Tabs
tabletten om te ontzuren

Zuur-base in balans!

Drie basische
mogelijkheden

Waarom moeilijk doen,
als het samen kan?
Lichaamsontzuring klinkt ingewikkeld, maar
is eigenlijk heel erg eenvoudig. Vooral met het
gebruik van Alka Tabs. Deze productlijn
bestaat uit drie verschillende basische tabletten
- Alka Tabs Original, Alka Tabs Magnesium
en Alka Tabs Calcium - met elk een ontzurende
werking. U kunt de tabletten combineren, of los
van elkaar gebruiken. Voor welke Alka Tabs
gaat u?
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Basische
tabletten

Een lesje verzuring
Wanneer wij gezond geboren worden, bestaan
wij voor 70% uit water en 30% uit mineralen en
spoorelementen. Naarmate we ouder worden
nemen deze hoeveelheden af. Het lichaam maakt
dan zure afvalstoffen aan. Zij kan veel van deze
afvalstoffen neutraliseren en lozen via de uitscheidingsorganen, op voorwaarde dat zij goede
zuurbuffers heeft.
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De belangrijkste zuurbuffers in het lichaam zijn
bicarbonaten. Deze basische stoffen regelen de
ontzuring van het lijf. Er dienen hiervoor genoeg
zuurbuffers in het lichaam aanwezig te zijn,
daarnaast dienen deze optimaal te werken. Het
innemen van basische tabletten helpt hierbij.

Verzuring van het lichaam gedurende de jaren!
Leeftijd: 0-15 jaar 15-30 jaar 30-50 jaar 50-70 jaar >70 jaar
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25%

Ideale
toestand:

30%

40%

25%

watergehalte van
het lichaam
zonder afvalstoffen

70%

32%

15%

32%
60%

25%

49%

21%

35%
15%

Vaste gehalte aan zure afvalstoffen
Vloeibaar gehalte aan zure afvalstoffen
Watergehalte van het lichaam
Vaste structuur het van lichaam
(mineralen en spoorelementen)

40%
24%
10,5%

14%
6%

Terug naar
de basis(ch)

Een unieke samenstelling
®

De basis van Alka Tabs bestaat uit
(bi)carbonaten, zink en een maagsapresistente
coating. Bicarbonaten verhogen de hoeveelheid
zuurbuffers in het lichaam. Deze neutraliseren
zure afvalstoffen. Zink ondersteunt het zuur-base
evenwicht. De maagsapresistente coating zorgt
ervoor dat de basische tabletten pas in de darmen
gedoseerd oplossen in plaats van in de maag.
Dit is essentieel voor een optimale werking van
basische tabletten.

Alka Tabs
Magnesium
®

Fit de dag in

Alka Tabs
Original
®

Help Moeder Natuur
een handje
Deze basische tabletten voegen zink, natriumbicarbonaat en kaliumbicarbonaat toe aan het
lichaam. Dit draagt bij aan gezond zuur-base
evenwicht en een verhoging van de hoeveelheid
zuurbuffers in het lichaam.

Deze basische tabletten voegen magnesium,
bicarbonaten en zink toe aan het lichaam.
Dit draagt bij aan een gezond zuur-base
evenwicht, de verhoging van de zuurbuffers,
de vermindering van vermoeidheid en aan
soepele spieren.

Gebruiksaanwijzing

Voor Alka Tabs Original,
Alka Tabs Magnesium en
Alka Tabs Calcium geldt:
®

®

®

Alka Tabs
Calcium
®

Voel u sterk

Deze basische tabletten voegen calcium,
bicarbonaten en zink toe aan het lichaam.
Dit draagt bij aan een gezond zuur-base
evenwicht, de verhoging van de zuurbuffers
en het behoud van sterke botten.

Volwassenen wordt geadviseerd dagelijks drie
tabletten in te nemen verdeeld over de dag.
U kunt de tabletten combineren, of los van
elkaar gebruiken. Kinderen vanaf 12 jaar wordt
geadviseerd één tablet per dag in te nemen.
Bij voorkeur met water consumeren, net na
een maaltijd. Slik de tablet in zijn geheel door.

Maar dat is niet alles..
Een gezonder leven begint bij uzelf. Wij kunnen
u wel een handje helpen. Naast Alka Tabs
hebben wij namelijk nog meer handige producten
voor een basisch leven.
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Met Alka Druppels lost u opgehoopte zuren
op door meerdere keren per dag enkele druppels
toe te voegen aan uw drinkwater.
Geniet van basische lig-, hand- en voetbaden met
Alka Bad badzout. Door onder andere bicarbonaten, Himalayazout, magnesium, en maar
liefst 12 soorten edelstenen in zuivere poedervorm voert Alka Bad zuren af via de huid. Uw
huid kan weer ademen en voelt zijdezacht aan.
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Tijdens het badderen of het douchen scrubt u
zichzelf in de watten met Alka Scrub. Deze
basische olie/zout scrub is gemaakt van
Himalayazout gecombineerd met natriumbicarbonaat en vijf verschillende oliën.

®

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

®

Alka® Thee bevat maar liefst 52 speciaal

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

Alka® Greens zit boordevol basische voedingsstoffen. 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 .
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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 Tabs 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.

®
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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.

