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Derma Health Powder                                      

Derma Health Powder is een mineralen mengsel uit de plantenwereld en bevat alleen mineralen die in de natuur 

voorkomen. Het bevat geen kalk / antibiotica of welk chemische toevoeging dan ook. 

Wat doet Derma Health Powder? 

Derma Health Powder is een mineralen mengsel uit de planten wereld  en is vrij van kalk, antibiotica of welk 

chemische toevoeging ook. Derma Health Powder heeft een hoge mate van oxidatie ( pH-waarde: 9-10,5. SG ) met 

als direct gevolg dat veel bacteriën sterven. Hierdoor en mede door het hoge absorptie vermogen van Derma Health 

Powder worden vloeren in het hok schoon en droog. 

De meeste bacteriën zijn zo'n 1–5 µm (0,001-0,005 mm) lang. De grootte kan per soort echter nogal variëren. De 

parasitaire bacterie Rickettsia kan 0,1 μm (0,0001 mm) meten, terwijl de "zwavel-etende" reuzebacterie Thiomargarita 

namibiensis afmetingen tot 750 micrometer (0,75 mm) kan bereiken.  

pH 
Wat de gevoeligheid voor de zuurgraad van de omgeving betreft kunnen bacteriën ingedeeld worden als  

 acidogeen is een micro-organisme dat uit voedselbronnen zuur kan vormen, wat de pH dan doet 
dalen. 

 acidofiel is een micro-organisme dat nog goed kan groeien bij een lage pH. alkalifiel is een micro-
organisme dat goed kan groeien bij een hoge pH (9-11). (Een alkalifiel is een type microbe dat 
geclassificeerd wordt als extremofiel. Alkalifielen leven in een extreme, basische omgeving met een 
zuurgraad variërend van 9 tot 11 pH, zoals zoutvlakten en carbonaatrijke grond. Om te overleven, 
houden zij de zuurgraad in hun cel op ongeveer 8 pH door voortdurend waterstofionen (H+) in de 
vorm van hydroxoniumionen (H3O+) door hun celmembraan in hun cytoplasma te pompen.) 

De meeste bacteriën groeien bij een neutrale pH van 7 en kunnen over het algemeen een pH bereik van 5 tot 
8 tolereren. 

 

Duits bruinkool (DHP) met een hoge mate van oxidatie ... pH-waarde: 9-10,5. SG: 

Compositie: 

Derma Health Powder - Semi-Quantitative Chemical Analysis (wt %): F 0.130, Na2O 1.26, MgO 1.81, Al2O3 25.8, 
SiO2 31.8, P2O5 0.158, SO3 6.77, Cl 0.023, K2O 1.31, CaO 17.1. TiO2 2.49, Cr2O3 0.029, MnO 0.030, Fe2O3 3.97, 
Co3O4 0.011, NiO 0.021, CuO 0.010, ZnO 0.011, Ga2O3 0.007, As2O3 0.009, Rb2O 0.015, SrO 0.028, Y2O3 0.005, 
ZrO2 0.045. Nb2O5 0.013, BaO 0.036, CeO2 0.001, PbO 0.006, Sum 92.898  
Note that the sum of the elements is not 100%. This is due to the fact that light elements such as H, Li, C, O & N and molecules such as OH, H2O, 
CO3, are not measured by XRF. Thus, the amount of the light elements can be estimated by subtracting the sum values given from 100%. 
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