
NS proteocare 500g

TECHNISCHE FICHE

Kenmerken

Nutrisens. Poeder om te reconstitueren. Voeding voor medisch gebruik,
aanbevolen in geval van verhoogde eiwitbehoeften bij oude mensen en /
of bij ondervoede personen in het geval van spierverslapping.

Bruto kg/st 0,600

Netto kg/st 0,500

L st (m) 0,120

B st (m) 0,120

H st (m) 0,190

# /sec.verp. 6

Bruto kg/sec.verp. 3,800

Netto kg/sec.verp. 3,000

L sec.verp. (m) 0,190

B sec.verp. (m) 0,250

H sec.verp. (m) 0,370

# sec.verp/laag 11

# sec.verp/pallet 132

 Productbeschrijving

Collageenpeptiden.

 Ingrediënten

1366ref.

Eiwitrijk

Frankrijk

 Bewaarcondities

Op een droge en koele plaats bewaren. Bij voorkeur te gebruiken vóór: zie
datum op de onderkant van de doos. Een geopende doos moet binnen een
maand na opening worden gebruikt. Na bereiding binnen de 24h
consumeren.

 Houdbaarheid

Minimale houdbaarheid: 30 dagen
Maximale houdbaarheid: 12 maanden

 Bereidingswijze

Verdun een maatlepel (ongeveer 11 g eiwit) of meer in de koude of warme
bereiding om te verrijken. Het product kan worden toegevoegd aan alle
vloeibare of vaste bereidingen, warme of koude, zoete of zoute. Het
verandert niets aan de smaak of textuur van de bereidingen.

 Voorzorgsmaatregelen

Moet gebruikt worden onder medisch toezicht. Mag niet de enige
voedingsbron zijn. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Land van oorsprong:

Datum laatste wijziging: 17/02/2023 $h0BAF2MQQXZYsDeze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de 
leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.

 EAN verkoopseenheid
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NS proteocare 500g

TECHNISCHE FICHE

Energie kJ 1530

               kcal 360

Vetten (g) 0

  Verzadigde vetzuren (g) 0

Koolhydraten (g) 0

  Suikers (g) 0

Vezels (g) 0

Eiwitten (g) 90

Zout (g) 0,5

/100 g

 Nutritionele analyse

 %RI

 Allergenen

Aanwezig Afwezig Sporen Onbekend

Glutenbevattende granen en afgeleiden x

Schaaldieren en afgeleiden x

Eieren en afgeleiden x

Vis en afgeleiden x

Aardnoten en afgeleiden (pinda) x

Soja en afgeleiden x

Melk en afgeleiden (incl lactose) x

Noten en afgeleiden x

Selderij en afgeleiden x

Mosterd en afgeleiden x

Sesamzaad en afgeleiden x

Zwaveldioxide en sulfieten (> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L) x

Lupine en afgeleiden x

Weekdieren en afgeleiden x
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