
52 krachtpatsertjes in 1 kopje
Kruiden staan bekend als natuurlijke helpers om uw gezondheid te verbeteren. Met een speciale 
selectie van maar liefst 52 verschillende soorten kruiden, draagt het drinken van Alka® Thee bij 
aan het ontzuren van uw lichaam. Alka® Thee is een lekker en verkwikkend kruidenextract dat u op 
ieder moment van de dag kunt drinken.

Om u een idee te geven van Alka® Thee en haar 52 kruiden, hebben we een elftal voor u uitgelicht. 
Ga voor een complete lijst naar www.alka.nl/kruiden of in België naar www.alka.be/nl/kruiden. 

Matébladeren
De grote schoonmaak
Een tropisch plantje in uw 

theeglas. Dat is maté. Deze bladeren worden 
gezien als geneeskrachtige drank. Zij helpen 
mee aan het reinigen van het lichaam. 

Kamille
Neem een stapje terug
De kamilleplant wordt 
al eeuwenlang ingezet voor kalmering 
en verbetering van de stofwisseling. Dit 
komt vanwege de etherische oliën en de 
vitaminen B1 en C die in kamille zitten.

Eucalyptus
Hattttsjoe!

U heeft vast weleens 
eucalyptus gebruikt. Het heeft 
bacteriëndodende eigenschappen 
en gaat ontstekingen tegen.

Tarwegras
Supervoedsel
Het is zeldzaam dat één kruid voor 
zoveel kwaaltjes in kan worden gezet. 
De belangrijkste eigenschap van tarwegras 
   is dat het ontzurend werkt. Uw lichaam 
      wordt als het ware gezuiverd.

Tijm
Een snufje gezondheid
Tijm ruikt niet alleen 
heerlijk, het bevat de 
gezonde stof tymol. 
Deze is goed voor de 
luchtwegen en helpt 
tegen het hoesten.

Lavas
Gezond alternatief 
voor zout
Lavas is rijk aan 
etherische oliën. Het 
zuivert de nieren en 
lever. Lavas doet dat 
door de nieren te 
stimuleren om urine 
aan te maken.

Dille
Zowel lekker als gezond
Dille is rijk aan vitamine 
A, vitamine C, mangaan, 

calcium, ijzer en magnesium. 
Het vermindert hoofdpijn, maag- en 
darmklachten en slapeloosheid.

Appel
Een appeltje voor de dorst? 

In dit geval hebben we het over een 
theetje voor de dorst, met daarin de 
vrucht ‘appel’. Appel ondersteunt de 
spijsvertering van het lichaam. 

Kurkuma
De gele wortel
De belangrijkste werkzame stof 
in kurkuma is curcumine. Deze 
antioxidant is ontstekingsremmend 
en versterkt het immuunsysteem. 

Rozemarijn
Het kruid der liefde
Rozemarijn bestaat uit meer 
dan 10 vitaminen en mineralen. 
Deze helpen mee aan een sterker 
immuunsysteem en 
een stralende 
huid. 

Alka® IJsthee tip!
Doe 2 filterzakjes Alka® Thee 

in 1 liter kokend water. Laat de 
thee afkoelen en plaats deze 

in de koelkast. Haal na vijftien 
minuten de thee uit de koelkast, 

voeg enkele ijsklontjes en 
eventueel 2 schijfjes citroen toe 

en inschenken maar!

Het is theetijd!
En heeft u al trek in een heerlijke 

kop Alka® Thee? Omdat deze 
bestaat uit de brede combinatie 
van maar liefst 52 kruiden, mag 

u de thee de hele dag, maar
ook het hele jaar door 
drinken. Uw lichaam 
blijft in evenwicht. Zo 

is een kop Alka® Thee, 
altijd een gezonde 

keuze. Santé!

Venkel
Gek op drop?
Venkel ruikt en 
smaakt enigszins 
naar anijs. Maagproblemen en een 
opgeblazen gevoel: venkel helpt 
deze klachten te verminderen.



Ontzuren met Alka® doet u verder zo 

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

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

Naast de krachtige Alka® Thee kunt u het ontzuren intensiveren door gebruik te maken van onze 
andere Alka® producten. Deze zijn speciaal ontwikkeld om het zuur-base evenwicht van uw lichaam te 
ondersteunen. Hiermee kunt u nog sneller het lichaam ontdoen van zure afvalstoffen en het gewenste 
resultaat behalen.

Alka® Druppels

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

Alka® Tabs Original

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

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® Crème

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.

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 zuur-
base balans, krijgt u extra energie 
en ondersteunt u uw weerstand  
en spijsvertering.

Alka® Tabs Calcium 

Alka® Tabs Calcium heeft een 
dubbele werking. Het lost zure
afvalstoffen in uw lichaam op en 
voegt tegelijkertijd geïoniseerd
calcium toe aan uw lichaam.

Alka® Tabs Magnesium 

Met de dubbele werking van de 
maagzuurresistente Alka® Tabs
Magnesium neutraliseert u afval- 
zuren en voegt u tegelijkertijd  
extra geïoniseerd magnesium toe.

Alka® Scrub

Verwijder dode huidcellen en neutrali-
seer 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® 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.


