chalcedoon, Chiastoliet, Citrien, 
Chyrsopraas, Rozekwarts, Turkoois en 
Smaragd.

Himalayazout mineraliseert uw huid
Het ongeraffineerde Himalayazout in 

 Bad bevat maar liefst 84 oorspron-
kelijke soorten mineralen en sporenele-
menten. Deze worden bij ieder bad opti-
maal via de huidcellen opgenomen.

Magnesium ontspant uw spieren
Magnesium is het mineraal dat zorgt voor 
de spierontspanning.  Bad bevat de 
juiste hoeveelheid magnesium en calcium 
voor een optimale ontspanning van de 
spieren. Geniet van  Bad na het 
sporten of na een stressvolle dag.

Het basische ligbad
Laat uw bad vollopen met water. Voeg 

 Bad toe. Roeren met de hand 
zodat het badzout gelijkmatig oplost. Voor 

ieder bad geldt dat hoe langer u het bad 
neemt des te beter de ontzurende werking 
op gang komt. U kunt daarom ook een 
badduur tot 60 minuten of zelfs langer 
aanhouden. Borstel tijdens het bad met 
regelmaat de huid af om de afvalstoffen 
te verwijderen en de doorbloeding te 
stimuleren.

 Bad voetbad
Geniet 20 - 30 minuten of langer van een 
voetbad met  Bad badzout. Borstel 
tijdens het voetbad regelmatig uw voeten 
af om de afvoer van de afvalstoffen en de 
doorbloeding te stimuleren. Heerlijk bij 
zere voeten, na een lange dag werken, 
lopen, of voor het slapen gaan.

Meer weldaad voor uw baby en kind!
Gebruik  Bad ook voor de verzorging 
van uw baby en kind. Erg geschikt voor de 
droge en geïrriteerde huid. Het water met 

 Bad is zacht van aard en prikt niet 
in de ogen.

 (Bi)carbonaten voor een diepe ontzurende werking

 12 verschillende soorten edelstenen in zuivere poedervorm

 Ongeraffineerd Himalayazout met 84 mineralen en sporenelementen

 Goede verhouding calcium en magnesium voor ontspannen spieren

 Goede verhouding kalium en natrium voor een optimale vochtregulering
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Kruiden zijn de kracht uit de natuur! Ieder kruid bevat energierijke elementen die ook 
de bouwstenen vormen van ons lichaam. Met een selectie van maar liefst 52 soorten 
kruiden bevat  Thee het gehele spectrum aan elementen die zorgen voor een 
optimale ontzuring van het lichaam. Vanwege de uitgebalanceerde variatie in kruiden 
kunt u  Thee dagelijks drinken.  

Drink  Thee ook bij uw maaltijden voor een  
goede  spijsvertering.  Thee is de weer- 
spiegeling van de natuur in uw kopje thee!

Verkrijgbaar in verpakkingen van:
- 50 kruidenthee filters à 2 gram
- 100 kruidenthee filters à 2 gram

 

 Ondersteunt de afvoer van zure afvalstoffen via de nieren en urinewegen 1) 

 Draagt bij tot een gezonde blaas en een gezond urinewegstelsel 2)

 Ondersteunt een goede spijsvertering 3)

 Met natuurlijke antioxidanten ter ondersteuning van het immuunsysteem 4)

 Helpt om een gezond lichaamsgewicht te behouden 5)

 Lekker en gezond, 100% puur natuur

Thee
Zuren afvoeren en genieten met 
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Thee

Welke kruiden bevat  Thee?
Ieder filter bevat 2 gram met een uitgebalanceerde selectie van de volgende kruiden:
agrimonie 2), alchemilla, anijs, appel, bonenkruid, braamblad, brandnetelbladeren, 
citroen, citroenschil, daslook, dille, dragon, driekleurig viooltje, duizendblad, eucalyptus, 
fenegriek, frambozenblad 1) 3), goudsbloem, graswortel 1) 5), groene theebladeren, heemst-
wortel, heermoes 2), ijzerkruid, kamille 3) 4), kaneel, karwij vruchten, koriander vruchten, 
kruidnagel, krulpeterselie, kurkuma 4), lavas 1), lavendel, lindebloesem, longkruid, man-
netjesereprijs, matébladeren 1) 5), melisse, moerasspirea, oregano, paardenbloemwortel 2), 
pepermuntblad 3), roos, rozemarijn 4), saliebladeren, selderij, smalle weegbree, tarwegras, 
tijm 4), venkel1), vlier 4) 5), zilverschoon, zwarte peper (in wisselende verhoudingen)

Hoe gebruikt u  Thee?
Doe het kruidenfilter in een kopje en voeg daar 250ml kokend  
water aan toe. Laat het kruidenfilter 5 minuten trekken.  
Even roeren en rustig opdrinken. U kunt eventueel het  
kruidenfilter langer laten trekken om de kruidenthee naar  
uw behoefte sterker te maken.

