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EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

14 gram eiwit per portie Onderzoek heeft aangetoond dat eiwit het gevoel van verzadiging verhoogt (tevreden zonder 
hongergevoel) wat u helpt bij een gezond voedingspatroon en verantwoorde calorie-inname. 

Bevat eiwitten uit bruine rijst, erwten 
en amarant

Levert hoogwaardige eiwitten, bevat geen cholesterol of verzadigd vet.

Bevat MigraStem™ Dit is een Stemtech-mix van unieke voedingsstoffen waar een patent voor aangevraagd is.  

Maca Maca (Lepidium meyenii), ook wel bekend als Peruaanse Ginseng, wordt al meer dan 2000 jaar 
gebruikt in Peru. Het vermogen van Maca om energie te geven zorgt ervoor dat de vraag ernaar 
toeneemt waardoor het een erg waardevol ingrediënt is van ST-5™.

6 gram vezels 6 gram vezels waarvan 5 gram afkomstig is van oplosbare vezels. 

Volledig natuurlijke multivitaminen 
en mineralen

Als gevolg van het steeds afnemende gehalte aan voedingsstoffen in ons voedsel, is het gebruiken 
van supplementen uiterst belangrijk, daarom is ST-5™ een nuttige toevoeging aan een gevarieerd 
en uitgebalanceerd dieet, wat een belangrijk onderdeel is van een gezonde levensstijl.

Enzymenmix Helpt bij het verteren van eiwitten en koolhydraten.  

Met een natuurlijke vanillesmaak, 
gezoet met puur verdampt 
suikerrietsap

Geen kunstmatige smaak- of zoetstoffen. Natuurlijk en zacht op smaak gebracht en gezoet (elke 
portie heeft ongeveer dezelfde hoeveelheid natuurlijke suiker als in een kleine appel).

Nodig de natuur uit om deel uit te maken van uw dagelijkse levensstijl.

ST-5™ is een voedingssupplement om met een drankje te mixen, bedoeld om de 
soepele migratie van je innerlijke potentieel waar nodig te ondersteunen.

Onze ongeëvenaarde formule, geïnspireerd door de meest recente innovatie in 
de wetenschap, helpt u uw welzijn natuurlijk te handhaven.

ST-5™ met MigraStem™ (patent op aangevraagd) is samengesteld uit meer dan 
30 natuurlijke ingrediënten, vitaminen en mineralen; een mix van niet-soja 
eiwitten in een nieuwe formule met een zachte vanillesmaak.

ST-5™ bevat eveneens alle belangrijke vitaminen A, B, C, D en E samen met 
calcium, magnesium en zink.

ST-5™ onderscheidt zich op de supplementenmarkt.
Stemtech heeft als eerste een baanbrekende manier 
gevonden om uw levensstijl te ondersteunen.en 
mineralen; een mix van niet-soja eiwitten in een 
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Voedingswaarden  / Profil Nutritionnel
Per portie / Taille de la portion / (46,7 g)
Aantal Porties / Nombre de doses / 15

