
 

Voedingssupplementen van Vitals
Vitals heeft de ambitie om de meest effectieve sup-
plementen aan te bieden. Met de meest geschikte 
doseringen, de hoogste kwaliteit en zuiverheid. Wij 
richten ons op veelbelovende vernieuwingen met 
een degelijke onderbouwing. Dit ideaal is natuurlijk 
nooit voltooid. Het wordt elke dag beter. Net als 
iedereen die voor onze producten kiest. Vandaar dat 
wij zeggen: Vitals. Elke dag beter.

Voedingswaarde per 100 gram per  maatschep van 6 gram  
  (dagdosering) 
Energie  1590 kJ/380 kcal 96 kJ/23 kcal
Vetten  3,5 g  0,2 g
Waarvan verzadigd 0 g 0 g
Koolhydraten  63 g  3,8 g
Waarvan suikers**  31 g  1,9 g
Vezels 9 g  0,5 g
Eiwitten  24 g 1,4 g
Zout**  1,1 g 0,07 g
** = van nature aanwezig
True Superfood is een natuurproduct. De voedingswaarde kan 
onder invloed van de seizoenen enigszins variëren.

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levens-
stijl 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.
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met groenten, fruit, kiemen, paddenstoelen en greens
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TRUE SUPERFOOD  
BIOLOGISCH

Greens 42% (spirulina*, sap van tarwegras*, sap 
van gerstegras*, chlorella*, brandnetel*), fruit 
36% (appel*, acerola-extract*, blauwe bosbes* 
[Vaccinium myrtillus], blauwe bes* [Vaccinium 
myrtilloides], cranberry* [Vaccinium macrocarpon], 
groente 17% (wortel*, biet*, tomaat*, peterselie*, 
spinazie*, boerenkool*, groene kool*), padden-
stoelen en kiemen 5% (boerenkoolkiemen*, 
broccolikiemen*, reishi mycelia* [Ganoderma 
lucidum], shiitake mycelia* [Lentinula edodes], 
cordyceps mycelia* [Cordyceps militaris], maitake 
mycelia* [Grifola frondosa], bloemkoolkiemen*), 
enzymen (amylase, cellulase, lipase, protease, 
bromelaïne, lactase, papaïne; bevat sulfiet). 
*van biologische oorsprong

1-2 maatscheppen (6-12 gram) per dag mengen 
met vruchtensap of yoghurt. Voeg vers fruit toe voor 
een supergezonde en smakelijke smoothie. Houd u 
aan de aanbevolen dosering.

Lactose, soja, GMO, conserveringsmiddelen, 
toegevoegde suikers, vulstoffen en synthetische 
geur-, kleur- en smaakstoffen. Geschikt voor 
vegetariërs en veganisten.

Voedingssupplement (greenfood). 
Ten minste houdbaar tot einde en batchcode:  
(of zie bodem).

INGREDIËNTEN:

BEVAT GEEN:

BESTELCODE: V3280 | 200 GRAM

GEBRUIK:

VOOR MEER INFORMATIE OVER DIT PRODUCT KIJK OP: WWW.VITALS.NL VITALS VOEDINGSSUPPLEMENTEN BV, ANTWOORDNR. 894, 1500 VB ZAANDAM
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