 Druppels in uw  Thee!
U kunt  Druppels ook in uw  Thee doen. Drink dagelijks  
2 koppen  Thee met 4 druppels om het ontzuren te veraan-
genamen en te intensiveren.

Maak heerlijke ijsthee van uw  Thee. Laat de  
 Thee afkoelen, voeg eventueel een ijsklontje 

en een schijfje citroen toe en geniet van uw frisse en  
gezonde  ijsthee op warme zomerse dagen.

Tip!
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 Greens met natuurlijke extracten van een grote variëteit groenten, fruit,  
kiemgrassen, kruiden en bloempollen met daarnaast complexen van vezels, enzymen, 
vitamines B uit gekiemde quinoa en een maagzuurresistente probiotische lactobacillus 
cultuur bieden het hele lichaam een weldadige hoeveelheid essentiële basische en 
orthomoleculaire voedingsstoffen.

Begin de dag met een glas  Greens
Dagelijks een glas met  Greens beschermt het lichaam tegen 
verzuring. Door de aanvulling van basische voedingsstoffen worden zure 
afvalstoffen veel makkelijker geneutraliseerd zonder dat het lichaam de 
basische mineralen put uit de botten en de huid.  Greens maakt uw 
huidige vitamine- en mineralensupplementen overbodig. Begin de dag 
met een portie  Greens en verzeker uw lichaam van al de voe-
dingsstoffen die het nodig heeft om gezond te blijven.

  100% natuurlijke hoogwaardige voedingsextracten en orthomoleculaire voedingsstoffen

 Vol basische mineralen voor een optimale ontzurende werking

 Met natuurlijke vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B7, Foliumzuur, B12 en C

 Goede ondersteuning van de gewrichten, darmen en hersenen

 Geschikt voor vegetariërs, veganisten en diabetici, licht gezoet met Stevia!

  De combinatie van bouwstoffen, vezels, enzymencomplex en probiotica zorgen voor een 

goede ondersteuning van het spijsverteringsstelsel en afweersysteem

  1 portie  Greens zit boordevol voedingsstoffen uit uw dagelijkse portie groente en fruit

Greens
Uw dagelijkse complete aanvulling
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Greens

Verkrijgbaar in verpakkingen van:
- 30 sticks à 10 gram
-  10 sticks à 10 gram

Verpakt in 10 of 30 handige stickverpakkingen van 10 gram!
 Greens is verpakt in handige afgemeten porties van 

10 gram. U heeft altijd de juiste hoeveelheid in een glas.

Hoe gebruikt u  Greens?
Voeg drinkwater toe aan de  Greens extracten, goed roeren en rustig opdrinken. 
Gebruik  Greens ook onderweg of tijdens uw verblijf buitenshuis, de sticks zijn 
makkelijk mee te nemen in uw tas of koffer!

Wat zit er in 1 stick  Greens van 10 gram?

* extracten zijn weergegeven in equivalente waarden en gemiddelde hoeveelheden.
Gluten- en lactosevrij, zonder synthetische toevoegingen, geen dierlijke ingrediënten. 
Geproduceerd in een omgeving waar ook noten en pinda’s worden verwerkt.

EXTRACTEN VAN GROENTEN,  
VRUCHTEN EN GRASSEN
Tarwegras ............................. 2.355mg
Gerstegras ............................ 2.303mg
Alfalfa ..................................... 100mg
Biet .......................................... 3.333mg*
Zoete aardappel ................ 3.333mg*
Witte aardappel ................. 3.333mg*
Ui .............................................. 3.333mg*
Wortel ..................................... 3.333mg*
Perzik ...................................... 3.333mg*
Citroen ................................... 3.333mg*
Limoen ................................... 3.333mg*
Sinaasappel......................... 3.333mg*
Grapefruit ............................. 3.333mg*
Pruim ...................................... 3.333mg*
Framboos .............................. 3.333mg*
Kers ......................................... 3.333mg*
Veenbes ................................. 3.333mg*
Rode druif ............................. 3.333mg*
Bosbes ................................... 3.333mg*
Aardbei .................................. 3.333mg*
Ananas ................................... 3.333mg*
Appel ...................................... 3.333mg*
Abrikoos ................................ 3.333mg*
Rode peper ........................... 3.333mg*
Aubergine ............................. 3.333mg*
Vlierbes ................................. 3.333mg*
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Groenten AlgenFruit Kruiden BloempollenGrassen Groene Thee Vezels Quinoa

