
Gebruiksadvies voor volwassenen
Los 30 gram poeder (1 maatschep van 
50ml) op in 200ml water of smoothie. 
Mix bij voorkeur in een shake-beker 
of blender. 
De aanbevolen dosering niet overschrijden.

New Care Rijst proteïne is ook geschikt 
om (op laag vuur) mee te bakken, waardoor 
het bijvoorbeeld in een omelet of cake kan 
worden verwerkt. 

Tenminste houdbaar  
tot einde en chargenummer
zie onderzijde verpakking. N
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VOEDINGSSUPPLEMENT
aminozuren

Voedingswaarde  per 100 gram  per dagdosering (30 gram)

Energie 1.596,0 KJ 479,0 KJ
Energie 382,0  kcal 115,0 kcal
Vet 5,0 gram 1,5 gram
Waarvan verzadigd 1,0 gram 0,3 gram
Koolhydraten 2,8 gram 0,84 gram
Waarvan suikers 0,2 gram 0,06 gram
Eiwitten 80,0 gram 24,0 gram
Zout 1,3 gram 0,39 gram

Bevat geen soja, gluten, gist, lactose, kleurstoffen of conserveringsmiddelen.
Bevat een bron van phenylalanine en een natuurlijke zoetstof (stevia).
Droog en koel bewaren.
Buiten bereik van kinderen houden.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl
zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een
gevarieerde voeding.

Aminozuursamenstelling per dagdosering
 (= per 30 gram)

L-Alanine 1,4 gram
L-Arginine 2,0 gram
L-Asparaginezuur 2,1 gram
L-Cysteïne 1,2 gram
L-Glutaminezuur 4,5 gram
L-Glycine 1,1 gram
L-Histidine 0,5 gram
L-Isoleucine ** 1,0 gram
L-Leucine ** 2,0 gram
L-Lysine 0,9 gram
L-Methionine 0,8 gram
L-Phenylalanine 1,3 gram
L-Proline 0,9 gram
L-Serine 0,9 gram
L-Threonine 0,6 gram
L-Tryptofaan 0,5 gram
L-Tyrosine 0,8 gram
L-Valine ** 1,7 gram

** BCAA’s (Branched Chain Amino Acids)

Ingrediënten
Rijst proteïne concentraat, aroma: vanille, verdik-
kingsmiddel: xanthaangom, voedingszuur: citroenzuur, 
zoetstof: steviolglycosides uit stevia.

New Care Rijst proteïne voldoet aan de normen van 
het NZVT systeem en is getest op de afwezigheid 
van dopinggerelateerde stoffen. Dit betekent dat 
dit product met zekerheid door topsporters kan 
worden gebruikt.
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Het lichaam bestaat voor ongeveer 15 procent 
uit eiwitten. Eiwitten worden aangevoerd via 
de dagelijkse voeding. Tijdens de spijsvertering 
worden eiwitten afgebroken tot afzonderlijke 
aminozuren. Uit deze losse puzzelstukjes stelt 
het lichaam zelf weer menselijk eiwit samen. 
Het aantal aminozuren en de volgorde van 
rangschikking bepalen de uiteindelijke vorm en 
functie van het eiwit. De dagelijkse voeding kan 
heel eenvoudig worden aangevuld met eiwitten 
uit New Care Rijst proteïne.

New Care Rijst proteïne bevat een goed gehalte 
goed opneembare eiwitten uit rijst. Omdat de 
eiwitten afkomstig zijn uit rijst, is New Care 
Rijst proteïne ook geschikt voor vegetariërs 
en veganisten. New Care Rijst proteïne is 
allergenen vrij en een goed alternatief 
voor wei en soja proteïnen. Ook zijn 
aan New Care Rijst proteïne geen 
synthetische smaak- en zoetstoffen 
toegevoegd. New Care Rijst proteïne 
is dus een heel natuurlijke manier om 
eiwitten in de dagelijkse voeding 
aan te vullen.
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Rijst proteïne
dagelijkse portie eiwitten,  

plantaardige formule

natuurlijk new  care
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