
Inspiration, voedingssupplementIngrediënten:  Viscollageen hydrolysaat (type 1) (VIS), magnesium (magnesiumcitraat), 
glucosamine (glycosamine sulfaat 2 KCL) (SCHAALDIEREN), vitamine C (calcium-l-ascorbaat), 
methylsulfonylmethaan (MSM), fruitpoeder: banaan (musa sapientum), l-glutamine, l-lysine, 
bamboevezels (bambuse arundinacea), l-arginine hydrochloride, chondroïtinesulfaat (VIS), 
resveratrolpoeder (japanse duizendknoop (polygonum cuspidatum)) (98% resveratrol), 
biestMELK (colostrum rund, bevat lactose), groene thee extract (camellia sinesis (bevat cafeïne)), 
hyaluronzuur (natriumhyaluronaat), zink (zinkbisglycinaat)), bloedregenalg (haematococcus 
pluvialis (2,5% astaxanthine)), zoetstof: stevia (steviolglycosiden), vitamine B3 (niacine), vitamine 
D3 (cholecalciferol), selenium (selenomethionine (0,5% Se)), koper (kopergluconaat), mangaan 
(mangaancitraat), vitamine B8 (D-biotine).  

Aanbevolen gebruik: eenmaal daags (bij de eerste 
maaltijd) 8 gram (= 1 maatschep) poeder oplossen in 
200 ml water, sap of een smoothie. 

Waarschuwingen: De dagelijks aanbevolen 
hoeveelheid niet overschrijden. Een voedings-
supplement mag niet als vervanging van een 
gevarieerde en evenwichtige voeding en van een 
gezonde levensstijl worden gebruikt. Dit product is 
NIET geschikt in geval van: zwangerschap, tijdens 
de borstvoeding en voor minderjarigen. Bij het ge-
bruik van medicatie of bij het lijden aan een ziekte, 
adviseren wij om dit product alleen te gebruiken na 
goedkeuring van een huisarts of medisch specialist. 
Nierpatiënten mogen niet meer dan 200 mg 
vitamine C per dag innemen, gelet op onder andere, 
het risico op hyperoxalemie.   

Bij voorkeur te bewaren op een droge en koele 
plaats, buiten het bereik van kinderen.
Tenminste houdbaar tot:  

zie onderzijde.
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Bevat 45 servings

Nutnummer:  

NUT PL AS 4034/14

Ondersteunt de gezonde huid*
*Vitamine C, Zink, Mangaan, Koper en Selenium 
dragen bij aan de bescherming van de cellen tegen 
oxidatieve stress

Bevat zoetstoffen
Bevat cafeïne, niet aanbevolen voor kinderen, 
vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding 
geven (5 mg)

360 g netto
Inner journey of the skin*

Inspiration

Voedingswaarde                                                                              Per 100 g               %RI*/8 g

Energie (kJ/kcal) 966 / 229 77/18 1%

Vetten (g)  0,1 0,0 0%

- Waarvan verzadigde vetzuren (g) 0 ,0  0,0 0%

Koolhydraten (g) 13 1,0 0%

- Waarvan suikers (g) 2,7 0,2 0%

Vezels (g) 2,4 0,2

Eiwitten (g) 44 3,6 7%

Zout (g) 0,28 0,02 0%

Vitaminen en mineralen
Vitamine D (µg)  313 25 500%

Vitamine C (mg) 6251 500 625%

Vitamine B3 (niacine) (mg) 125 10 62,5%

Biotine (vitamine B8) (µg) 200 16 32%

Koper (mg) 6,8 0,5 55%

Mangaan (mg) 12 1 50%

Magnesium (mg) 3124 250 67% 

Zink (mg)  69 6 55%

Selenium (µg) 255 20 37%

Viscollageen (mg) 39917 3193

Glucosamine sulfaat 2 KCL (mg) 10565 845

Glutamine (mg) 3125 250

Methylsulfonylmethaan (MSM) (mg) 4688 375

L-arginine hydrochloride (mg) 1563 125

Groene thee extract (mg)
- Waarvan cafeïne (mg)

625
63

50
5

Natriumhyaluronaat (mg) 625 50

Chondroïtinesulfaat (mg) 1125

Astaxanthine (mg) 6,3 0,5

Resveratrolpoeder (98% resveratrol) (mg) 625 50

Bovine colostrum (mg) 625 50

*RI = referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)

         Per 8 g
(maatschepje)

90