Per portie 
Par Portion

% RI**
% AJR**

Energie / Valeur énergétique 691 kJ / 165 Kcal 8 %

Vetten / Matière grasse 1 g 1 %

  Waarvan verzadigde vetzuren / Dont Acides gras
  saturés

0,3 g 1,4 %

Koolhydraten / Glucide 14 g 9 %

  Waarvan suikers / Dont Sucres 10 g ‡

Vezels / Fibre alimentaire 10 g ‡

  Oplosbare vezels / Fibres solubles 6 g ‡

Eiwitten / Protéine 15 g 30 %

Zout / Sel 432,5 mg 7 %

Vitamine A / Vitamine A 600 µg 75 %

Vitamine C / Vitamine C 60 mg 75 %

Vitamine D / Vitamine D 5 µg 100 %

Vitamine E / Vitamine E 15 mg 125 %

Thiamine / Thiamine 1,5 mg 136 %

Riboflavine / Riboflavine 1,7 mg 121 %

Niacine / Niacine 20 mg 125 %

Vitamine B6 / Vitamine B6 2 mg 143 %

Vitamine B12 / Vitamine B12 3 µg 120 %

Biotine / Biotine 300 µg 600 %

Pantotheenzuur / Acide Pantothénique 10 mg 167 %

Calcium / Calcium 603 mg 75 %

Fosfor / Phosphore 450 mg 64 %

Jodium / Iode 150 µg 100 %

Per portie 
Par Portion

% RI**
% AJR**

Magnesium / Magnésium 300 mg 80 %

Zink / Zinc 15 mg 150 %

Seleen / Sélénium 50 µg 91 %

Koper / Cuivre 0,5 mg 50 %

Mangaan / Manganèse 2 mg 100 %

Chroom / Chrome 25 µg 63 %

Isomaltulose / Isomaltulose 10 g ‡

MigraStemTM 950 mg ‡

  Goji vruchtextract  / Extrait de Goji (Lycium
  barbarum)

500 mg ‡

  Paddenstoel / Champignon (Ganodema lucidum) 250 mg ‡

  Maca-extract / Extrait de Maca 100 mg ‡

  Gefractioneerde Colostrum / Colostrum Fractionné 50 mg ‡

  Fucoïdan, hele plant / Fucoidan, plante entière 
  (Fucus vesiculosus)

50 mg ‡

Stemtech’s spijsverteringsenzymenmengsel Blend / 
Mélange d’enzymes digestives

250 mg ‡

  Bromelain / Bromelaine 2,392,500 FCCPU ‡

  Protease 4.5 / Protéase 4.5 37,500 HUT ‡

  Cellulase / Cellulase 1,824 CU ‡

  Protease 3.0 / Protéase 3.0 62.5 SAPU ‡

  Protease 6.0 / Protéase 6.0 15,000 HUT ‡

  Hemicellulase / Hemicellulase 1,500 HCU ‡

  Invertase / Invertase 500 SU ‡

‡ Referentie-inname niet vastgesteld
‡ Valeur quotidienne non établie

** RI - Referentie-inname
**AJR - Apport Journalier Recommandé

Aanbevolen gebruik: 1 portie per dag.
Meng één portie in 240 ml water of een andere gezonde drank. 
Liefst consumeren binnen 15 minuten na aanmaken.  

Mode d’emploi : 1 fois par jour.
Mélanger une portion/dose individuelle dans 240 ml d’eau ou toute autre boisson. 
Encore meilleur lorsqu’il est consommé dans les 15 minutes suivant la préparation.

INGREDIËNTEN: Erwteneiwit 80% Isolaat (27,8%), Isomaltulose (21,4%)*, Vitaminen/
Mineralenmengsel Blend (12,4%) (Bètacaroteen, Acerolakersextract, Cholecalciferol, D-Alfa 
Tocopherylacetaat, gemengde Tocoferolen, Thiaminemononitraat, Riboflavine, Nicotinamide, 
Pyridoxinewaterstofchloride, Cyanocobalamine, D-Biotine, Calcium Pantothenaat, Dicalciumfosfaat, 
Kaliumjodide, Magnesiumoxide,  Magnesiumfosfaat, Zinkoxide, met Seleen verrijkte Gist, 
Koper(II)gluconaat, Mangaansulfaat, Chroom(III)chloride), Oplosbare vezels (10,7%), Arabische 
gom (7,4%), Aardappeleiwit 96% (6.4%), Eiwit uit gekiemde bruine rijst 80% Isolaat (5,1%), 
Vanille aroma (2,6%), Korte keten Fructo-oligosachariden (2,4%), Goji vruchtextract (Lycium 
barbarum) (1,1%), Honingkorrels (0,9%), Paddenstoelen (Ganoderma lucidum)(0,5%), Stemtech’s 
spijsverteringsenzymenmengsel (bromelaïne, protease, cellulase, hemicellulase, invertase) (0,5%), 
stabilisator - Xanthaangom (0,3%), Maca-extract (Lepidium meyenii) (0,2%), Gefractioneerde 
Colostrum (melk) (0,1%), Fucoïdan (Fucus vesiculosus hele plant) (0,1%), Zoetstof (steviolglycosiden) 
(0,1%)

