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Samenstelling per 2 maatscheppen (20 gram): 
(dagdosering)
Weiproteïneconcentraat met 80% proteïne 
(uit biologische koemelk) 19 gram
Aminozuurprofiel per dagdosering (20 gram):
L-alanine  774 mg
L-arginine  386 mg
L-asparaginezuur  1682 mg
L-cysteïne  384 mg
L-fenylalanine  516 mg
L-glutaminezuur  2736 mg
L-glycine  278 mg
L-histidine  288 mg
L-isoleucine  968 mg
L-leucine  1628 mg
L-lysine  1482 mg
L-methionine  342 mg
L-proline  898 mg
L-serine  790 mg
L-threonine  1088 mg
L-tryptofaan  282 mg
L-tyrosine  484 mg
L-valine  892 mg

Weiproteïneconcentraat* (uit koemelk), natuurlijk vanillearoma, emulgator: zonne-
bloemlecithine*.
*van biologische oorsprong
Wei Proteïne Biologisch is rijk aan eiwitten en deze dragen bij tot de groei en de instand-
houding 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.

2 afgestreken maatscheppen (20 gram) per dag. Meng het poeder bijvoorbeeld met 
biologische melk. Gebruik bij voorkeur een shakebeker om het goed te laten mengen. 
Houd u aan de aanbevolen dosering.

Gluten, soja, conserveringsmiddelen en synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen. 
Geschikt voor vegetariërs (niet voor veganisten).

INGREDIËNTEN:

GEBRUIK:

BEVAT GEEN:

met vanillesmaak
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Ten minste houdbaar tot einde en batchcode: (of zie bodem).

BESTELCODE: V3709 | INHOUD: 300 GRAM

300

Voedingswaarde per 100 gram: per 20 gram:
  (dagdosering) 
Energie  1573 kJ/372 kcal 315 kJ/74 kcal
Vetten  5,8 g  1,2 g
Waarvan:
 verzadigde vetzuren  0,4 g 0,08 g
 enkelvoudig onverzadigde vetzuren 3,1 g 0,62 g
 meervoudig onverzadigde vetzuren 2,1 g 0,42 g
Koolhydraten  6,6 g  1,3 g
Waarvan suikers 3,4 g  0,68 g
Vezels 0 g  0 g
Eiwitten  76 g 15 g
Zout**  0,49 g 0,1 g
Calcium** 1669 mg 334 mg (42% RI*)
* RI = Referentie-inname
** van nature aanwezig

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Een voedingssup-
plement 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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