MICROBIOTIC
MAX
VANILLE SMAAK

Voedingswaarde-informatie
Portiegrootte: 1 zakje (2 g)
Porties per verpakking: 20 zakjes
Per 100 ml van
bereid product*
Vezels

2g

Totaal levende cellen
Lactobacillus helveticus R52

1 miljard KVE1

Bifidobacterium lactis HN019

1

1 miljard KVE1

Kolonievormende eenheden

* 1 zakje (2 g poeder) opgelost in ongeveer 100 ml water

SKU: 173K
VP: 27.10
Ingrediënten:
galactooligosaccharidenpoeder (galactooligosacchariden (melk), lactose (melk), glucose (melk), galactose (melk)), maltodextrine, Lactobacillus helveticus R52,
Bifidobacterium lactis HN019, aroma, antiklontermiddel (siliciumdioxide). Allergie-informatie: voor allergenen, zie vetgedrukte ingrediënten.
KAN SOJABONEN BEVATTEN.

Microbiotic Max biedt een combinatie van probiotica en prebiotische
vezels, die in harmonie samenwerken om jouw voedingsdoelen te
helpen ondersteunen. Elke portie bevat 2 miljard levende bacteriën
van stammen van Bifidobacterium lactis en Lactobacillus helveticus.
Dit product is vezelrijk en verkrijgbaar in zakjes in poedervorm, wat het
ideaal maakt om overal mee naartoe te nemen. Microbiotic Max heeft
een subtiele vanillesmaak. Meng met water of voeg toe aan je volledig
bereide Formula 1 shake.

GEBRUIK
Voeg 1 zakje toe aan een half glas water (ongeveer 100 ml) en roer tot het
is opgelost. Drink op zichzelf of voeg toe aan je favoriete Formula 1 shake.
Niet eerder toevoegen dan wanneer je shake volledig gemengd is en gebruik
vloeistoffen bij een temperatuur lager dan 25°C, om de werkzaamheid van
het product niet te beïnvloeden.
Gebruik eenmaal daags, binnen een evenwichtige en gevarieerd
voedingspatroon, als onderdeel van een gezonde, actieve levensstijl.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
•

Bevat een combinatie van probiotica en prebiotische vezels

•

Levert 2 miljard levende bacteriën (KVE) per portie

•

Glutenvrij

•

Rijk aan vezels

•

Geen toegevoegde suikers

•

Bevat geen zoetstoffen, kleurstoffen of conserveringsmiddelen

•

Vanille smaak

•

Geen koeling nodig

•

Verkrijgbaar in een doos van 20 individuele zakjes

•

Perfect voor onderweg

100 ml water

+

1 zakje (2 g)

+

roeren
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