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Amino-V (granulaat)  
Plantaardig Eiwit-Extract   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amino-V is een voedingsaanvulling welke gewenst is bij 

een verhoogde behoefte aan proteïnen vanwege bijv. 

een specifiek bewegings/sport en/of voedingsplan. 

Amino-V bevat uitsluitend uit planten gewonnen 

proteïnen  (erwten en lupine) De zaden bevatten 

proteïnen van de hoogste kwaliteit, zijn vetarm en toch 

rijk aan ballast-,en mineraalstoffen. De aminozuren 

welke in Amino-V verwerkt zijn voldoen in hun 

verhouding aan 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-V 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 optimale functionerend 

immuunsysteem is afhankelijk van voldoende en juiste 

aminozuren. Zwavelhoudende Aminozuren zijn 

belangrijk bij het ontgiften. Belasting door stress wordt 

gereduceerd door voldoende toevoer van bepaalde 

aminozuren (Glutaminezuren). deze processen is 

Amino-V onontbeerlijk. 

 

Gemiddelde voedingswaarde: 

    Per 100 g.  
Energie   341 Kcal 
Eiwit   66,7 g  
Koolhydraten  0,5 g 
-waarvan suiker  0,5 g 
Vet   7,9 g 
-waarvan verzadigd 1,0 g 
Ballaststoffen  11,1 g 
Natrium   0,9 g 
Natriumchloride  0,2 g  
Aminozuren:  
Alanine   2,660  mg 
Arganine   4,550 mg 
Asparginezuur  7,110 mg 
Cystine+Methionine 1,480 mg 
-waarvan Methionine    770 mg 
Glutaminezuur  10,440 mg 
Glycine   2,770 mg 
Histidine   1,660 mg 
Isoleucine  2,780 mg 
Leucine   4,980 mg 
Lycine   5,030 mg 
Proline   2,350 mg 
Serine   3,320 mg 
Threonine  2,540 mg 
Tryptofaan  910  mg 
Tyrosine+Phenylaline 5,360 mg 
-waarvan Phenylaline 3,210 mg 
Valine   3,010 mg 
 
Verpakking: 
P101911 Provisan® Amino V granulaat 540 g. 
 
Ingrediënten: Erwtenproteïne, Lutineproteïne, L-
Glutamine, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine. 
 
Dosering: 1 kleine eetlepel (4,5 gram), 4x daags in 
yoghurt, of andere vloeistof roeren en direct 
innemen. Totale dagdosis van 18 g. bevat ca. 12 g. 
puur plantaardig proteïne 
 
Ondersteunt bij: 

 Aanvulling bij vegan voedingswijze 

 Bij voedingsintoleranties zoals: 
Lactose,Soja, melkeiwit 

 Hogere leeftijd 

 Bij sport 

 Tijdens ontgiften  
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