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Onze Visie op Aluminium 
 
Alzhemer 
 
1. Begin jaren ’80 bleek bij veel 

Alzheimerpatiënten de hoeveelheid aluminium 
in de hersenen 4 maal zo hoog als normaal te 
zijn. Vanaf die tijd is gezocht naar een 
verklaring. De meest voor de hand liggende 
was, dat door het lichaam opgenomen 

aluminium een factor is in 
het ontstaan van 
Alzheimer. Van de ziekte is 
bekend dat er een erfelijke 
component is, zodat een 
theorie luidde dat een 
verhoogde gevoeligheid 
voor / neiging tot opnemen 
van aluminium erfelijk is. 
Tot op heden zijn echter 
geen verdere gegevens 
gevonden die deze theorie 
ondersteunen. Ook is 
geconstateerd dat mensen 

die in een aluminiumrijke omgeving werkten 
niet noodzakelijkerwijs meer Alzheimer 
kregen dan anderen. De meeste 
wetenschappers op dit terrein gaan er nu dan 
ook van uit dat de verhoogde hoeveelheid 
aluminium niet de oorzaak maar het gevolg is 
van het degeneratieve proces. 

 

 

 

Aluminium giftig? 
 

 

Dat aluminium in hoge doses een 
giftige stof is voor ons lichaam, is 
bekend. Minder bekend is dat de stof 
in vele producten en voedingsstoffen 
zit. Bakpoeder, zelfrijzend bakmeel, 
cakemix, kaas, zuivelvervangers. En 
in sommige steden zelfs in drinkwater. 
Dat is dus slecht nieuws voor het 
geval er onverhoopt in de toekomst 
toch een verband aangetoond zou 
worden tussen opname van 
aluminium en de ontwikkeling van 
Alzheimer. 

 

 

 

Goed nieuws 
 
Er is ook goed nieuws. Voor de gebruikers van 
Crystal Fresh althans. De vorm waarin 
aluminium soms aan deodoranten wordt 
toegevoegd, aluminiumchloor(hydraat), kan in 
principe door het lichaam opgenomen worden. 
Zoals hierboven uiteengezet, is het 
onwaarschijnlijk dat deze minieme doses als 
veroorzaker van Alzheimer aangewezen kunnen 
worden. Toch, ter definitieve geruststelling: de 
kristal waaruit Crystal Fresh bestaat, bevat geen 
aluminium-chloor verbinding. 
 

 

 

De natuur 
 

Het is een natuurproduct (aluminium- 
ammoniumsulfaat), zonder enige toevoeging. De 
moleculen zijn dusdanig groot dat er geen 
opname via de huid plaatsvindt. 
Kortom, Crystal Fresh is een natuurlijke, 
effectieve, zeer huidvriendelijke en in alle 
opzichten veilige deodorant. 
 

 

Chrystal Fresh geeft zekerheid 
 

Ook op het gebied van borstkanker zijn de laatste 
jaren zorgelijke berichten in de media 
verschenen m.b.t. de link tussen de ontwikkeling 
van deze 

ziekte en het gebruik van 
deodoranten. Ook hier zou wederom 
de verbinding aluminium-
chloor(hydraat) de boosdoener zijn. 
Ook al verschillen wetenschappers 
van mening over de houdbaarheid 
van deze stelling, toch is het voor 
de gebruikers van Crystal Fresh 
goed nieuws, omdat deze deodorant 
geen aluminium-chloorverbinding 
bevat. 

Bovendien is het prettig om te weten dat Crystal 
Fresh überhaupt geen enkele (chemische) 
toevoeging bevat: het is een 100% natuurproduct. 


