Alka

®

basische huidverzorging

Zuur-base in balans!

“Basisch is beter dan pH-neutraal”
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U heeft maar één huid
Zorg er goed voor
Het belang van basische huidverzorging
De huid is ons grootste orgaan. We hebben er maar één
van. We noemen het ook wel onze derde nier. Wanneer het
lichaam niet meer in staat is (overtollige) zure afvalstoffen
via de nieren, darmen, longen en lever uit te scheiden,
neemt de huid deze taak over. Wanneer veel afvalstoffen
via de huid afgevoerd worden, wordt deze te zuur en
kunnen huidproblemen ontstaan.
Met basische huidverzorgingsproducten gaat u verzuring
van de huid tegen. Zo helpt u uw huid stralend en mooi
te blijven.
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Het belang
van basische huidverzorging
Weinig mensen weten dat basische huidverzorging essentieel is voor een gezonde huid. Onze huid maakt continu nieuwe huidcellen aan. Hierdoor heeft iedereen elke maand een compleet nieuwe huid. Om dat proces goed te laten verlopen is een juiste
zuurgraad nodig. Het bovenste deel van de huid, de opperhuid, bestaat uit vijf lagen. De buitenkant moet licht zuur zijn om ons
te beschermen, de onderste laag moet basisch zijn voor een optimale aanmaak van nieuwe huidcellen.

Licht zure buitenkant = bescherming

Basische binnenkant = huidvernieuwing

Het eerste deel van onze huid is de opperhuid en bestaat uit
vijf lagen. De bovenste laag is de hoornlaag. Dit is de laag die
wij allemaal kunnen zien als de buitenkant van onze huid. Deze
laag moet licht zuur zijn om onze huid te beschermen tegen
indringers. De optimale pH-waarde hiervoor is ca. 5,5. Wanneer
de hoornlaag echter zuurder wordt, ontstaat een perfecte voedingsbodem voor schimmels en slechte bacteriën. Dit kan tot
huidklachten (verzuringsklachten) leiden.

In de onderste laag van de opperhuid, de basale laag, vindt de
aanmaak van nieuwe huidcellen plaats. Deze huidcellen verplaatsen zich vervolgens naar boven en vormen onze nieuwe huid. Uit
onderzoek is gebleken dat de pH-waarde van de basale laag flink
basisch moet zijn voor een optimale huidvernieuwing, ideaal
is tussen de 7,5 en 8,5. Als deze omgeving zuurder is, raakt het
huidvernieuwingsproces verstoord. Nieuwe huidcellen worden
dan te snel rijp of sterven te snel af.

Te zuur

pH-huidneutraal is niet pH-neutraal

Doordat ons lichaam zure afvalstoffen o.a. via de huid
afvoert, verzuurt onze opperhuid. Daarnaast beïnvloedt
ook het gebruik van huidverzorgingsproducten alle lagen
van de opperhuid. Wanneer verzorgingsproducten een te
lage (zure) pH-waarde hebben, dragen deze bij tot verdere
verzuring.

Als een verzorgingsproduct pH-neutraal voor de huid
genoemd wordt, wordt bedoeld dat de pH-waarde van
het product gelijk is aan de pH-waarde van de buitenkant
van de huid (pH 5,5). Dit betekent in feite dat pH-neutrale
producten helemaal niet neutraal zijn, maar zuur.

optimale zuurgraad
voor huidherstel

pH-neutraal

Basisch
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pH schaal
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De huidverzorgingsproducten van Alka® zijn basisch.
Ze neutraliseren zure afvalstoffen en ondersteunen met
speciaal afgestemde pH-waardes, de juiste zuurgraad
van uw huid. Zo wordt uw huid beschermd en kan deze
optimaal regeneren en herstellen.
Ga voor een gezonde huid en kies voor basische
huidverzorging.

Optimale pH-waardes voor de lagen van de opperhuid:
Dode huidcellen schilferen
van de buitenste laag af

Hoornlaag (pH-waarde 5,5)

Basisch is beter
dan pH-neutraal!

Basisch is beter

Heldere laag (pH-waarde 7,5 tot 8,5)
Opperhuid

Korrellaag (pH-waarde 7,5 tot 8,5)

Nieuwe huidcellen
schuiven naar boven
naarmate ze ouder
worden

Stekelcellige laag (pH-waarde 7,5 tot 8,5)

Basale laag (pH-waarde 7,5 tot 8,5)
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Alka® Crème
• Ontzuren • Herstellen • Verzorgen • Beschermen

Alka® Crème is een basische crème rijk aan natuurlijke huidverzorgende ingrediënten met pH 8,2
De huid krijgt gedurende de dag veel te verduren. Weersomstandigheden, uitlaatgassen, verkeerde voeding en stress
werken door op de conditie en zuurgraad van onze huid.
Daarbij is de huid het uitscheidingsorgaan via welke zure
afvalstoffen uit het lichaam worden afgevoerd. Bij een teveel
aan zure afvalstoffen kan de huid chronisch gaan verzuren.
Ook het gebruik van huidverzorgingsproducten heeft een
sterke invloed op de zuurgraad van de huid. Uw huid heeft
daarom veel baat bij het gebruik van de juiste producten
met een optimale pH-waarde.
Alka® Crème met pH 8,2 herstelt en ondersteunt de optimale
gezonde zuurgraad van uw huid.

