
Vegan      Protein Blend Gold
VOEDINGSSUPPLEMENT

Onze vegan protein blend zet de nieuwe standaard voor plant-
aardige eiwitpoeders. De hoge kwaliteit eiwitten zorgen voor 
een optimaal herstel van de spieren na inspanning en dragen 
bij aan de opbouw van spierkracht en spiermassa. Dat plant-
aardige eiwitten niet kunnen tippen aan de kwaliteit van dierlijk 
eiwit is vanaf nu verleden tijd.

Het meest complete vegan eiwitpoeder
De kwaliteit van eiwit wordt vooral bepaald door de hoeveel-
heid essentiële aminozuren die erin zitten. Deze essentiële ami-
nozuren kan je lichaam niet zelf aanmaken en moet je daarom 
uit je voeding halen. Hoewel plantaardige eiwitten wel alle es-
sentiële aminozuren bevatten, is de verhouding hiervan vaak 
niet optimaal. Door erwteneiwit met bruine rijst eiwit te combi-
neren en hier gericht aminozuren aan toe te voegen hebben we 
een plantaardig eiwitpoeder ontwikkeld dat qua samenstelling 
concurreert met de kwaliteit van whey eiwitten.

Per shake bevat Vegan Protein Blend Gold maar liefst:
•	 22 gram eiwit
•	 11 gram essentiële aminozuren
•	 5 gram BCAA’s

Vegan eiwitpoeder gebruiken
Ons vegan eiwitpoeder is de ideale manier om jouw eiwitinna-
me een boost te geven. Het goed oplosbare poeder kan een-
voudig gemengd worden met water of plantaardige melk om 
een heerlijke romige shake te maken.

Je kunt Vegan Protein Blend Gold op ieder moment van de dag 
gebruiken, bijvoorbeeld:
•	 Bij het ontbijt, door je havermoutpap of in een smoothie
•	 Na het sporten, om direct spierherstel te bevorderen
•	 Voor het slapen, om je herstel in de nacht te bevorderen
•	 Als voedzaam tussendoortje

Ingredienten
Plantaardige eiwitblend (erwteneiwit, bruine rijsteiwit), unieke 
aminozuurblend (L-leucine, L-lysine HCL, L-threonine, L-gluta-
mine, L-isoleucine, L-methionine, L-alanine, L-valine), aroma’s, 
verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstof (sucralose).

NZVT-gecertificeerd
Elke batch van Vegan Protein Blend Gold is geproduceerd 
volgens de (doping)normen van het NZVT-systeem en draagt 
daarom het NZVT-logo. Vegan Protein Blend Gold kan dus 
met zekerheid door topsporters gebruikt worden. Ook voor 
niet-topsporters zijn zuivere supplementen belangrijk. Iedereen 
wilt natuurlijk een product zonder vervuiling met schadelijke 
stoffen	of	onjuiste	etiketten.	Dankzij	ons	high-end	productie-
proces, focus op kwaliteit en het onafhankelijke NZVT-keur-
merk, weet jij zeker dat je een zuiver product in handen hebt.

Aanvullende informatie:
Vegan Protein Blend Gold is volledig gemaakt van plantaardige 
eiwitten en is daardoor geschikt voor vegetariërs en veganis-
ten.

Geadviseerd gebruik
Eén afgestreken maatschepje (32g) oplossen in 200-250ml wa-
ter of plantaardige melk. 

Health Claims
•	 High Protein – 22g eiwit per shake
•	 Meer dan 5g BCAA’s per shake
•	 Perfecte blend van erwten- en rijsteiwit
•	 Met extra aminozuren
•	 Heerlijk romige vanille smaak

Samenstelling per Shake (1 maatschepje)

Ingredient Hoeveelheid

Vegan eiwit 32 g
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Aminozuurprofiel
Aminozuur per 100 gram

Alanine 3,1 g

Arginine 5,3 g

Asparaginezuur 6,9 g

Cysteïne 0,6 g

Glutaminezuur 11,6 g

Glycine 2,5 g

Histidine 1,6 g

Isoleucine * 4,1 g

Leucine * 8,8 g

Lysine 7,2 g

Methionine 1,9 g

Fenylalanine 3,1 g

Proline 2,8 g

Serine 3,1 g

Threonine 5,3 g

Tryptofaan 0,6 g

Tyrosine 2,2 g

Valine * 3,4 g

*BCAA’s (Branched-Chain Amino acids)

Voedingswaarde
Samenstelling per 100 gram per 32  gram

Energiewaarde

Kilojoule (kJ)  1344 kJ  430 kJ

Kilocalorieën (kcal) 321 kcal 103 kcal

Vet 3,4 g 1,1 g

– waarvan verzadigd 0,7 g 0,2 g

Koolhydraten 4,8 g 1,5 g

– waarvan suikers 0,5 g 0,2 g

Vezels 1,3 g 0,4 g

Eiwitten 67 g 22 g

Zout 2,7 mg 0,87 mg
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