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‘Fast Forward’ 

Het Fast Forward pakket hebben wij samengesteld uit vier van onze 
supplementen die alle vier ondersteunende en elkaar onderling versterkende 
eigenschappen bevatten die het afvallen kunnen bevorderen en het lichaam 
voeden met stoffen die je niet snel en/ of dagelijks via de voeding binnenkrijgt. 
Het is echter geen voorwaarde om het programma van Proud Today te kunnen 
volgen. 

Het Fast forward pakket kost € 85,00 (normale prijs € 100,85, ruim 15% 
korting) en bestaat uit:  

• Lean & Green 
• Super Omega 3 
• Multivit 
• Hair, Skin & Nails 
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Hair, skin & nails 
 
Waarom zou je wel elke dag make-up 
smeren om oneffenheden weg te werken 
en niet ook het lichaam van binnenuit 
helpen om er aan de buitenkant mooier en 
frisser uit te zien? 
 
Geef je haar, huid en nagels een echte 
booster van binnenuit met deze mix van 
kruiden en mineralen om het haar, de 
nagels en de huid aanzienlijk te verbeteren. 
 

 
Een echte luxe beautyproduct voor maar  
€ 16,95 voor 45 dagen. 

 
Geadviseerd dagelijks gebruik: 1 tot 3 capsules per dag met ruim water innemen. Bij voorkeur 
tijdens een maaltijd. Of zoals geadviseerd. 

Waarschuwingen: Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang. 
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. 
 
Bewaaradvies: Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen 
houden. 
 
Inhoud: 90 capsules 

Allergenen: Dit product is vrij van bekende allergenen. 

Overige productkenmerken: 

• Vorm: Capsule 
• Opmerking mbt vorm: 
• Oorsprong: Plantaardig, Synthetisch 
• Gewicht tablet/ capsule: 532 mg 
• Doorstraling: nee 
• Gmo vrij: Ja 
• Ingrediënten voldoen aan de wetgeving: ja 

Veilig gebruik voor speciale groepen: 
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• Vegetariërs: nee 
• Veganisten: nee 
• Diabetes: ja 
• Zwangerschap: nee 
• Borstvoeding: nee 
• Cosher /Halal: nee 

 Samenstelling per dagdosering (2 capsules) 

 Ingrediënt  Hoeveelheid  Percentage  RI* Verbinding  

 Mineralen 

 Zink  15 mg  150%  Sulfaat 

 Kruiden 

 Fucus vesiculosus  100 mg   

 Triticum aestivum  90 mg   

 Urtica Ureans  250 mg   Folium 

 Arcticum Lappa  150 mg   Radix 

 Bamboe silica extract  100 mg  50%  Silicium 

 Viola Tricolor  100 mg   Herba 

 *) Referentie Inname. 

 Categorie: Kruiden. 

Ingrediënten: Urtica urens folium, gelatine (verdikkingsmiddel - capsulehuls), Arctium lappa radix, Bamboe 
silica extract, Fucus vesiculosus, Viola tricolor herba, Triticum aestivum, mineralen, zonnebloemolie 
(antiklontermiddel). Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen. 

  

 Allergenen tabel 

 Melk  nee 

 Lactose  nee 

 Eieren  nee 

 Soja  nee 

 Glutenbevattende granen *1  nee 

 Schaaldieren  nee 

 Vis  nee 

 Pinda’s  nee 

 Schaalvruchten *2  nee 

 Selderij  nee 

 Mosterd  nee 

 Sesamzaad  nee 

 Zwaveldioxide en sulfiet  nee 

 Lupine  nee 

 Weekdieren  nee 

 Mais  nee 
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 Gist  nee 

 *1 (Tarwe, Rogge, Gerst, Haver, Spelt, Kamut) 

 *2 (Amandelen, Hazelnoten, Walnoten, Cashewnoten, Pecannoten, Pistachenoten, Macadamianoten) 
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Lean & Green 
 

Wij zijn niet zo dol op de term superfood. 
Maar met de Lean & Green komen we er 
niet onderuit. 
 