ANTI-OXIDANTEN EN GEZOND 
IMMUUNSYSTEEM 
Bloempollen ........................ 2.000mg*
Acerola met 50% natuurlijke
vitamine C ............................ 200mg 
Groene Thee ........................ 1.250mg*
Gember .................................. 3.533mg*
Citroenzuur .......................... 100mg
Panmol® nat. vit.B
complex uit Quinoa
B1 ............................................. 180mcg
B2 ............................................. 230mcg
B3 ............................................. 2,32mg
B5 ............................................. 1,03mg
B6 ............................................. 280mcg
B7 ............................................. 8,4mcg
Foliumzuur ........................... 44,35mcg
B12 ........................................... 0,45mcg

VOOR EEN HEERLIJKE SMAAK
Natuurlijk aroma van:
Woudvruchten .................... 210mg
Vanille .................................... 50mg
Wilde Stevia ......................... 63mg

per stickverpakking 10 gram

Energie (kJ) ......................... 106,26
Energie (kCal).................... 25,45
Vet .......................................... 0,24g
  -Verzadigd ........................ 0,02g
Koolhydraten .................... 2,32g
  - Suiker .............................. 0,54g
Vezels ................................... 3,20g
Eiwit ...................................... 1,90g
Natrium ................................ 0,01g

ONDERSTEUNING VAN 
DE DARMEN
Vezelcomplex:
Arabische gom ................... 1.000mg
Appelvezels ......................... 800mg
Lactospore™: 
Lactobacillus ....................... 1,5 miljard
Digezyme™: Amylase ....... 45mcg
Lactase ................................... 22mcg
Cellulase ............................... 5mcg
Protease ................................ 3mcg
Lipase ..................................... 0,5mcg

ONDERSTEUNING VAN 
DE BLAAS & NIEREN
Solidago ................................ 500mg*
Ginkgo Biloba ..................... 10mg

ONDERSTEUNING VAN 
DE GEWRICHTEN
Spirulina ............................... 12.000mg*
Moerasspirea ...................... 500mg*
Chlorella ................................ 400mg

ONDERSTEUNING VAN 
DE HERSENEN
Kurkuma ................................ 40mg



Als het uw gezondheid betreft neemt u graag het zekere voor het onzekere!

AlkaVitae® neemt uw gezondheid serieus en weet als geen ander dat ieder persoon uniek is. 
Goede gezondheid verschilt van persoon tot persoon. Om u te ondersteunen in het nastreven 
van een optimale gezondheid kunt u gratis gebruik maken van de  Coach.

Als u wilt weten wat de  producten voor uw specifieke situatie kunnen betekenen,  
of als u tijdens het gebruik van de  producten behoefte heeft aan begeleiding, 
neemt u dan contact op via www.alka.nl of www.alka.be of bel de  Coach: 

vanuit Nederland: (040) 30 400 17 

vanuit België: 03 808 15 98

www.facebook.com/AlkaVitae 

twitter.com/AlkaVitae_NL

http://www.youtube.com/AlkaVitaeNLD
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Coach




“Met onze
 coach

staat u er
niet alleen voor!”

Coach

AlkaVitae® International is gespecialiseerd in het ontwikkelen en het op de markt brengen 
van producten om het lichaam te ontzuren. Door te ontzuren wordt de zuur-base balans 
ondersteund en daarmee het zelfherstellende vermogen van het lichaam bevorderd. De 
producten van AlkaVitae® worden op de markt gebracht onder de merknaam .

“Ons doel is het helpen van mensen met hernieuwde vitaliteit door het ontzuren van het 
lichaam. Hierbij hoort het verschaffen van heldere informatie over ontzuren en het aan-
bieden van producten van hoge kwaliteit en bewezen resultaat.”

De  producten zijn verkrijgbaar via speciaalzaken zoals drogisterijen, reformhuizen,  
gezondheidswinkels en apotheken. Daarnaast kunnen de  producten ook via de 
eigen webshops van AlkaVitae worden besteld (www.alka.nl  |  www.alka.be).

AlkaVitae® richt zicht direct en indirect op de consument en heeft haar afzetmarkt in drie 
doelgroepen onderverdeeld:

1.   Mensen die werken aan hernieuwde gezondheid en vitaliteit door te ontzuren
2.   (Top) Sporters
3.    Mensen die gezond zijn, maar de risico’s van verzuring onderkennen en op langere 

termijn ook gezond willen blijven.

AlkaVitae levert de enige originele en gepatenteerde  producten die al sinds 1996 
over de hele wereld worden verkocht.

AlkaVitae®

The original  Company!
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Esp 246 
5633 AC Eindhoven
Nederland
T. +31 40 3040017

www.alkavitae.com
support@alkavitae.com

AlkaVitae® International BV 


