Druppels
basische druppels

Zuur-base in balans!

Met

*zink

De ontzurende
kracht van
Alka® Druppels
Onze westerse levensstijl, persoonlijke
gezondheidssituatie en leefomgeving
hebben een grote invloed op de verzuring van ons lichaam. Een teveel aan
opgehoopte zuren kan de stofwisseling
in uw lichaam drastisch verstoren. Een
goede zuurbalans is essentieel voor uw
dagelijks functioneren.

“Voor een gezonde
zuur-base balans”

Met de Alka® Druppels gaat u uw lichaam
ontzuren. Opgehoopte zuren worden
opgelost en afgevoerd. Ervaar de kracht
van enkele druppels in een glas drinkwater. Door het dagelijkse gebruik van
Alka® Druppels zorg u ervoor dat de
zuurbalans, de vitale balans van uw leven,
in evenwicht blijft!

Aan de slag met
Voeg 3 druppels toe aan een glas met
drinkwater. Voor de beste resultaten
drinkt u dagelijks 5 glazen water met
Alka® Druppels, verdeeld over de dag,
leeg 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.
U kunt ook een fles met water vullen en
daaraan 18 druppels per liter, of 28
druppels per 1,5 liter toevoegen. Deze
fles kunt u bijvoorbeeld meenemen naar
uw werk.

Alka® Druppels
Voeg Alka® Druppels ook toe aan uw
Alka® Thee! Laat het theezakje 5 minuten
trekken, voeg 4 druppels toe, even
roeren en rustig opdrinken.
Geniet van de ontzurende werking van
deze speciale basische kruidenmelange!

De Alka® producten
voor een gezonde zuurbalans!
Alka® Tabs Original; Met de kaliumen 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
tegelijkertijd 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® 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® 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® 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® 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® 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.

Persoonlijk advies?
NL: (040) 30 400 17
BE: 03 808 15 98
WhatsApp: 06 14 979 104
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/alkavitae
facebook.com/AlkaVitae
Mis niets en meld je ook aan
voor de digitale nieuwbrief:
www.alka.nl/nieuwsbrief
www.alka.be/nl/nieuwsbrief
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