
Voedingssupplementen zijn nooit een vervanging voor evenwichtige en gezonde voeding.  
Voedingssupplementen kunnen wisselwerking hebben met andere voedingssupplementen en medicijnen.  
Gebruikt u medicijnen overleg dan altijd vooraf met uw arts over de supplementen die u wilt gebruiken. 
Producent: Hepart AG, CH-8280 Kreuzlingen Vertrieb: Unisan GmbH, D-78465 Kreuzlingen 
Vragen over dit product? info@shc-swiss.nl of tel. 0031 (0) 40 3041536 

Amino H (poeder)  
Voedingssupplement met Aminozuren 

Voor de opbouw van lichaamseigen eiwit   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provisan® Amino H is een eiwitconcentraat met hoge 

biologische waarde. Dit betekent dat de verhouding  

aminozuren in dit preparaat voldoet aan de behoeften 

van de menselijke stofwisseling. Om er voor te zorgen 

dat het eiwit goed door het lichaam kan worden 

opgenomen wordt het eiwit gesplitst (Hydrolyse). Door 

dit procedé van splitsen in kleinere delen wordt de 

opname in het lichaam makkelijker en vollediger en kan 

het Amino H direct haar werk doen in het lichaam. 

Waarom extra eiwit? 

Hoofdzakelijk gebruikt het lichaam de toegevoerde 

eiwitten als leverancier voor Aminozuren t.b.v. de 

lichaamseigen Proteïne synthese. (Opbouw van 

Proteïne). Een deel van de aminozuren wordt gebruikt 

om energie te genereren. Ook is extra (hoogwaardig) 

eiwit van belang voor vele andere processen. Zo is de 

opname van ijzer, zink, en koper afhankelijk van de 

voedingswijze. Ook een optimaal functionerend 

immuunsysteem is afhankelijk van voldoende en de 

juiste aminozuren. Zwavelhoudende Aminozuren zijn 

belangrijk bij het ontgiften. Belasting door stress wordt 

gereduceerd door voldoende toevoer van bepaalde 

aminozuren (Glutaminezuren) Voor al deze processen 

is Amino H onontbeerlijk. 

 

 

Gemiddelde voedingswaarde: 

    Per 100 g.  
Energie   382 Kcal 
Eiwit   74,8 g  
Koolhydraten  12,3 g 
-waarvan suiker  8,9 g 
Vet   3,2 g 
-waarvan verzadigd 1,8 g 
Ballaststoffen  2,0 g 
Natrium   0,05 g 
Citroenzuur  1,0 g  
Aminozuren:  
Threonine   4,4 g 
Serine    3,6 g 
Glutaminezuur+Glutamine  12,3 g 
Asparginezuur+Aspargin  8,0 g 
Prolin    3,7 g 
Glycine    1,5 g 
Alanine    3,7 g 
Valine    3,9 g 
Methionine   1,5 g 
Cystine    1,8 g 
Isoleucine   4,2 g 
Leucine    8,2 g 
Tyrosine    2,5 g 
Phenylaline   2,6 g 
Lycine    6,7 g 
Arginine    2,1 g 
Tryptofaan   1,4 g 
Histidine    1,4  g 
 
Verpakking: 
P101821 Provisan® Amino H poeder 200g. 
 
Ingrediënten: Gehydrolyseerd lactalbumin, 
Citroenzuur, Ananaspoeder, Mangopoeder, 
Maltodextrin, Papayapoeder. Sucralose.. 
Glutenvrij en geen bestanddelen van noten. 
 
Dosering: 4x per dag 1 theelepel in 150 ml koud 
water roeren 
 
Ondersteunt bij: 

 Aanvulling bij calorie arme diëten 

 Spieropbouw 

 Sport 

 Hogere leeftijd 

 Immuun zwakte 

 Verstoorde purine stofwisseling 

 Aanvulling bij ontgiften 
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