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Productspecificatie – pH-strips

Algemene informatie
pH-strips kunnen enkele seconden in een te meten vloeistof gedoopt
worden. Deze strip verkleurt dan en de kleur kun je naast een kleurenstaal
met pH-waarden
waarden houden om de waarde van deze meting te bepalen.
Een aantal voorbeelden zijn: stoffen die vlekken veroorzaken
veroorzaken; urine om te
testen of je zuur-base
base evenwicht goed is; grond
grond-, vijver- en
aquariumwater en bier.
De pH-waarde
waarde wordt in een schaalverdeling weergegeven. Een balk met de
cijfers 1 tot en met 14. Een zuivere, neutrale stof heeft een pH
pH-waarde van
7. Zure stoffen
toffen hebben een cijfer onder de 7 en basische stoffen hebben
een cijfer boven de 7.
In de huidverzorging of cosmetische industrie wordt gebruik gemaakt van
de aanduiding pH-neutraal.
neutraal. Dit is verwarrend want het is niet hetzelfde als een pH van 7. De naam pHneutraal komt overeen met de natuurlijke zuurtegraad van de huid en deze is ongeveer 5,5 dus licht
zuur. De correcte naam in de huidverzorging is pH
pH-<strong>huid</strong>neutraal,
<strong>huid</strong>neutraal, maar de term pHpH
neutraal wordt hier ook zeer vaak gebruik
gebruikt.
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Inzicht krijgen in de zuur base verhouding in het lichaam
Om een indicatie te krijgen of je last hebt van verzuring, kun je nagaan of je klachten hebt en of deze te
maken hebben met verzuring, daarnaast kun je ook je zuurgraad meten als middel om inzicht te verkrijgen in
de zuur base verhouding in je lichaam.
Er bestaat een hele waslijst
lijst aan klachten die het gevolg kunnen zijn van verzuring in je lichaam. Niet
iedereen heeft dezelfde soort en aantal klachten. Ook kunnen klachten ook op andere oorzaken wijzen.
Wanneer je echter duidelijk meerdere klachten de lijst vertoont en daarbij ook een pH-meetresultaat
pH
hebt die
verzuring aangeeft, is er toch een sterke indicatie voor verzuring.
Voeding kan op basis van de pH in 3 groepen worden verdeeld: basische voedingsmiddelen, verzurende
voedingsmiddelen en zure voedingsmiddelen. Een overzic
overzicht
ht hiervan zie je op de afbeelding hieronder:
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