Greens

basische voedingsextracten
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Alka® Greens:
“Beschermt het
lichaam tegen
verzuring”

Greens
De consumptie van groente, fruit en bladgroenrijke kiemen is
van essentieel belang voor een goede gezondheid. Deze voedingsmiddelen houden het lichaam licht basisch en leveren
de lichaamscellen een schat aan energie. Maar tegenwoordig
lukt het nog maar weinig mensen om dagelijks voldoende
porties groente en fruit binnen te krijgen. Daarbij leidt de
minerale uitputting van de grond door de intensieve landbouw
nog tot verdere verschraling van de broodnodige nutriënten in
onze voeding.
De unieke Alka® Greens formule is een uitgekiende selectie
van hoogwaardige natuurlijke extracten en orthomoleculaire
voedingsstoffen. Extracten van een grote variëteit aan groentes, 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
aan essentiële voedingsstoffen.

beschermt het lichaam tegen chronische verzuring
bevordert een gezonde darmwerking
ondersteunt soepele gewrichten
heeft een gunstige invloed op hart en bloedvaten
bevordert een gezond cholesterolniveau
bevordert de afvoer van overtollig vocht
geeft energie, vitaliteit en versterkt de hersenfunctie
biedt weerstand tegen veroudering
geschikt voor diabetici en vegetariërs

Het allerb es te
voor uw lich aa m!

Variëteit aan Groenten & Fruit

Kiemgrassen en Algen
Gekiemd gerstegras en tarwegras zijn de meest basische
grassoorten die bestaan. Ze bevatten o.a. het hele spectrum
aan natuurlijke vitamines, basische mineralen als kalium,
ijzer, calcium, magnesium en fosfor, essentiële aminozuren,
en antioxidanten zoals superoxidedismutase. Verder bieden
beide kiemgrassen het lichaam een grote hoeveelheid aan
chlorofyl (bladgroen), de stof die het lichaam reinigt en voorziet
van energie.
Chlorella en Spirulina zijn algen die zeer rijk zijn aan natuurlijke
vitamines en mineralen. Daarnaast bevatten ze hoge concentraties aan chlorofyl en andere fytonutriënten zoals flavonoïden,
carotenoïden en fenolzuren. Chlorella en spirulina hebben een
ontzurende en ontstekingsremmende werking en geven het
lichaam energie.

Wist u dat 1 portie Alka®
Greens gelijk staat aan de
voedingsstoffen van minimaal 5 dagelijkse porties
groenten en fruit? Fruits &
Greens™ in Alka® Greens
bestaat uit hoogwaardige
extracten van; citroen,
limoen, sinaasappel, grapefruit, pruim, perzik, framboos, kers, veenbes, rode
druif, bosbes, aardbei, ananas, appel, abrikoos, vlierbes, aubergine, rode peper,
biet, zoete aardappel, witte
aardappel, ui, wortel.

Acerola met 50% natuurlijke
vitamine C
Acerola is een frisrode
kersachtige vrucht die zeer
rijk is aan vitamine C. Het
Acerola extract in 1 portie
Alka® Greens bevat 100mg
natuurlijke vitamine C;
meer dan 20x zoveel als
in een vergelijkbare portie
sinaasappels.

Ondersteuning van de darmen!

Begin de dag...

Goede gezondheid begint met gezonde darmen. Om de
darmfunctie te ondersteunen bevat Alka® Greens:
Een krachtig natuurlijk vezelcomplex van appels en Arabische
gom. Vezels zijn essentieel voor een goede dagelijkse
stoelgang.
Het Digezyme™ complex dat bestaat uit de enzymen amylase,
lactase, cellulase, protease en lipase. Deze spijsverteringsenzymen helpen ons voedsel verteren in kleine, opneembare
basiseenheden.
Lactospore™, een maagzuurresistente probiotische lactobacillus cultuur. De 1,5 miljard lactobacillus zijn ingekapseld waardoor ze de maag onaangetast passeren. In de
darmen ontwikkelen ze tot volwaardige goede bacteriën die
zorgen voor een gezonde darmflora.

“Een goede darmfunctie is de basis
voor een gezond
lichaam!”

met een glas

Greens!

