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Samenstelling per maatschep (10 gram):
(dagdosering)
Rijstproteïnepoeder met 80% proteïne 
(uit biologische rijst) 9,5 gram
Aminozuurprofiel per 10 gram:
L-alanine  433 mg
L-arginine 614 mg
L-asparaginezuur  680 mg
L-fenylalanine 414 mg
L-glutaminezuur 1340 mg 
L-glycine 337 mg
L-histidine 178 mg
L-isoleucine 317 mg
L-leucine 630 mg
L-lysine 251 mg
L-proline 352 mg
L-serine 376 mg
L-threonine  277 mg
L-tyrosine 397 mg
L-valine 466 mg
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.  
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Buiten 
bereik van jonge kinderen houden. Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur 
bewaren. Na openen beperkt houdbaar. 

Rijstproteïnepoeder*, vanillepoeder* (3%), appelpoeder* (2%).
*van biologische oorsprong
Rijst Proteïne is rijk aan eiwitten en deze dragen bij tot de groei en de instandhouding 
van de spiermassa. De eiwitten ondersteunen snel herstel van de spieren na fysieke 
inspanning zoals sport. Eiwitten dragen bij aan de instandhouding van sterke botten.

1-3 maatscheppen (10-30 gram) per dag. Meng het poeder met bijvoorbeeld (biolo-
gisch) vruchtensap of rijstemelk. Houd u aan de aanbevolen dosering.

Gluten, lactose, soja, conserveringsmiddelen en synthetische geur-, kleur- en smaakstof-
fen. Geschikt voor vegetariërs en veganisten.

INGREDIËNTEN:

GEBRUIK:

BEVAT GEEN:

met biologische appel en vanille
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Ten minste houdbaar tot einde en batchcode: (of zie bodem).

BESTELCODE: V3006 | INHOUD: 300 GRAM

300

Voedingswaarde  per 100 g: per 10 g: 
   (dagdosering) 
Energie  1780 kJ/423 kcal 178 kJ/42 kcal
Vetten  10,4 g 1,04 g
Waarvan: 
 verzadigde vetzuren  2,9 g 0,29 g
 enkelvoudig onverzadigde vetzuren 4,1 g 0,41 g
 meervoudig onverzadigde vetzuren 3,3 g 0,33 g
Koolhydraten  3,3 g 0,33 g
Waarvan suikers  1 g 0,1 g
Vezels  5 g 0,5 g
Eiwitten  76 g 7,6 g
Zout**  0,63 g 0,063 g
** Van nature aanwezig
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