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Stijging van het aantal 
consumenten dat etiketten leest 
en aandacht besteedt aan 
ingrediënten

Nadruk op producten die minder 
kunstmatige ingrediënten 
bevatten, duurzame energie 
geven en voldoen aan specifieke 
voedingsbehoeften, d.w.z. vrij-van 
producten

MarkttrendsMarkttrends



Moderne gezondheids- en dieetadviezen 
die verschuiven van “caloriearme” 
maaltijdvervangers naar “voedingstof-rijke 
maaltijden”

Steeds meer consumenten op zoek naar 
vegetarische en veganistische producten

In het Verenigd Koninkrijk1 en Portugal2 is 
het aantal vegetarische consumenten de 
afgelopen tien jaar met 350% gestegen

1 Onderzoek in opdracht van de Vegan Society in samenwerking met het tijdschrift Vegan Life 

2 Volgens onderzoek van Nielsen
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Vegetarische &Vegetarische &
Veganistische 
Diëten
Veganistische 
Diëten

Vegetarische en veganistische diëten moeten 
goed gepland zijn om alle voedingsstoffen te 
leveren die het lichaam nodig heeft
Ze kunnen een tekort hebben aan 
voedingsstoffen zoals calcium, vitamine D, zink, 
ijzer en vitamine B12 1

1  Appleby, P. N., & Key, T. J. (2016). Conferentie over ‘The future of animal products in the human diet: 
health and environmental concerns’ Symposium 3: Alternatieven voor vlees. De gezondheid van vegetariërs 
en veganisten op lange termijn. Lezing van de Nutrition Society, 75, 287–293.

Vegetarisme is de praktijk die vlees, gevogelte 
en vis van het dieet uitsluit

Veganisme sluit het gebruik uit van alle dierlijke 
producten, met inbegrip van zuivelproducten



Mogelijkheid om de grootste en beste 
uitgebalanceerde shake ter wereld nog 
beter te maken

Grote merken innoveren hun producten 
continu

De kennis van de klant neemt toe

Positie verbeteren ten opzichte van 
concurrentie 

Waarom wijWaarom wij
opwaarderenopwaarderen
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INTRODUCTIE VANINTRODUCTIE VAN

BBAANNAANEN CRÈMENEN CRÈME
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https://www.nutrivida.be/herbalife/shakes/formula-1-voedingsshake/#banana
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Glutenvrij

Veganistische ingrediënten

25 Vitaminen & mineralen

4 g vezels per portie

18 g eiwit per portie

Natuurlijke kleur- en 
smaakstoffen

Slechts 222 calorieën/portie



Proteïnen van
hoge kwaliteit

Essentiële 
vetten

Gecontroleerde
hoeveelheid

calorieën

Vezels

38% van de 
ADH van 25 
vitaminen &
mineralen

Verschillende 
belangrijke 

voedingsstoffen

De perfecte balans van voedingsstoffenDe perfecte balans van voedingsstoffen



2x 2x 1x

Extra proteïnen en 
vezels toevoegen 
voor een handige 
maaltijd onderweg

Extra proteïnen en 
vezels toevoegen 
voor een handige 
maaltijd onderweg

Met water mengen voor een heerlijke maaltijdvervanger.



NU VERKRIJGBAAR
OOSTENRIJK

BELGIË
BULGARIJE

KROATIË
CYPRUS

TSJECHIË
ESTLAND

PORTUGAL
SPANJE

SLOWAKIJE
SLOVENIË
ZWEDEN

ZWITSERLAND
VERENIGD KONINKRIJK

FINLAND
FRANKRIJK
DUITSLAND

GRIEKENLAND
IJSLAND
IERLAND

ITALIË

KOSOVO
LETLAND

LITOUWEN
MALTA

MONTENEGRO
NEDERLAND

POLEN

GHANA
LIBANON
LESOTHO

MACEDONIË
NAMIBIË

NOORWEGEN

ROEMENIË
ZUID-AFRIKA
SWAZILAND

ZAMBIA

BOSNIË EN HERZEGOVINA
BOTSWANA

DENEMARKEN
FRANS-POLYNESIË

BINNENKORT VERKRIJGBAAR



Binnenkort in 2018…

Café Latte smaak Appel Kaneel smaak



Voedende ingrediëntenVoedende ingrediënten

Heerlijke smakenHeerlijke smaken

Gerichte voedingGerichte voeding


