
353755 - ultraSPORTS ultraPROTECT heermoes 100 ml

Productomschrijving
Levensmiddel

Ingrediënten
Water, heermoes, conserveringsstof kaliumsorbaat

Voedingswaardetabel

Consumptie:
Dagelijks 1 theelepel roeren met water of sap.

white/weiß

Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie
Brennwert/Energie kJ kcal kJ kcal
 
energie
 
vet [g]
waarvan verzadigde vetzuren[g]
koolhydraten [g]
waarvan suiker [g]
voedingsvezels [g]
eiwit [g]
natrium [g]
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453004 - ultraSPORTS Ultra Protect Chonsamin 90 capsules 60 g

Productomschrijving
Voedingssupplement

Ingrediënten
Glucosaminesulfaat (37%), chondroïtinesulfaat (20%), gelatine, maltodextrine, brandnetel, kurkuma-extract, zwarte peper, 
gemberextract, pyridoxine hydrochloride, vitamine K 1, vitamine D3, natriumseleniet

Voedingswaardetabel

Consumptie:
Dagelijks 4 tot 6 capsules Chonsamin met vloeistof innemen. 2 uur afstand in acht nemen t.o.v. medicijnen.

Aanwijzing
De aangegeven aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. Voedingssupplementen zijn geen 
vervanging voor een uitgebalanceerde, afwisselende voeding en een gezonde leefwijze. Buiten bereik van kleine kinderen 
bewaren.

white/weiß

Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 
vet [g]
waarvan verzadigde vetzuren[g]
koolhydraten [g]
waarvan suiker [g]
voedingsvezels [g]
eiwit [g]
zout [g]

vitamines/mineraalstoffen per 4 %1 per 6 capsules %1

vitamine D3 [µg] 13,2 200 20,0 300
vitamine K1 [µg] 50,0 200 75,0 300
vitamine B6 [mg] 2,8 200 4,2 300
seleen [µg] 110,0 200 165,0 300
glucosaminesulfaat [mg] 1000,0 1500,0
chondroïtinesulfaat [mg] 540,0 810,0
brandnetelextract [mg] 300,0 450,0
kurkuma-extract [mg] 200,0 300,0
peper [mg] 100,0 150,0
gemberextract [mg] 33,3 50,0

1  procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid
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452991 - ultraSPORTS Ultra Protect Kollatin voedingssupplement Wildberry 380 g

Productomschrijving
Voedingssupplement

Zutaten
Collageenhydrolysaat (77,8%), amandelmeel (8%), rozenbottel-fruitpoeder (rozenbottel-fruitpoeder 60%, maltodextrine)  
(4,0%), perzikpoeder (perzik-fruitpoeder 50%, maiszetmeel, suiker) (1,5%), rode bietenpoeder, acerolapoeder (acerola-fruit- 
poeder 16%, maltodextrine, antioxidatiemiddel ascorbinezuur) (1,4%), zinkgluconaat, zuurmiddel (citroenzuur), tri-calcium- 
fosfaat, verdikkingsmiddel (xanthan), aroma, magnesiumcarbonaat, kleurstof (bèta-caroteen), vlierbes-vruchtpoeder (malto- 
dextrine, vlierconcentraat, sacharose, invertsuikersiroop, zuurmiddel citroenzuur) (0,4%), druivenschilextract (0,3%), D-alpha- 
tocopherolacetaat, zoetmiddel steviol glycoside, mangaan-(II)-sulfaat, pyridoxinehydrochloride

Voedingswaardetabel

Consumptie:
1 maatlepel (13 g) Kollatin roeren in een glas water.

Aanwijzing
De aangegeven aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. Voedingssupplementen zijn geen 
vervanging voor een uitgebalanceerde, afwisselende voeding en een gezonde leefwijze. Buiten bereik van kleine kinderen 
bewaren.

white/weiß

Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 1629 389 211 50,6
vet [g] 0,8 0,1
waarvan verzadigde vetzuren[g] < 0,1 < 0,1
koolhydraten [g] 9,4 1,2
waarvan suiker [g] 3,2 0,4
voedingsvezels [g] 1,8 0,2
eiwit [g] 81,6 10,6
zout [g] 0,0 0,0

vitamines/mineraalstoffen per 
100 g %1 per dosis  

of portie %1

vitamine E [mg] 87,00 11,30 94
vitamine C [mg] 337,00 43,80 55
calcium [mg] 304 39,5 5
zink [mg] 124 16,2 162
mangaan [mg] 28,4 3,7 185
druivenschilextract [mg] 300 39

1  procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid
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