
452991 - ultraSPORT ultraPROTECT Kollatin Wild Berry 380g

Artikelomschrijving
Voedingssupplement met vitamines en mineralen in één basis uit collageen eiwit. Met de zoetstof 
steviolglycosiden (uit de bladeren van de steviaplant). Geen suiker toegevoegd.

Ingrediënten
Collageenhydrolysaat (oorsprong: rundvlees) (79,2%), magnesiumcitraat, rozenbottelpoeder 
(2,5%), magnesiumcarbonaat, maltodextrine, rode bietpoeder*, voedingszuur (citroenzuur,  
L-ascorbinezuur), zinkgluconaat, gemberextractpoeder (0,7%), calciumfosfaat, verdikkingsmiddel 
(xanthaan), aroma, natuurlijk vitamine E, boorzuur, acerola-vruchtpoeder, kleurstof (anthocyanen), 
zoetstof (steviolglycoside uit stevia), betacaroteen, druivenpittenextract (0,1%),mangaansulfaat, 
vitamine B6, vitamine B2, vitamine B1, foliumzuur, vitamine B12.

* natuurlijk kleurend levensmiddel

Consumptie
Dagelijks 1 portie, daarvoor 1 maatlepel (13 g) collatine in een glas water.
Bijzonderheden: lactosevrij, glutenvrij, geen toegevoegde suiker
Bewaarvoorschrift: op een droge plaats bewaren, beschermd tegen warmte.

Let op:
De aangegeven aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. 
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en uitgebalanceerde voeding 
en een gezonde leefstijl. Bewaren buiten het bereik van kinderen.

Deze informatie dient ter verduidelijking. Maatgevend zijn de informatie en de waarden op de  
verpakkingen.

Voedingswaardetabel per 100 g per 13 g (portie)

Energie kJ kcal kJ kcal

 1546 370 201 48

vet [g] < 0,1 < 0,1

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

< 0,1 < 0,1

koolhydraten [g] 7,4 1,0

waarvan suiker [g] 0,9 0,1

eiwit [g] 78,6 10,2

zout [g] 0,8 0,1

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 per portie 
van 13 g

%1

vitamine C [mg] 533 666 69,3 87

vitamine E [mg] 133 1108 17,3 144

vitamine B6 [mg] 30,8 2200 4,0 286

vitamine B2 [mg] 21,5 1536 2,8 200

vitamine B1 [mg] 16,9 1536 2,2 200

foliumzuur [µg] 3076 1538 400 200

vitamine B12 [µg] 38,4 1536 5,0 200

druivenpitextract [mg] 122 16

waarvan OPC [mg] 116 15

magnesium [mg] 1174 313 153 41

zink [mg] 124 1240 16 161

Bor [mg] 77 10

mangaan [mg] 39 1935 5 252
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