Gezonde tussendoortjes vol
fruit, granen, noten en zaden.
Het Levenslust assortiment bestaat uit handige portieverpakkingen met voor ieder
moment van de dag een snel tussendoortje. Combinaties van noten en gedroogd
fruit of heerlijke havermout hartjes. Toch trek in chocolade? Neem dan onze
verrassende combinatie van geroosterde sojaboontjes met Belgische chocolade.
De meeste mensen kennen het wel: de lekkere trek
tussen de maaltijden door. Je maag knort en je lichaam
vraagt om iets lekkers om nog even wat uurtjes te
kunnen
knallen.
Levenslust
levert
gezonde
tussendoortjes, een verantwoord snackalternatief voor
chips, repen, snoep en koeken. Op deze manier hopen
we het wat makkelijker voor je te maken om een
gezonde levensstijl te houden en je goed te voelen.

Levenslust geeft op een natuurlijke manier energie, bevat
plantaardige eiwitten voor onderhoud van je spieren en
biedt voldoende voedingsvezels voor een langer voldaan
gevoel. Bovendien zijn noten een geweldige, natuurlijke
bron van goede oliën en vetten. Kies voor de gezonde
tussendoortjes van Levenslust.

Sprankelend de dag door?
Even
inzoomen…

Havermout muesli hartjes!

Havermout

Levenslust Bright

Rijk aan vezels, werkt cholesterol verlagend.

Levenslust Bright
bevat 54% havermout
Havermout levert vele bewezen positieve
effecten op onze gezondheid. Het product is
vezelrijk, vormt een natuurlijke bron van
magnesium en de betaglucanen versterken
onze weerstand. Het werkt op natuurlijke
wijze cholesterol verlagend en er worden nog
vele extra’s aan toegeschreven. Met recht
heeft het bij ons de naam Bright gekregen!

Gewicht:
Verpakking:

22g zakje (9 hartjes)
per 100 of
per 12
Kcal per portie: 98
THT: 10 maanden op productie dag artikel
Levering: 2 dagen na bestelling
introductie: per direct beschikbaar
Ingrediënten: Volkoren havermout 54%,
suiker, rijstcrisps, donkere chocolade 4%,
geraspte kokosnoot 4%, olijf olie,
kokosolie, maltodextrine, rijstsiroop,
verdikkingsmiddel
(arabische
gom),
tarwemeel, cacao, zout, aroma.

Een oppepper nodig?
Even inzoomen…

Cranberries

Boost your day met
cranberries en soja

Levenslust Boost
Een natuurlijke bron van eiwitten

Levenslust Boost
bevat soja en cranberry
Cranberries zijn mede zo gezond door de vele
vitaminen en mineralen die ze rijk zijn. Zo
bevatten cranberries vitamine C, vitamine E,
vitamine B1, vitamine B2, vitamine B5,
vitamine B6, vitamine B11 en vitamine K. Een
ware vitaminebom dus! Cranberries zitten vol
met anti-oxidanten die ons beschermen
tegen allerlei ziekten, omdat ze meewerken
aan een goed immuunsysteem.

Gewicht :
Verpakking :

22 g per zakje
per 100 of
per 12
Kcal per portie: 99
THT: 9 maanden op productie dag artikel
Levering : 2 dagen na bestelling
Beschikbaar : Per direct
Ingrediënten : Cranberries, gedroogd en
gezoet (cranberries, rietsuiker en
zonnebloemolie), gegrilde biologische
sojaboontjes, gedroogde pompoenpitjes,
amandelen. Glutenvrij.

Even stoom afblazen?

In balans met magnesium!

Levenslust Balance

Even inzoomen…

Noten

Een natuurlijke bron van magnesium

Gewicht :
Verpakking :

22 g per zakje
per 100 of
per 12

THT: 9 maanden op productie dag artikel
Levering : 2 dagen na bestelling
Beschikbaar : Per direct
Ingrediënten : Amandelen,
cashewnoten, rozijnen, appel
(gedroogde appelstukjes,
conserveermiddel: sulfiet). Glutenvrij.

