
UltraMeal Vanille
Gezonde stofwisseling en lichaamssamenstelling

Productbeschrijving

Instantpoeder met een aangename smaak (oplossen in water), ontwikkeld om het gewicht te behouden en
om het evenwicht tussen spieren en vet te ondersteunen. Soja-eiwitisolaat als enige bron van eiwitten:
uitstekend bij allergie voor melk en/of eieren. 4 g vezels per portie bevorderen de darmtransit en de
eliminatie. Product verrijkt met een volledig profiel van vitaminen en mineralen. Bestaat in 7 heerlijke smaken!

Ingrediënten

NUTRITIONELE INFORMATIE PER PORTIE (45 g)

% ADH*

kJ 652

kcal 154

Eiwitten 15.10 g

Koolhydraten 20.30 g

suikers 15.40 g

lactose 0

Vezels 1.99 g

Vetten 1.39 g

Vit. A (retinylpalmitaat) 480.00 µg 60%

Vit. B1 (thiamine HCl) 1.10 mg 100%

Vit. B2 (riboflavine) 1.40 mg 100%

Vit. B3 (niacinamide) 16.00 mg 100%

Vit. B5 (D-calciumpantothenaat) 6.00 mg 100%

Vit. B6 (pyridoxine HCl) 2.80 mg 200%

Vit. B12 (cyanocobalamine) 2.50 µg 100%

Vit. C (ascorbinezuur) 160.00 mg 200%

Vit. D (cholecalciferol) 2.50 µg 50%

Vit. E (D-alfatocoferylacetaat) 30.00 mg 250%

Biotine 150.00 µg 300%

Foliumzuur 400.00 µg 200%

Calcium (citraat) 250.00 mg 31%

Fosfor (dicalciumfosfaat,

dikaliumfosfaat) 343.00 mg 49%

Jodium (kaliumiodide) 75.00 mg 50%
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Magnesium (oxide, citraat) 187.00 mg 50%

Zink (citraat) 10.00 mg 100%

Koper (gluconaat) 1000.00 µg 100%

Molybdeen (natriummolybdaat) 50.00 µg 83%

Chroom (polynicotinaat) 80.00 µg 200%

Seleen (selenomethionine) 55.00 µg 100%

Gemengd met: soja-eiwitisolaat, fructose, vanille-aroma, inuline, sojavezels,

lecithine, olijfolie, cellulosegom, xanthaan, carrageen

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

Verpakking

630 gram

Gebruik

1 portie (= 2 maatlepels)(45 g) van het product vermengen met 250 ml koud water of sap Praktische richtlijnen voor de bereiding: zie
bijsluiter

Voorzorg

Niet te gebruiken bij: geen gevallen gekend. In dit product zijn geen ingrediënten of hulpstoffen gebruikt die gluten bevatten.
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