
SUPER
SHAKE

healthy
tasty &

superfood 
& superfruit 
powders

power combo die je doet 
barsten van de energie

jouw dagelijkse 
dosis powerfood

 biedt het allerbeste uit het 
superfoodland bij uitstek: Peru

verzorg lichaam en geest 
met deze exotische reis 
voor je smaakpapillen

de lekkerste en 
krachtigste combo

tussen kokos 
en cacao

rijk aan essentiële vetzuren 
dankzij hennepproteïne

ontdek
hemelse

shakes

onze

Gezond staat bij veel mensen niet gelijk aan lekker. 

Sommige superfoods of superfood mixen hebben ook niet 

de reputatie van heerlijk smullen. Je weet dat ze goed zijn 

voor je lichaam waardoor je er uit noodzaak de mindere 

smaak wel bij neemt. Er bestaan natuurlijk vele smoothie-

recepten die superfoods, groenten en fruit combineren en 

toch lekker smaken maar dat kan tijdrovend zijn en dan moet 

je alweer de verschillende ingrediënten in huis hebben. 

Purasana erkende dit probleem en komt met de oplossing: 

Super Shakes! Dit heerlijke en biologische gamma bestaat uit 

verschillende ‘ready made’ combo’s waar je enkel je favoriete 

plantaardige drank aan toevoegt en shaken maar! 

Deze super shakes hebben de ideale verhouding tussen 

gezond en lekker! Samengesteld uit de beste superfoods,

de lekkerste superfruits, gezonde groenten en de juiste dosis 

proteïnen brengen deze Super Shakes je naar de zevende 

smaakhemel. Ja, echt waar!

Goed voor
je lichaam

en
heerlijk van smaak! 

ontdek ons volledig gamma
natuurlijke & gezonde producten

op www.purasana.com
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Voeg 3 koffielepels toe aan 300 ml 

melk, plantaardige drank of 

vruchtensap en shake 

15 seconden in de Purasana 

shaker, drink onmiddellijk op 

of neem de shaker mee onderweg 

of naar het werk.   

Inca Secret

Deze combinatie brengt je naar hét
superfoodland bij uitstek: Peru. 
Een echte Inca mix met verschillende 
biologische grondstoffen die een
ongelooflijke waaier aan essentiële 
voedingsstoffen bevatten. Geniet van 
deze mix en reis mee, van het 
platteland door de Andes, het 
Amazonegebied en het fantastische 
Machu Pichu op ontdekkingstocht 
naar al die heerlijke en waardevolle 
producten. 

Ingrediënten: poeder van maca*, 
banaan*, cacao*, quinoa*, physalis*, 
sojaproteïne*, agave*, lucuma*, 
inuline*, kokosbloesemsuiker*, 
erwtenproteïne*, mandarijn*, 
acaciagom*, cacao nibs*, natuurlijk 
aroma, Himalaya zout.

Coco Choco

Biologische superfood mix op basis 
van puur cacaopoeder en kokosmelk.
Geniet op een lekkere manier van dit 
geschenk uit de natuur. 

Ingrediënten: poeder van cacao*, 
banaan*, sojaproteïne*, physalis*,
kokosmelk*, baobab*, lucuma*, 
agave*, inuline*, natuurlijk aroma, 
kokosbloesemsuiker*, acaciagom*, 
bijenpollen*, Himalaya zout.

Red Boost

Deze unieke en goed uitgebalan-
ceerde biologische Red Boost 
superfood mix bevat maca, een 
ondersteuning bij fysieke en 
intellectuele prestaties, een bron van 
energie en een libidoverhogende 
stimulans.

Ingrediënten: poeder van maca*, 
wortel*, erwtenproteïne*, goji*, 
rode biet*, banaan*, tomaat*, 
lucuma*, agave*, baobab*, inuline*, 
kokosbloesemsuiker*, guarana*, 
cassis*, acaciagom*, natuurlijk 
aroma.

Oh Mega

Unieke en goed uitgebalanceerde 
biologische superfood mix met 
plantaardige ingrediënten, rijk aan 
essentiële vetzuren, omega-3 en 
vezels. De inname van vetzuren is 
soms onevenwichtig, deze shake 
bezorgt u een goede dosis gezonde 
en plantaardige vetzuren. 

Ingrediënten: poeder van hennep-
proteïne*, wortel*, erwtenproteïne*, 
rode biet*, tomaat*, hennepzaad*, 
lijnzaad*, agave*, inuline*, acaciagom*, 
natuurlijk  citroenaroma*.

Shake your day

Deze unieke en goed uitgebalan-
ceerde biologische Shake your Day 
superfood mix geeft je dagelijks 
essentiële voedingsstoffen. 

Ingrediënten: poeder van erwten-
proteïne*, quinoa*, zonnebloempit-
proteïne*, lucuma*, physalis*, 
baobab*, goji*, inuline*, agave*, 
natuurlijk aroma, cassis*, kokos-
bloesemsuiker*, acaciagom*, 
bijenpollen*.

Super Exotic

Exotische en biologische superfood & 
-fruit mix die u een beetje laat 
proeven en dromen van reizen naar 
de landen van herkomst: Brazilië, 
Indonesië, Afrika en Peru. Geniet van 
deze lekkere en gezonde exotische 
shake boordevol waardevolle 
nutriënten. 

Ingrediënten: poeder van baobab*, 
banaan*, sojaproteïne*, physalis*,
mandarijn*, goji*, agave*, kokoswater*, 
inuline*, kokosbloesemsuiker*, 
acaciagom*, natuurlijk aroma.

Superfoods zijn onbewerkte pure voedingsmiddelen uit 

granen, planten, algen, zaden, bessen, vruchten, groenten. 

Ze zijn van nature rijk aan essentiële voedingsstoffen en 

fytonutriënten. 

Superfruits behouden hun gezonde en actieve voedings-

stoffen omdat ze grotendeels intact blijven tijdens het drogen. 

Hun intense kleur duidt onder meer op de aanwezigheid van 

bioactieve stoffen. 

Daarnaast zijn groenten zeker onontbeerlijk in een gezond 

voedingspatroon. Je haalt er je dagelijkse dosis vitamines en 

mineralen uit. In gedroogde vorm bieden de groenten-

poeders in de Super Shakes tal van voordelen: 

makkelijk in gebruik en kleine hoeveelheden nodig voor een 

goeie portie vitaminen en mineralen. 

Om onze mixen compleet te maken werden ook 

plantaardige proteïnes ingeschakeld want eiwitten zijn 

belangrijke bouwstoffen van de spieren, 

ze zorgen voor de nodige energie. 

*product afkomstig uit
biologische landbouw
BE-BIO-02

gebruik

ideale
combinatie

van super
ingrediënten