Dit groene goedje zit boordevol vezels voor 
gezonde darmen en een gezonde 
bloedsuikerspiegel. 
 
Het bevat de natuurlijke energiebooster 
spirulina. 
 
Daarnaast bevat het extracten van 27 

verschillende soorten groenten en fruit. 
Hierdoor bevat 1 scoop Lean & Green bevat bijna evenveel voedingsstoffen als 
100 gr verse groenten en fruit. 
 
Ook bevat het probiotica voor gezonde darmen. 
 
Eerlijk is eerlijk, wij zouden niet meer zonder 
willen. 

• Onze Lean & Green bestaat voornamelijk uit 
tarwegras:  

• Tarwegras zijn pure vezels.  
• Vezels zorgen voor afvoer van belastende 

stoffen in ons lichaam zoals gifstoffen en slechte vetten.  
• Bovendien helpen vezels je bloedsuikerspiegel mooi geleidelijk te houden. 

Hierdoor helpt het mensen met een suikerverslaving om hiervan af te komen.  
• Tarwegras bevat een hoge concentratie chlorofyl.  
• Chlorofyl heeft de eigenschap om giftige stoffen aan zich te binden.  
• Deze giftige stoffen verlaten vervolgens via de ontlasting ons lichaam.  
• Giftige stoffen die niet worden uitgescheiden, worden opgeslagen 
• in ons vetweefsel.  
• Wanneer het lichaam zich kan ontdoen van giftige stoffen is er meer ruimte 

voor de cellen om zuurstof op te nemen.  
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• Dit bevordert de energieopname in de cellen en daarmee de 
opneembaarheid van voedingsstoffen.  

• Wanneer wij onze voedingsstoffen beter opnemen, verhogen wij onze 
stofwisseling.  

• Hierdoor worden er minder ongebruikte voedingsstoffen opgeslagen in ons 
vetweefsel.  

• Lean & Green bevat daarnaast een hoge dosering policosanol, chlorella, 
spirulina en Lactospore 

• Policosanol remt de oxidatie van zuurstof met slechte vetten in ons bloed.  
Deze oxidatie kan leiden tot aderbeschadiging.  

• Beschadigde aders zijn een makkelijke plek voor slechte vetten om zichzelf aan 
“vast te plakken”. Dit kan uiteindelijk tot adervernauwing leiden.  

• Chlorella: -heeft een gunstig effect op de bloedsuikerspiegel. Spirulina – is een 
natuurlijke energiebooster.  

• Lactospore- is een maagzuurresistente bacterie, die leeft van onverteerde 
voedselresten in onze darmen.  Wanneer er minder onverteerde 
voedselresten aan onze darmwanden ‘plakken’ is de opneembaarheid door 
onze darmen en het afgeven van voedingsstoffen aan ons bloed optimaler. 

• Wij raden het gebruik van Lean & Green af als je last hebt van PDS. 

 
Onze Lean & Green kost slechts  
€ 34,95 per 30 dagen (bij een portie van 10 gram) 
 
Geadviseerd dagelijks gebruik: Gebruik 10 gram (~1 maatlepel) met water als aanvulling op uw 
dagelijkse voeding. Of zoals geadviseerd. 
 
Waarschuwingen: Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang. 
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Smaak kan variëren 
per batch. 
 
Bewaaradvies: Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen 
houden. 

Inhoud: 300 gram 

Allergenen: Dit product bevat geen bekende allergenen. 
 
