Whey Protein met Banaan smaak + Magnesium 7001-1000 LA020-2
Voedingssupplement - eiwitpreparaat

Gebruik: Adviesdosering: Mix 1 afgestreken maatschepje (30g) met
200ml koud water of magere melk. (Gebruik voor het beste resultaat
een blender). We adviseren 1 - 4 doseringen per dag afhankelijk van
uw eiwit behoefte. Kan ieder moment van de dag gebruikt worden
om de eiwitinname te verhogen. Als u het inneemt met magere melk
dan heeft u extra 8g eiwitten, plus 85 calorieën. Eenmaal gemixt
dient u het koel te bewaren en binnen 3 uur te gebruiken.
Gebruik als hier beschreven tenzij anders wordt geadviseerd door uw
therapeut of apotheker.
Waarschuwing: niet gebruiken tijdens zwangerschap of bij het
geven van borstvoeding.
Allergie advies: Bevat soja, melk. Geproduceerd in een fabriek waar
wordt gebruikt: granen.
Ingrediënten: Wei-eiwitmengsel (Wei eiwitconcentraat
(melk, soja), Wei eiwitisolaat (melk, soja), Branched chained
aminozuren BCAA (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine), smaakstoffen,
Magnesiumcitraat, stabilisator (Xanthaangom), natuurlijke kleurstof
(Bètacaroteen), kunstmatige zoetstof (Sucralose).
Geschikt voor vegetariërs.
Houd u aan de aanbevolen dosering. Een gezonde levensstijl
is belangrijk, evenals een gevarieerde, evenwichtige voeding,
waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn. Droog en bij
kamertemperatuur bewaren buiten bereik van jonge kinderen.
Netto inhoud: 1000 gram

Wist u dat?

Magnesium een essentieel mineraal is dat een bijdrage levert aan:
Vermindering van moeheid en vermoeidheid, normale spierfunctie
(ook hartspier), normale zenuwfunctie, onderhoud normale botten,
normale eiwitsynthese en elektrolyten balans.
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Specificaties per dagdosering (= 30gram):
Energie
475kJ/114kcal Glycine
Vet
1,4g Histidine
waarvan verzadigd
1,1g Isoleucine*/**
Koolhydraten
2,3g Leucine*/**
waarvan suiker
2,3g Lysine*
Eiwitten
23g Methionine*
Zout
0,258g Phenylalanine*
Magnesium
84,0g (22% ADH1) Proline
Alanine
1,0g Serine
Arginine
0,5g Threonine*
Asparaginezuur
2,4g Tryptofaan*
Cysteïne
0,4g Tyrosine
Glutaminezuur
4,0g Valine*/**

0,4g
0,4g
1,5g
3,0g
1,8g
0,4g
0,7g
1,2g
1,1g
1,5g
0,5g
0,6g
1,5g

= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (wanneer aangemaakt met
water)
*= Essentieel aminozuur
**= BCAA (meer dan 6g BCAA’s (Branched Chain Aminozuren) per
30g dosering.
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Excellente Eiwitten
Wei is geïsoleerd uit melk en is bekend als makkelijk verteerbaar en
is een kwalitatief rijke bron van een excellente mix van aminozuren,
inclusief hoge hoeveelheden van de 3 branched chain aminozuren
(BCAA’s). Aminozuren zijn essentiële componenten die voor het
lichaam noodzakelijk zijn om spieren op te bouwen en te herstellen.
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