Wat zit er in Alka® Creme?
•	Jojoba-olie voor voeding van de huid met essentiële
vetzuren
•	Sheaboter voor hydratatie en extra elasticiteit
•	Amandelolie voor verzachting van de huid en kalmering
bij jeuk
•	Kokosolie voor een antibacteriële en antischimmel
werking
•	Squalaan voor vermindering van rimpels en lijntjes
•	Vitamine E voor bescherming van de gezonde huidcellen
•	Co-enzym Q10 voor bescherming en revitalisatie

Verkrijgbaar in:
• Lucht- en lichtdichte tube van 50ml met doseerpomp
• Lucht- en lichtdichte tube van 150ml met doseerpomp

Een crème met de optimale pH voor uw huid
Alka® Crème ontzuurt alle lagen van de opperhuid. Door de
buitenste laag licht zuur te houden, blijft uw huid optimaal
beschermd. Met een ideale pH van 8,2 ondersteunt Alka®
Crème bovendien de juiste basische zuurgraad in de onderste laag van de opperhuid en bevordert zo de aanmaak van
nieuwe gezonde huidcellen.
De unieke basische formule werkt daarbij verzachtend,
hydraterend en verzorgend dankzij natuurlijke oliën en boters. De antioxidanten Co-enzym Q10 en Vitamine E in Alka®
Crème beschermen de gezonde huidcellen en gaan optische
veroudering tegen.

Uitgebreide basische zorg met Alka® Crème:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaat verzuring van de huid tegen
Ondersteunt de huidvernieuwing
Maakt probleemhuid weer mooi
Kalmeert bij jeuk en rode huid
Neutraliseert klachten door de processierups
Hydrateert droge, schilferige huid
Beschermt de gezonde huidcellen
Verzorgt en verzacht de huid

Geschikt voor:







Ieder huidtype
Dag en nacht
Hals en gezicht
Handen en voeten
Gehele lichaam
Kinderen & volwassenen

“Niet zuur, maar basisch
laat uw huid weer stralen”
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Alka® Bad
• Ontzuren • Reinigen • Mineraliseren • Verzorgen • Ontspannen

Alka® Bad is speciaal basisch badzout om te genieten van ontzurende lig-, hand- of voetbaden met pH 8,5
Onze huid is het grootste uitscheidingsorgaan van ons lichaam en speelt een belangrijke rol bij het behouden van een gezond
zuur-base evenwicht. Alka® Bad ondersteunt de huid en het lichaam bij de afvoer van zure afvalstoffen. Dankzij de optimale
basische waarde van ca. pH 8,5 worden alle zuren direct door het badwater geneutraliseerd.

Wat zit er in Alka® Bad?

Alka® Bad kent vele toepassingen:

•
•
•
•
•
•

1.	Basisch ligbad
Volledige ontzuring voor lichaam en huid.
2.	Basisch voet- en handbad
Voor mooie voeten, handen en nagels.
Ook ideaal bij probleemhuid, schimmelgevoeligheid en verkalkte nagels.
3.	Basische douche
Ontzuren, masseren en dode huidcellen verwijderen tijdens het douchen.
4.	Basisch baby- en kinderbadje
Zachte verzorging voor de huid van onze kleintjes.
5.	Basische tandverzorging
Neutraliseert de kwalijke zuren in de mond en op
de tanden.
6.	Basische verzorging van het hoofdhaar
Verbetert de pH van de hoofdhuid en voedt de
haarzakjes met mineralen.

Natriumbicarbonaat voor een diepe ontzurende werking
Himalayazout met 84 mineralen en sporenelementen
12 soorten zeer fijn gemalen edelstenen
Calcium en magnesium voor ontspannen spieren
Bitterzout voor extra zuivering
Kalium en natrium voor een optimale vochtregulering

Een bad waar u baat bij heeft!
De rijke badzoutformule met mineralen en edelstenen
maakt uw huid stralend en zacht. Zure afvalstoffen en
overtollig vocht worden tijdens het baden afgevoerd, uw
huid krijgt een diepe reiniging. Het basische badwater ondersteunt de optimale zuurgraad en stimuleert de aanmaak
van nieuwe gezonde huidcellen.