De beste opname van voedingstoffen door het lichaam vindt
plaats in de ochtend. Begin daarom de dag voor het ontbijt
met een glas Alka® Greens. Doe de inhoud van 1 handige
stickverpakking in een glas, voeg ongeveer 250 ml water
toe, goed roeren, en daarna rustig opdrinken. Alka® Greens
combineert het beste voor uw lichaam met een natuurlijke en
lekkere smaak.
Omdat Alka® Greens verpakt is in handige afgemeten porties
van 10 gram heeft u altijd de juiste hoeveelheid in een glas.
Gebruik Alka® Greens ook tijdens uw vakantie of onderweg,
de sticks zijn makkelijk mee te nemen in uw tas of koffer!

Helende kruidenextracten
Solidago: de helende werking van Solidago (Guldenroede)
komt voort uit de flavonoïden, de saponinen en de fenolglycosiden. Samen bepalen ze de diuretische werking en zijn goed
voor de reiniging en ontzuring van de blaas en de nieren.

“Kruiden,
de helende kracht
uit de natuur!”

Moerasspirea: In de literatuur wordt de therapeutische activiteit
van Moerasspirea toegeschreven aan de aanwezigheid van
salicylzuurderivaten. Moerasspirea heeft goede pijnstillende
en ontstekingswerende kwaliteiten, met name bij spier- en
gewrichtspijnen.

Ginko Biloba: Ginko Biloba
extracten hebben hun helende
werking onder andere op het
gebied van het neutraliseren
van vrije radicalen en het
stimuleren van de lichaamscirculatie. Ginko Biloba
bevordert de reiniging van
de blaas en de nieren en
ondersteunt de afvoer van
overtollig vocht.
Gember: Gember is een
krachtig kruid dat medicinale
stoffen bevat als ginerol, lineol, zingibain, zingibereen,
zingiberol en shogaol. Het is
een bron van onder andere
magnesium, kalium,

vitamine B6 en krachtige
antioxidanten. Gember heeft
een ontstekingsremmende,
een antibacteriële en een
immuunsysteemverhogende
werking.
Kurkuma: curcumine is de
actieve stof in Kurkuma.
Uit veelvuldig onderzoek
is gebleken dat curcumine
bindt met zware metalen.
Curcumine is een sterke
antioxidant en heeft een
positieve invloed op de
hersenactiviteit. Daarnaast
werkt curcumine bacterie- en
virusremmend.

Er vaar h et basisch e leven
®
met Alka
Alka® producten ondersteunen en vullen elkaar aan. Los
opgehoopte zuren op met Alka® Druppels door meerdere
keren per dag enkele druppels toe te voegen aan uw drinkwater.
Met Alka® Tabs Original bereikt u hetzelfde, maar dan eenvoudig door het nemen van tabletjes.
Alka® Tabs Calcium en Alka® Tabs Magnesium voegen
daarnaast óók nog zuiver geïoniseerd calcium en magnesium
toe aan uw lichaam; goed voor o.a. de botten en spieren!
Verwijder dode huidcellen, neutraliseer zure afvalstoffen en
mineraliseer uw huid met Alka® Scrub. De basische zout/olie
scrub met 5 verschillende oliën laat uw huid weer stralen.

Alka® Crème is een unieke basische crèmeformule voor de
herstellende, de problematische, of de normale huid. Voor dagelijks gebruik, heerlijk en gezond voor uw huid.

Voer de zuren verder af door het dagelijks drinken van enkele
koppen Alka® Thee. Deze heerlijke kruidenthee bevat maar
liefst 52 speciaal geselecteerde kruiden om uw lichaam
optimaal te ontzuren.
Het natuurlijke supplement Alka® Greens zit boordevol
basische voedingsstoffen. Los dagelijks de inhoud van een
handige stick met Alka® Greens extracten op in water en
breng uw essentiële mineralenvoorraad weer op peil!
Combineer alle Alka® producten eenvoudig met elkaar om
uw ontzuring zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te
maken. Ervaar het basische leven met Alka®!
Voor meer informatie ga naar www.alka.nl of www.alka.be
of vraag ernaar bij uw Alka® verkooppunt.

Alka® Coach
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
Alka® Coach.
Als u wilt weten wat de Alka® producten voor uw specifieke
situatie kunnen betekenen, of als u tijdens het gebruik van
de Alka® producten behoefte heeft aan begeleiding, neemt
u dan contact op via www.alka.nl | www.alka.be of bel de
Alka® Coach:
vanuit Nederland: (040) 30 400 17
vanuit België: 03 808 15 98




