Scrub
Voor de basische huidverzorging:
pH 7.6

Zuur-base in balans!

Scrub uzelf
in de watten

Basische
huidverzorging

Wist u dat uw huid constant nieuwe huidcellen
aanmaakt? Dat is misschien een raar idee, want
waar blijven al die zure dode huidcellen? Met
enkel uzelf wassen verdwijnen deze niet allemaal.
Het is verstandig om Moeder Natuur een handje te
helpen. Dit doet u door uzelf één à twee keer per
week te scrubben met Alka® Scrub. Zo creëert
u een ontspannen en gezonde spa in uw eigen
badkamer!

Een huidcel komt ter wereld in een basische
omgeving met een pH-waarde die ligt tussen de
7,5 en 8,5. Naarmate de huidcel ouder wordt, komt
zij meer in aanraking met lagere pH-waarden. Hoe
zuurder haar omgeving, hoe sneller ze sterft. Uw
huid heeft dus een juiste -basische- zuurgraad
nodig. Met een basische pH-waarde van 7.6 ondersteunt Alka® Scrub de gezonde zuurgraad van
de huid.

Help Moeder Natuur
een handje

Een lesje
verzuring
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Een gouden
combinatie

Ontzurend, voedend
en beschermend
Alka® Scrub is gemaakt van ongeraffineerd

Himalayazout gecombineerd met natriumbicarbonaat en vijf verschillende oliën. Het Himalayazout
bestaat uit 84 mineralen en spoorelementen.
Het is miljoenen jaren oud en vrij van gifstoffen.
Natriumbicarbonaat is een basische stof die de
gezonde zuurgraad van uw huid ondersteunt.
Deze unieke samenstelling maakt Alka® Scrub
geschikt voor alle huidtypes.

Saffloerolie

Voor een stralende huid
Heeft u weleens last van een onregelmatige huid?
Saffloerolie is dan de aangewezen olie om de huid
glad te strijken. Saffloer is een gele bloem van de
distelsoorten. Als u de zaadjes van deze bloem
perst, krijgt u saffloerolie. De olie zit boordevol
linolzuur, vitamine A en E. Deze ingrediënten
ondersteunen de normale huid en hebben een
positieve invloed op uw immuunsysteem.

Amandelolie

Arganolie

Het klinkt lekker,
het voelt gezond

Een kostbare schat
voor de huid

Het eten van amandelnoten is niet alleen heel erg
lekker: het geeft u ook een fit gevoel. Wist u dat
de olie van de amandelnoot bijdraagt aan een
gezond leven? Amandelolie zit vol goede vetzuren
die de huid hydrateren. Hierdoor is het een
cadeautje voor mensen met een droge huid, acné
en striae. Daarnaast zit de olie vol met vitaminen
waaronder vitamine E. Deze zorgen voor een
gladde- en jong uitziende huid.

Deze kostbare olie, gewonnen in het zuidwesten
van Marokko, is één van de meest zeldzame oliën
in de wereld. De olie zit boordevol vetzuren (Omega 6) en vitaminen (vitamine E) die essentieel zijn
voor een gezonde- en stralende huid. Arganolie
voedt de huid en gaat overmatige talgproductie
tegen.

Jojoba-olie

De natuurlijke factor 4
Hoewel de naam het wel doet vermoeden, is
jojoba-olie geen olie. Het is een vloeibare was.
Deze werd honderden jaren geleden al gebruikt
door Indianen. Dat is niet zo gek: jojoba-olie heeft
een herstellende werking op de beschadigde
huid. Daarnaast is het een natuurlijke zonbescherming. U profiteert namelijk van factor 4
wanneer u de huid met jojoba-olie behandelt.

Zonnebloemolie

Mooi van binnen en buiten
Een zonnebloem oogt niet alleen super vrolijk:
ook uw huid wordt er blij van! Van de pitten van
zonnebloemen wordt zonnebloemolie gemaakt.
Deze zit vol linolzuur (Omega 6), lecithine en
vitamine A en E. Allen beschermen, voeden en
verzachten de huid. Zo straalt u niet alleen van
binnen maar ook van buiten.

Maar dat is niet alles..

ten edelstenen in zuivere poedervorm voert Alka®
Bad zuren af via de huid. Uw huid kan weer ademen
en voelt zijdezacht aan.

Een gezonder leven begint bij uzelf. Wij kunnen u
wel een handje helpen. Naast Alka® Scrub hebben
wij namelijk nog meer handige producten voor het
basische leven.

Voor een gezonde en stralende huid gebruikt u een
basische crème. Alka® Crème is een heerlijke full
body-, hand- en voetcrème.

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

teerde kruiden om uw lichaam optimaal te ontzuren.
De thee is niet alleen gezond, maar ook erg lekker.

Geen grote waterdrinker? Geen probleem. Met Alka®
Tabs Original bereikt u hetzelfde door het nemen van
tabletjes.

Alka® Tabs Calcium en Alka® Tabs Magnesium

voegen daarnaast calcium of magnesium toe aan uw
lichaam. Dit is goed voor onder andere de botten en
spieren.
Geniet van basische lig-, hand- en voetbaden met
Alka® Bad badzout. Door onder andere bicarbonaten, Himalayazout, magnesium, en maar liefst 12 soor-

Alka® Thee bevat maar liefst 52 speciaal geselec-

Alka® Greens zit boordevol basische voedingsstof-

fen. Los dagelijks de inhoud van een handige stick op
in water en ervaar de positieve effecten.
Combineer alle producten met elkaar om uw ontzuring
zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken.
Ervaar het basische leven met Alka®.
Voor meer informatie over bovenstaande producten
bezoekt u onze website: www.alka.nl | www.alka.be
of vraag ernaar bij uw Alka® verkooppunt.

Is alles (on)duidelijk?
Heeft u vragen over Alka® Scrub of één van de
andere Alka® producten? Ontvangt u graag
een persoonlijk advies voor uw gezondheid?
Dan nodigen wij u van harte uit voor een
(gratis) telefonisch gesprek met één van
onze Alka® Coaches.
U belt hiervoor naar:
NL: (040) 30 400 17 |

BE: 03 808 15 98

of neem contact met ons op via:
www.alka.nl | www.alka.be
Onze Alka® Coaches staan iedere werkdag van
09.00 tot 17.30 uur voor u klaar.

U bent klaar voor een heerlijke
en gezonde scrubbeurt!