*Isomaltulose is een bron van glucose en fructose

INGRÉDIENTS : Protéines de pois à 80% (27,8%), Isomaltulose (21,4%)*, Mélange de Vitamines/
Minéraux (12,4%) (Beta-Carotène, Extrait de fruit d’Acérola, Cholécalciférol, D-Alpha Acétate 
de Tocophérol, Mélange de Tocophérols, Mononitrate de Thiamine, Riboflavine, Nicotinamide, 
Chlorhydrate de Pyridoxine, Cyanocobalamine, D-Biotine, D-Pantothénate de Calcium, Phosphate 
Dicalcique, Iodure de Potassium, Oxyde de Magnésium, Phosphate de Magnésium, Oxyde de Zinc, 
Levure enrichie en Sélénium, Gluconate de cuivre, Sulphate de manganèse, Chlorure de Chrome), 
Fibre soluble (10,7%), Gomme d’Acacia (7,4%), Protéines de pommes de terre à 96% (6,4%), 
Protéines de Riz brun germé à 80% (5,1%), Ârome de vanille (2,6%), Fructo-oligosaccharides 
à chaine courte (2,4%), Extrait de Goji (Lycium barbarum) (1,1%), Granules de miel (0,9%), 
Champignons (Ganoderma lucidum) (0,5%), Mélange breveté d’enzymes digestives (bromelaine, 
protease, cellulase, hemicellulase, invertase) (0,5%), Stabilisateur - Gomme de xanthane (0,3%), 
Extrait de Maca (Lepidium meyenii) (0,2%), Colostrum Fractionné (lait) (0,1%), Fucoïdan (Fucus 
vesiculosus plante entière) (0,1%), Édulcorant - Glycosides de stéviol (0,1%)

*Isomaltulose est une source de glucose et de fructose.

Serienummer/Tenminste houdbaar tot: zie de rand van het zakje
Numéro de lot/À consommer de préférence avant : voir au bord de chaque sachet

Voedingsshake
Boisson Nutritionnelle
Voedingssupplement met suiker en zoetstof, vitaminen, mineralen, enzymen en planten 
Complément alimentaire avec sucre et édulcorant avec vitamines, minéraux, enzymes et plantes

Nieuwe versie, bevat 45% minder suiker 
Nouvelle version avec une réduction de 45% de la teneur en sucre

Rijk aan vezels en eiwitten 
Riche en fibres et riche en protéines

Glutenvrij en sojavrij 
Sans gluten et sans soja

Netto gewicht  700g / Poids net 700g

15 individuele porties (46.7g)
15 sachets individuels (46,7g)

Stemtech’s ST-5 met MigraStemTM, (octrooi aangevraagd), is de ultieme bron van dagelijkse 
voeding. Deze nieuwe versie bevat 45% minder suiker. De consumptie van levensmiddelen/dranken 
die isomaltulose in plaats van suiker bevatten, leidt tot een lagere bloedglucosestijging na de 
consumptie in vergelijking met suikerhoudende levensmiddelen/dranken. ST-5 met MigraStemTM 
is rijk aan vezels en eiwitten.

Formule au brevet déposé, ST-5 avec MigraStemTM est une source optimisée pour votre nutrition au 
quotidien. Nouvelle version de notre produit avec une réduction de 45% de la teneur en sucre. La 
consommation de denrées alimentaires/boissons contenant de l’isomaltulose à la consommation 
de denrées alimentaires/boissons contenant du sucre. ST-5 avec MigraStemTM est riche en fibres 
et riche en protéines.

Gebruiksvoorwaarden: De aanbevolen dagelijkse portie niet overschrijden. Voedingssupplementen 
mogen niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerde en gebalanceerde voeding en een 
gezonde levensstijl. Koel en droog bewaren, niet bij een temperatuur hoger dan 30°C. Niet in de 
koelkast bewaren. Vermijd overmatige vochtigheid gedurende langere perioden.

Conditions d’utilisation : Il est conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ne 
se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Conserver dans 
un endroit frais et sec, ne pas dépasser 30°C. Ne pas réfrigerer. Éviter l’excès d’humidité pendant 
une longue période.

Waarschuwingen: Raadpleeg uw arts te raadplegen indien u zwanger bent, borstvoeding geeft, 
onder behandeling bent voor enige medische aandoening of medicijnen slikt. Buiten het bereik van 
jonge kinderen bewaren. Niet gebruiken in combinatie met antistollingsmiddelen. 

Précautions et avertissements : Il vous est recommandé de consulter votre médecin si vous êtes 
enceinte, si vous allaitez, si vous êtes sous traitement médical pour toutes maladie ou si vous 
prenez tout autre traitement. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas consommer en cas de 
prise d’anticoagulants.