Verkrijgbaar in:
•
•
•
•
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Pot van 600 gram
Pot van 1200 gram
XL-pot van 2400 gram
Reisverpakking met 5 zakjes à 50 gram

Alle potten bevatten een handige maatschep

Bij een problematische huid of verkalkingen aan de nagels
wordt het herstel bevorderd. Bovendien voelt een bad met
Alka® Badzout als een echte weldaad voor uw (stramme)
spieren en gewrichten.
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Alka® Deo
• Ontzuren • Basische deodorant • Hydrateren • Verzachten • Voeden • Beschermen

Alka® Deo, dé deodorant die basisch, vegan & natuurlijk is!
Alka Deo combineert de huidverzorging van Alka Crème
met een natuurlijke, basische deodorant en is daarom anders dan de huidige deodoranten en anti-transpiranten.
®

®

De voordelen van Alka® Deo:
•	Basisch (pH 8,2)
•	Aluminiumvrij
•	Natuurlijk
•	Vegan

•	Verzorgend
•	Voedend
•	Hem & haar
•	Alle huidtypes

De waardevolle ingrediënten in Alka® Deo:
•	Magnesium
• Olijfolie
• Jojoba-olie
• Kokosolie
• Zonnebloemolie
• Zoete amandelolie
• Shea boter

•
•
•
•
•
•
•

Olijfwax
Zonnebloemwax
Carnaubawax
Squalaan
Co-enzym Q10
Plantaardige zink
Vitamine E

Nooit eerder was een deodorant zo compleet!
Natuurlijk & huidvriendelijk
De basische formule is natuurlijk, bevat plantaardige alcoholen en is vrij van aluminium, parabenen en kleurstoffen.
Weg met onaangename geurtjes
Alka® Deo voorkomt de ontwikkeling van onaangename
geurtjes dankzij de hoge basische pH-waarde van 8,2 in
combinatie met plantaardig zink.
Unisex
Alka® Deo is genderneutraal, de frisse geur gaat niemand
ervan weerhouden deze te gebruiken.
Óók voor de gevoelige huid
De formule bevat geen allergenen en is ontwikkeld voor alle
huidtypes. De natuurlijke oliën en boters maken Alka® Deo
bijzonder huidvriendelijk.

Accessoires
Alka® Massageborstel
Een handige houten borstel met noppen in het borstelbed, die speciaal is ontwikkeld
voor droog en nat borstelen van het lichaam.
Borstelmassages:
•	Ondersteunen de afvoer van zure afvalstoffen via de huid
•	Stimuleren de bloedsomloop
Gebruikstip!
•	Verbeteren de huidtextuur
Ideaal te gebruiken in
•	Maken huid en bindweefsel strakker
combinatie met Alka® Bad
•	Verwijderen dode huidcellen
en Alka® Crème.
•	Stimuleren de celvernieuwing

Alka® Scrub Pads
Hoogwaardige luffa pads met 4 verschillende oppervlakken, die speciaal zijn ontwikkeld
voor het reinigen en verzorgen van de huid. Luffa is 100% natuurlijk, bijzonder huidvriendelijk en veelzijdig in gebruik.
Gebruik Alka® Scrub Pads voor:
•	Verwijderen van dode huidcellen
Gebruikstip!
•	Verbeteren van de huidstructuur
Na het reinigen adviseren
•	Behandelen van eelt op voeten en handen
wij om de huid te verzor•	Los masseren van onderhuidse zuurophopingen
gen met Alka® Crème.
•	Stimuleren van de bloedsomloop

Alka® Vliesmaskers

Verkrijgbaar in:
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• 25 ml
• 75 ml

Vliesmaskers gemaakt van 100% katoen, voor de reiniging en verzorging van het gezicht.
In combinatie met Alka® Bad reinigen, ontzuren en voeden de vliesmaskers de gezichtshuid met waardevolle mineralen.
Alka® Vliesmaskers zorgen onder andere voor:
Geschikt voor:
•	Het neutraliseren van zure afvalstoffen
Iedereen met zowel een
•	Dieptereiniging van de poriën
vette, droge, onzuivere of
•	Het mineraliseren van de huid
gemengde huid.
•	Verbeterde hydratatie
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Met onze Alka® Coach 				
staat u er nooit
				alleen voor!

Alka® Gezondheidslijn
Heeft u vragen over één van de Alka® producten?
Ontvangt u graag een persoonlijk advies over uw gezondheid? Dan nodigen wij u van harte uit voor een (gratis)
telefonisch gesprek met één van onze Alka® coaches.

U belt voor onze Alka® coaches naar:
NL: (040) 30 400 17
BE: 03 808 15 98

Onze Alka® coaches staan iedere werkdag van
09.00 uur tot 17.30 uur voor u klaar.

of neem contact met ons op via onze website:
www.alka.nl
www.alka.be

Volg ons verhaal ook via social media

Meld je ook aan voor de digitale nieuwbrief

instagram.com/alka.nl
facebook.com/AlkaVitae

www.alka.nl/nieuwsbrief
www.alka.be/nl/nieuwsbrief

AlkaVitae® International BV | Esp 246, Eindhoven, Nederland | www.alkavitae.com
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