Levenslust Balance
Met amandel en cashew
Amandel- en cashewnoten bevatten goede
natuurlijke oliën en zijn erkend vanwege het hoge
natuurlijk gehalte aan magnesium. Magenesium
speelt een grote rol bij onze stofwisseling en
daarmee onze energie-voorziening. Het wordt
gezien als brandstof voor de hersenen en vormt
daarmee een welkome aanvulling op dit lekkere
pauze- product.

Het ontbreekt even aan veerkracht?

Bounce back met choco soja!
Even inzoomen…

Cacao

Levenslust Bounce
Rijk aan vezels en eiwitten.

Gewicht :
Verpakking :

23 g per zakje
per 100 of
per 12
Kcal per portie: 122

Levenslust Bounce Puur
Soja met cacao
Dat Chocolade ons gelukkig maakt ervaren
veel mensen. De vele gezondheidsvoordelen
van Cacao zijn minder bekend. Toch is cacao
de nummer 1 antioxidant en helpt daarmee
ons lichaam beschermen. Levenslust Bounce
is daarmee in veel opzichten een
verantwoord tussendoortje.

THT: 9 maanden op productie dag artikel
Levering : 2 dagen na bestelling
beschikbaar : Per direct
Ingrediënten : Belgische chocolade 80%
(cacaomassa, suiker, cacaoboter
vanillepoeder), geroosterde biologische
sojaboontjes, arabische gom.

Een lekker momentje voor jezelf?

Onweerstaanbaar

Levenslust Bounce

Even
inzoomen…

Soja

Geroosterde soja met melkchocolade.

Gewicht :
Verpakking :

23 g per zakje
per 100 of
per 12
Kcal per portie: 126
THT: 9 maanden op productie dag artikel
Levering : 2 dagen na bestelling
Beschikbaar : Per direct
Ingrediënten : Belgische melkchocolade
80% (suiker, volle melkpoeder,
cacaomassa, vanillepoeder), geroosterde
biologische sojaboontjes, arabische gom.

Levenslust Bounce Melk
Met sojaboontjes
De Sojaboontjes in Bounce zijn kleine
peulvruchtjes die, vooral in Azië, al eeuwen
worden gebruikt als gezond product. Het
vormt een plantaardige bron van eiwitten,
geeft daarmee een langer voldaan gevoel en
helpt bij de opbouw van onze spieren.
Bovenal zijn ze geroosterd, bijzonder lekker
en met chocolade onweerstaanbaar.

Ook graag stralend de dag door?
Even inzoomen…

Pistache

Shine met pistache en goji!

Levenslust Beauty
Een natuurlijke bron van Vitamine E.

Levenslust Beauty
Met pistache en goji bes
Pistachenoten zijn een typisch voorbeeld van
een notensoort die best wat meer gegeten
mag worden! Ze vormen vooral een
belangrijke bron van vitamine E, met bijna
50% van de ADH in 100 gram nootjes. Goji
bessen zijn rijk aan bèta-caroteen, een
pigment dat je kunt vinden in planten, en wat
een gezonde huid bevordert.

Gewicht :
Verpakking :

22 g per zakje
per 100 of
per 12
Kcal per portie: 95
THT: 9 maanden op productie dag artikel
Levering : 2 dagen na bestelling
beschikbaar : Per direct
Ingrediënten : Hazelnoten, goj bessen,
pistachenootje en rozijntjes.

Op zoek naar een goede match?

Gelukzalige combinatie!

Incabes

Even inzoomen…

Levenslust Bliss
Rijk aan vitamines en mineralen.
Gewicht :
Verpakking :

22 g per zakje
per 100 of
per 12
Kcal per portie: 91
THT: 9 maanden op productie dag artikel
Levering : 2 dagen na bestelling
Beschikbaar : Per direct
Ingrediënten : Gedroogde incabes,
cashews, gedroogde cranberries,
hazelnootjes.

Levenslust Bliss
Met Incabes en Cashew
De voedingswaarde van Inca bessen is
enorm hoog. De bessen zitten vol met
dagelijks benodigde vitamines zoals vitamine
A, vitamine B1, B2, B6 en B12 en vitamine C.
Verder bevatten ze fosfor en calcium voor
sterke botten. Daarnaast zorgt het kalium in
cashewnoten ervoor dat het haar zijn glans
en sterkte behoudt.

Mag het wel wat energieker?

