
UltraMeal Plus 360 Vanille
Gezonde stofwisseling en lichaamssamenstelling Gezonde cholesterol en triglyceridewaarden

Productbeschrijving

UltraMeal Plus 360, een complete formule op basis van soja-eiwit verrijkt met fysterolen en extracten uit
hop en acacia, die het cholesterolgehalte nog extra optimaliseren, met daar bovenop een positief effect op
de bloeddruk en triglyceridenwaarden. Bij gebruik van antistollingsmiddelen, is het aanbevolen om het
product UltraMeal Plus te gebruiken. 

Ingrediënten

INGREDIENTEN PER PORTIE (52 g)

%ADH*

kcal 157

kJ 669

Koolhydraten 17.4 g

Suikers 15.8 g

Eiwitten 15.4 g

Vezels 3.74 g

Vetten 2.90 g

verzadigde vetten 0.435 g

Vit. A (retinolpalmitaat) 525 µg 66%

Vit. B1 (thiamine HCl) 0.750 mg 54%

Vit. B2 (riboflavine) 0.850 mg 53%

Vit. B3 (niacinamide) 10.0 mg 56%

Vit. B5 (D-calciumpantothenaat) 5.00 mg 83 %

Vit. B6 (pyridoxine HCl) 6.00 mg 300%

Vit. B12 (cyanocobalamine) 3.00 µg 300%

Vit. C (ascorbinezuur) 60.0 mg 100%

Vit. D (cholecalciferol) 5.00 µg 100%

Vit. E (D-alfatocoferylacetaat) 7.37 mg 74%

Biotine 150 µg 100%

Foliumzuur 400 µg 200%

Calcium 580 mg 72.5%

Chroom (chromiumpolynicotinaat) 100 µg 80%

Jodium (natriumiodide) 75.0 µg 50%

Koper (-gluconaat) 1000 µg 91%

 

Metagenics Europe | info@metagenics.eu | +32(0)59/80.58.24 | www.metagenics.eu    Opgemaakt op 09/03/2012    UltraMeal Plus 360 Vanille    4706

De in deze publicatie verstrekte informatie is expliciet bestemd voor lezers, die zich uit oogpunt van hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. In het belang van de volksgezondheid is
deze publicatie niet bedoeld voor leken of consumenten. Uitgever en auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen
enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventueel fouten in de tekst van deze publicatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde publicatie.

mailto:info@metagenics.eu
http://www.metagenics.eu


Magnesium (-citraat) 150 mg 50%

Mangaan (-sulfaat) 1.00 mg 29%

Molybdeen (natriummolybdaat) 75.0 µg 50%

Selenium (selenomethionine) 35.0 µg 50%

Zink (-citraat) 7.50 mg 50%

Hopextract 540.00 mg

Acacia nilotica (Arabica) 30.00 mg

Gemengd met: Soja-eiwitisolaat, fructose, sojavezels, plantensterolen,

inuline, natuurlijk vanille-aroma, olijfolie, siliciumdioxide,

maltodextrine, xanthaan, guargom, rijstsiroop

*%ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (E.C.)

Met 2 g toegevoegde plantensterolen per portie van 52 g

Dit product bevat sporen van soja.

Verpakking

728 gram

Gebruik

(Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) 1 portie (= 3 maatlepels) (52 g) vermengen met 250 ml koud water of sap

Voorzorg

Bij inname van antistollingsmiddelen, mag dit product niet ingenomen worden. In dit geval is het gebruik van UltraMeal Plus
aangewezen. In dit product zijn geen ingrediënten of hulpstoffen gebruikt die gluten bevatten.
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