Overige productkenmerken: 

• Vorm: Poeder 
• Opmerking mbt vorm: 
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• Oorsprong: Plantaardig 
• Gewicht tablet/ capsule: 
• Doorstraling: nee 
• Gmo vrij: Ja 
• Ingrediënten voldoen aan de wetgeving: ja 

Veilig gebruik voor speciale groepen: 

• Vegetariers: ja   
• Veganisten: ja   
• Diabetes: ja   
• Zwangerschap: ja   
• Borstvoeding: ja   
• Cosher/Halal: nee 

 

 Samenstelling per dagdosering (10 gram) 

 Ingrediënt  Hoeveelheid   Percentage   RI* Verbinding  

 Kruiden 

 Tarwegras  5600 mg    

 Acacia Arabica  1240 mg   Vezel 

 Fruits & Greens  740 mg   Extract 100:1 

 Appel  720 mg   

 Vezel 

 Chlorella  300 mg   

 Acerola  190 mg   Poeder 

 Groene thee  30 mg   

 Druivenpit  30 mg    Extract (95% OPC) 

 Siberische Ginseng (Eleutherococcus 
Senticosus)  10 mg   Extract 10:1  

 Probiotica 

 Lactospore®  46 mg   

 Overig 

 Spirulina  700 mg  50%  

 Digezyme®  46 mg   Enzym Blend 

 Policosanol complex  30 mg   

 *) Referentie Inname. 

Ingrediënten: Urtica urens folium, gelatine (verdikkingsmiddel - capsulehuls), Arctium lappa radix, Bamboe 
silica extract, Fucus vesiculosus, Viola tricolor herba, Triticum aestivum, mineralen, zonnebloemolie 
(antiklontermiddel). Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen. 

 

 Voedingswaarde per portie van 10 gram 
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  Hoeveelheid 

 Energie (kcal) 25.176/ 104.987 kJ 

Vet 0,260 g 

Waarvan verzadigd vet 0,014 g 

Koolhydraten 2,215 g 

Waarvan suikers 0,516 

Vezels 3,606 g 

Eiwit 1,613 g 

Zout 0,028 g 

  

 Allergenen tabel 

 Melk  nee 

 Lactose  nee 

 Eieren  nee 

 Soja  nee 

 Glutenbevattende granen *1  nee 

 Schaaldieren  nee 

 Vis  nee 

 Pinda’s  nee 

 Schaalvruchten *2  nee 

 Selderij  nee 

 Mosterd  nee 

 Sesamzaad  nee 

 Zwaveldioxide en sulfiet  nee 

 Lupine  nee 

 Weekdieren  nee 

 Mais  nee 

 Gist  nee 

 *1 (Tarwe, Rogge, Gerst, Haver, Spelt, Kamut) 

 *2 (Amandelen, Hazelnoten, Walnoten, Cashewnoten, Pecannoten, Pistachenoten, Macadamianoten) 
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Multivit 
 

Onze Multivit is een hoogwaardige 
multivitaminen. Hoogwaardige 
supplementen worden gekenmerkt door 
hun hoge opneembaarheid. 
De Multivit bevat vier eigenschappen die 
deze hoge opneembaarheid waarborgen: 

• De structuur van de vitamines. 
• De verbinding van de mineralen. 
• De toevoeging van kruiden en groente 
extracten. 
• De vegacapsule. 

Een multivitaminen van lagere kwaliteit komt vaak in de vorm van een harde 
tablet. Het lichaam krijgt niet de kans deze op te nemen, waardoor het ongebruikt 
ons lichaam verlaat.   
 
Daarbij bestaan multivitaminen van lage kwaliteit uit minder goede verbindingen 
waardoor het lichaam deze niet herkent en dus niet opneemt.  
Ook hier geldt weer dat een multivitaminen uit het hogere segment, waartoe de 
Multivit absoluut hoort, vaak een stuk duurder is. 
 

• Onze Multivit bevat alle essentiële vitaminen en mineralen.  
• Vitaminen en mineralen hebben ieder hun eigen functie in het 

stofwisselingsproces.  
• Een optimale stofwisseling betekent een optimale (vet) verbranding  
• Bovendien zijn onze multivitaminen verrijkt met choline en biotine.  
• Choline ondersteunt de lever in het afvoeren van slechte vetten. 
• Biotine zorgt voor een betere eiwitopname. Het Proud Today menu bestaat 

voor een groot deel uit eiwitten. Wanneer deze eiwitten nog beter worden 
opgenomen uit onze voeding, verhoog je de effectiviteit van het “dieet”. 



