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Forever Lite Ultra
Vanille
(324)

De shake Forever Lite Ultra is een eiwitrijke maal

verzegeling is verbroken of verwijderd. Sluit de

tijdvervanger in een overheerlijke vanille smaak.

verpakking goed af en bewaar het product op een

Het is het perfecte product voor een gezonde,

koele, droge plaats.

Maaltijdvervanger
Calorie arm
Twee shakes voorzien in 100% ADH
www.foreverweightcare.com

nieuwe leefstijl. Bereid met magere melk, zoals ge
adviseerd, levert Forever Lite Ultra vitamines en mi

Ingrediënten

Inhoud

neralen plus 18 belangrijke aminozuren, waaronder

Soja Eiwit Isolaat, Creamer (Zonnebloemolie,

Nette gewicht 524 gram / 21 shake per verpak

essentiële-, niet-essentiële- en de branche-keten

Maltodextrine), Fructose, Natuurlijke Vanille

king.

aminozuren. Met Forever Lite Ultra bent u ervan

Smaak, Fructooligosaccharides, Stabilisator (E412),

verzekerd dat u een maaltijdvervanger op basis van

Magnesium Oxide, Aminogen®†† (Gepatenteerde

de meest recente ontwikkelingen in de voedings

Protease Blend), Verwerkingsstof (E1101(I)), Emul

wetenschap tot u neemt, die ook nog eens heerlijk

gator (E322), Zoetstof (E955), Calciumcarbonaat,

smaakt.

Fumaraat, D-Alfa-Tocoferylacetaat Ascorbinezuur,
Ferro , Nicotinamide, Kaliumjodide, Zinkoxide,

Gebruiksaanwijzing

Mangaansulfaat, D-Biotine, Kopersulfaat, Biergist,

Bus goed schudden voor gebruik. Meng of mix 1

Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Hydrochlo

afgestreken doseerschep (meegeleverd) met 300

ride, Cholecalciferol, Riboflavine, Pteroylmonoglu

ml magere (soja) melk. Neem 1 à 2 shakes per dag

tamic Zuur (Foliumzuur), Natrium Seleniet, Cyano

voor een optimaal resultaat.

cobalamine.

Advies
Per 100 g
van poeder

Als u zwanger bent, borstvoeding
geeft of lijdt aan een medische
aandoening, raadpleeg dan een arts
voor gebruik. Een voldoende dage
lijks vochtinname is van belang. Dit
product is een aanvulling op een
evenwichtig en gevarieerd dieet

Bevat per
portie
bereid met
300 ml 1%
melk

% AHD
per portie
beried met
300 ml 1%
melk

De aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid voor volwassenen
Energie
Vetten
waarvan verzadigd
Koolhydraten
waarvan suikers
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en een gezonde levensstijl. Buiten

Vezels

4g

1g

4%

bereik van kinderen bewaren.

Proteïne

52 g

23 g

46%

Gebruik het product niet indien de

Sodium

1g

0,39 g

16%
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