Gedistribueerd door / Distribué par

Stemtech France Siège Européen
8 rue Ampère
67720 Hoerdt
Frankrijk

Voor Nederland:  0800 265 9014

Voor alle andere landen / Pour tous les autres pays : + 33 388 151 400

Geproduceerd in Europa
Produit en Europe
Rev1-Mar16
Item Code: 1954NL-FR

Stemtech France Siège Européen
8 rue Ampère
67720 Hoerdt
France

N°vert Métropole : 0805 11 95 11
N°vert Antilles/Guyane : 0800 59 51 62
N°vert île de la Réunion : 0800 08 71 35

INGREDIËNTEN / ETIKET

VEELGESTELDE VRAGEN VOOR UW INFORMATIE
Kan ik ST-5™ met Migrastem™ tegelijk innemen met 
SE2® en Stemflo®?
Ja. Alle 3 Stemtech producten werken samen en 
ondersteunen de dagelijkse vernieuwing door vrijgifte 
– circulatie – migratie. SE2® en ST-5™ met Migrastem™
kunnen altijd geconsumeerd worden, apart en tegelijk. 
Voor een maximaal effect met Stemflo®, wordt het 
aanbevolen om het tussen twee maaltijden, op een lege
maag te nuttigen.

Hoe gebruik ik ST-5™ met Migrastem™?
Het is met iedere drank te mixen. Blend het met 
ijsblokjes of bevroren fruit. Kijk op www.stemtech.com, 
bij producten, klik op ST-5™ met Migrastem™ en u ziet, 
bovenaan op de ST-5™ met Migrastem™ pagina, een 
link voor recepten.

Kan ik ST-5™ met Migrastem™ mengen met warme / 
hete dranken?
U kunt een warme oplossing maken. Echter, u kunt ST-
5™ met Migrastem™ niet mengen met kokend water. Het 
kokend water breekt sommige nutriënten af. Verwarm 
de vloeistof en meng de ST-5™ met Migrastem™. Indien 
de vloeistof kookt dient deze eerst af te koelen, alvorens 
te mengen met het product. 

Glutenvrij, zonder kunstmatige kleur- en smaakstoffen, kunstmatige 
zoetstoffen, gist of conserveermiddelen. Op een koele droge plaats 
bewaren. 

ST-5™ met MigraStem™ bevat een hoogwaardige plantaardige eiwitmix 
(geen soja) met alle negen essentiële aminozuren; het supplement 
bevat geen cholesterol en wordt zeer goed verteerd en opgenomen 
door het lichaam. 

ST-5™ met MigraStem™ is een voedzame drank. Het is geen 
maaltijdvervanger. Als u het product wilt gebruiken als onderdeel van 
een gewichtsbeheersingsprogramma, gebruik het product dan op 
een verantwoordelijke manier. Het wordt niet aanbevolen om minder 
dan 1200 calorieën per dag te consumeren, tenzij onder toezicht van 
een arts. Het is verstandig om uw arts te raadplegen voordat u een 
gewichtsbeheersingsprogramma gaat volgen. Indien u ST-5™ met 
MigraStem™ tijdens de maaltijd inneemt is de calorie-inname hoger 
in vergelijking met alleen de maaltijd.

Eiwit zorgt voor minder eetlust zodat u langer een vol en 
tevreden gevoel heeft. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in 
gewichtsbeheersing is het verstandig om eerst een   eiwitbron van 
een maaltijd te eten en daarna pas koolhydraten. Dus schuif de friet 
en het brood aan de kant en ga eerst voor de ST-5™ met MigraStem™!

Verklaring op het etiket:
Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent of borstvoeding geeft. (Veel 
producten hebben dergelijke waarschuwingen die eerder voortkomen 
uit voorzichtigheid dan uit enig bekend zwangerschapsrisico.
Wij zijn niet op de hoogte van bewijs dat het gebruik van ST-5™ tijdens 
een zwangerschap gezondheidsrisico‘s met zich meebrengt).

Dit product is niet bedoeld voor de diagnose, behandeling, genezing 
of ter voorkoming van enige ziekte of aandoening

AANBEVOLEN GEBRUIK:
1 portie per dag. Meng één portie in 240 ml 
 water of een andere gezonde drank.

MEER INFORMATIE: 
Bezoek onze website op www.stemtech.com