Kom in de flow!
Even inzoomen…

Walnoot

Levenslust Spirit
Een natuurlijke bron van Vitamine B6.

Levenslust Spirit
Met walnoot en pruim
Als je veel last hebt van stress, dan kan het een
goed idee zijn om eens wat vaker walnoten te
eten. Walnoten zorgen ervoor dat je bloeddruk
omlaag gaat en dat zorgt ervoor dat je je
kalmer en meer ontspannen voelt. Bovendien
zorgt het eten van walnoten snel voor een vol
gevoel, waardoor je eerder geneigd bent om
minder te eten.

Gewicht :
Verpakking :

22 g per zakje
per 100 of
per 12
Kcal per portie: 90
THT: 9 maanden op productie dag artikel
Levering : 2 dagen na bestelling
beschikbaar : Per direct
Ingrediënten : Walnoten, pruim,
amandel en rozijn.

De hele dag rennen en vliegen?

Take it easy!

Even inzoomen…

Abrikoos

Levenslust Zen
Rijk aan magnesium.

Levenslust Zen
Gewicht :
Verpakking :

22 g per zakje
per 100 of
per 12
Kcal per portie: 97
THT : 9 maanden op productie dag artikel
Levering : 2 dagen na bestelling
Beschikbaar : Per direct
Ingrediënten : Stukjes gedroogde abrikoos,
hazelnoten, amandel en rozijn.

Met Abrikoos & Amandel

Gedroogde abrikozen hebben een goede en
zoete smaak, waardoor ze overal ter wereld
graag worden gegeten. Abrikozen bevatten
veel vezels, wat heel goed is voor de darmen.
Daarbij bevatten ze diverse vitamines en
mineralen als: vitamine A, B, E, magnesium,
en vele andere mineralen. In combinatie met
de heerlijke noten kom je even helemaal tot
rust!

Een heerlijk tussendoortje.
Even inzoomen…

Banaan

Havermout muesli hartjes

Levenslust Bright
Een natuurlijke bron van vezels.

Levenslust Bright
Met banaan en cacao
Havermout levert vele bewezen positieve
effecten op onze gezondheid. Het product
is vezelrijk, vormt een natuurlijke bron
van magnesium en de betaglucanen
versterken onze weerstand. Deze variant
bevat behalve cacao ook banaan. Van
bananen is bekent dat ze veel kalium
bevatten en daarmee zorgen voor een
goede vochtbalans en je bloeddruk op
peil.

Verstandige keuze?

Bright Cranberry
Gewicht :
Verpakking :

22 g per zakje
per 100 of
per 12
Kcal per portie: 98
THT: 10 maanden op productie dag artikel
Levering : 2 dagen na bestelling
Beschikbaar : Per februari 2020
Ingrediënten : Volkoren havermout 64,4%,
suiker, gezoete cranberries 6,6% (cranberries
60%, suiker, zonnebloemolie), olijfolie,
kokosolie,
maltodextrine,
rijstsiroop,
verdikkingsmiddel (arabische gom), aroma,
emulgator
(soja
lecithine),
zout,
zuurteregelaar (appelzuur).

Gewicht :
Verpakking :

22 g per zakje
per 100 of
per 12
Kcal per portie: 98
THT: 10 maanden op productie dag artikel
Levering : 2 dagen na bestelling
beschikbaar : Per februari 2020
Ingrediënten : Volkoren havermout 61,1%,
suiker, chocola 5,8% (cacaomassa, suiker,
cacaoboter,
zonnebloem
lecithine),
olijfolie, kokosolie, maltodextrine, rijst
siroop, verdikkingsmiddel (arabische gom),
aroma,
emulgator
(soja
lecithine),
gedroogde banaan (0,1%), zuurteregelaar
(appelzuur), zout.

Even inzoomen…

Cranberries

Levenslust Bright
Met Cranberry
Cranberries zijn mede zo gezond door de
vele vitaminen en mineralen die ze rijk
zijn. Zo bevatten cranberries vitamine C,
vitamine E, vitamine B1, vitamine B2,
vitamine B5, vitamine B6, vitamine B11
en vitamine K. Een ware vitaminebom
dus! Cranberries zitten vol met antioxidanten die ons beschermen tegen
allerlei ziekten, omdat ze meewerken
aan een goed immuunsysteem.

