
VOORDELEN
•  snelle, voedzame, evenwichtige 

maaltijd

•  goede maaltijdvervanger 
en handig tussendoortje

•  gemakkelijk te verteren

•  gemaakt van geheel natuurlijke 
ingrediënten gemaakt van geheel 
natuurlijke ingrediënten

•  minder dan 100 calorieën per portie, 
zeer weinig natrium en suiker

•  geen cholesterol, kunstmatige 
zoetstoffen, kunstmatige smaakstoffen 
of conserveringsmiddelen

•  natuurlijke, heerlijke smaken 
waar het hele gezin gek op is

V: Wat maakt de VitaShake® anders dan andere proteïne-shakes
     enmaaltijdvervangers?
A: De meeste proteïne- en maaltijdvervangende shakes zijn een cocktail van
     chemische bestanddelen, kunstmatige smaakstoffen en kunstmatige
     zoetstoffen. In VitaShake® zitten deze schadelijke ingrediënten niet. Het is
     momenteel een uniek product op de markt met minder dan 100 calorieën per
     portie, geen cholesterol, zeer weinig natrium en zeer weinig suiker. En
     bovendien gebruiken we natuurlijke ingrediënten met natuurlijke vitaminen

  en mineralen, zodat je lichaam de voedingsstoffen beter kan opnemen.
V: Is VitaShake® gemakkelijk te verteren?
A: Ja. Anders dan het geval is bij andere merken die chemisch verwerkte of
     dierlijke eiwitpoeders bevatten, zijn de soja-eiwitten in VitaShake®

 vergelijkbaar met zeer geconcentreerde tofoe. Hierdoor is VitaShake® een
     perfecte optie voor een voedzame shake voor jongeren en ouderen die 
     voeding nodig hebben die gemakkelijk te verteren is. Het is ook een goede
     bron van vezels een daarom goed voor de spijsvertering. 

AANBEVELING 

COIX-FRUIT  
Deze tropische plant vormt een rijke bron van antioxidanten, zoals polyfenolen, 
die onlangs zijn uitgeroepen tot "essentiële stoffen voor een lang leven". 
De vezels van de coix-plant zorgen ervoor dat het lichaam minder vet en 
cholesterol absorbeert.

FRUCTO-OLIGOSACCHARIDEN  (FOS)   
FOS is een prebioticum, ofwel een bron van voedingsstoffen die ervoor zorgt dat 
probiotica kunnen groeien, zich kunnen vermenigvuldigen en kunnen 
overleven in de darmen. FOS kan niet door het lichaam worden opgenomen of 
afgebroken en is daarom een goede voedingsbron voor probiotica.

VEELGESTELDE VRAGEN 

In overeenstemming met de Philosophy of Regeneration® bevat de VitaShake®

een unieke combinatie van plantaardige ingrediënten om de vijf systemen van 
het lichaam te voeden, in evenwicht te brengen en te reinigen, voor optimale 
gezondheid en welzijn.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN

DE KRACHT VAN VITAMINES, MINERALEN, 
EIWITTEN EN VEZELS IN ÉÉN HEERLIJKE SHAKE
VitaShake® stilt je honger en geeft je lichaam energie met geconcentreerde, 
natuurlijke voeding vol vitaminen, mineralen en antioxidanten.Elke heerlijke 
slok vult de tekorten in je voeding aan en zit bovendien vol hele vezels.Onze 
supershake bevat ook coix-fruit, een krachtige antioxidant, en fructo-
oligosacchariden (FOS), een prebiotisch koolhydraat met oplosbare vezels die de 
groei van goede bacteriën bevordert.Het voedingsprofiel van de VitaShake wordt 
verder aangevuld met gezonde koolhydraten en GGO-vrije soja-eiwitten. 
Verkrijgbaar in de smaken cacao, aardbei en vanille (in selecte landen).

PHILOSOPHY OF REGENERATION®

Productfiche 

VitaShake®

GECERTIFICEERD
ALS halal

GECERTIFICEERD
ALS KOOSJER

Mix één zakje met 180 tot 240 ml water, melk, amandelmelk of je favoriete 
gezonde drankje in een shaker. Drink het zo op of voeg fijngestampt ijs toe. 
Naar smaak zoeten met SunnyDew®.  Ga voor meer recepten met  VitaShake® 
naar het YouTube-kanaal en bekijk de serie video's Cooking with Katie.
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FORMULE GEBASEERD 
OP DE EXPERTISE VAN 
DE EIGENAAR

GEMAAKT VAN 
NATUURRLIJKE 
INGREDIËNTEN

IN EIGEN BEHEER
VERVAARDIGD




