
Voordelen 

Whey Protein  
Isolate 

2 Kg 

Whey Protein Isolate  

Het ultieme en meest pure eiwit van 

alle eiwitten ! 

Whey Protein Isolate ontstaat bij de productie van kaas uit koeienmelk en 

wordt verkregen door cross-flow microfiltratie. Hierdoor blijft de structuur van 

de eiwitten behouden. 90% van het feitelijke gewicht bestaat uit eiwitten en het 

wordt daardoor aanzien als de puurste vorm met de hoogste biologische 

waarde. 

 

Dit pure eiwit wordt sneller opgenomen dan andere eiwitten, wat zorgt voor 

een maximale eiwitsynthese (anabolisme).  

 

Isolaat bevat bijna geen vet en is de beste eiwitbron ter ondersteuning van de 

opbouw van vetvrije spiermassa. Het product is eveneens lactose-arm. 

 

De formule heeft een superieur aminozuurprofiel, hoog in glutamine en 

ongeëvenaard in Bcaa’s (leucine, isoleucine en valine), waardoor een optimale 

recuperatie verkregen wordt na de training of wedstrijd. Tijdens intense 

training worden de Bcaa’s onmiddellijk in de spieren gemetaboliseerd als 

energiebron. 

 

Na de training zorgen ze voor een maximale eiwitsynthese.  

 

Doordat Performance Whey Protein Isolate erg goed scoort op de glycemische 

index, is dit product ook uitermate geschikt voor diabetici. 

 

Verder is een fijn weetje dat Whey Protein Isolate ook gebruikt wordt bij de 

behandeling of remming van ziekten, kanker, HIV en personen met een 

aangetast immuunsysteem.  

https://www.farmaline.be/apotheek/order/performance-whey-protein-isolate-aardbei-900g/


GEBRUIKSADVIES > 

NUTRITIONELE WAARDEN > 

INGREDÏENTEN > 

Vanille Chocolade 

/100 g /60 (2x30g) /100 g /60 (2x30g) 

Energie 364 kcal/ 1546kJ 218kcal / 928kJ 357kcal / 1511kJ 215kcal / 909kJ 

Vetten 1 g 0,6 g 2,5 g 1,5 g 

Waarvan verzadigde 

vetzuren  

0,7 g 0,4 g 1,6 g 1,0 g 

Koolhydraten 5,6 g 3,4 g 3,2 g 1,9 g 

Waarvan suikers 5,6 g 3,4 g 1,8 g 1,9 g 

Vezels 0 g 0 g 5 g 3 g 

Eiwitten 83,3 g 50 g 77,5 g 46,5 g 

Zout 0,01 g 0,006 g 0,01 g 0,006 g 

Meng  30 g (1 schep) met 300 ml magere melk of ater, tweemal per dag.  

Chocolade: Wei-eiwitisolaat (emulgator : sojalecithine) (84,8) mager cacaopoeder (15%), zoetstof (sucralose). 

 

Vanille: Wei-eiwitisolaat (emulgator : sojalecithine) (95,25%), aroma , zoetstof (sucralose). 
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