 

Proud Today | Haringbuisdijk 10 | 1086 VA | Amsterdam | 020 - 3378825 
KvK: 60413565 | BTW: NL1322.95 234.B01 | info@proudtoday.com 

 
Onze Multivit kost echter slechts  
€ 30,95 per 45 dagen/ € 0,69 per dag (2 capsules)  

Geadviseerd dagelijks gebruik: 2 Capsules per dag, met ruim water innemen. Bij voorkeur 
verdelen over de dag en tijdens een maaltijd. Bij herstel en extra stress, tot max 4 per dag. 

Waarschuwingen: Een gezonde leefstijl is van belang. Een voedingssupplement is geen 
vervanging van een gevarieerde voeding. Aanbevolen dosering niet overschrijden. Dit 
voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar. 

Bewaaradvies: Bij kamertemperatuur en droog bewaren. 
Buiten bereik van jonge kinderen houden 

Inhoud: 90 plantcapsules 

Allergenen: Dit product bevat geen bekende allergenen. 
 
Overige productkenmerken: 

• Vorm: Plantcapsule 
• Opmerking mbt vorm: PlantC0 
• Oorsprong: Synthetisch, Natuurlijk 
• Gewicht tablet / capsule: 708 mg 
• Doorstraling: nee 
• Gmo vrij: Ja 
• Ingrediënten voldoen aan de wetgeving: ja 

Veilig gebruik voor speciale groepen: 

• Vegetariërs: ja 
• Veganisten: nee 
• Diabetes: ja 
• Zwangerschap: ja 
• Borstvoeding: ja 
• Cosher/ Halal: nee 

 

 Samenstelling per dagdosering (2 capsules) 

 Ingrediënt  Hoeveelheid   Percentage   RI* Verbinding 

 Vitaminen 

 Betacaroteen 6 mg   Dunaliella Salina 20% 

 Vitamine C 180 mg 225% Ascorbinezuur 

 Vitamine B3 63 mg 394% Nicotinamide 

 Vitamine B5 21 mg 350% Calcium-d-pantothenaat 
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 Vitamine E 20 mg 167% D-alfa-tocoferylacetaat 

 Vitamine B2 3 mg 214% Natriumriboflavine-5-fosfaat 

 Vitamine B1 7 mg 636% Thiaminemononitraat 

 Vitamine B6 3 mg 214% Pyridoxaal 5 Fosfaat 

 Foliumzuur 400 mcg 200% Quatrefolic (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur 

 Biotine 300 mcg 600% D-biotine 

 Vitamine D3 10 mcg 200% Cholecalciferol 

 Vitamine B12 75 mcg 3000% Methylcobalamine 

 Vitamine K2 36 mcg 48% MK7. Menaquinone 

 Mineralen 

 IJzer 14 mg 100% Fumaraat 

 Zink 15 mg 150% Sulfaat 

 Jodium 100 mcg 67% Kaliumjodide 

 Mangaan 3.5 mg  175% Bisglycinaat 

 Koper 2000 mcg 200% Bisglycinaat 

 Chroom 200 mcg 500% Picolinaat 

 Selenium 100 mcg 182% L-selenomethionine 

 Kruiden 

 Citrus   
 Bioflavonoiden 50 mg  Extract 60% 

 Druivenpit  24 mg  Extract 95% OPC 

 Luteïne 20 mg  Tagetes Erecta Extract (10% Luteine - 0,5% 
Zeaxanthine) 

 Zeaxanthine 1 mg  Tagetes Erecta Extract (10% Luteine - 0,5% 
Zeaxanthine) 

 Broccoli 80 mg  Extract 

 Overig 

 Inositol 10 mg    

 Choline 20 mg  Bitartraat 

 PABA 20 mg   

 *) Referentie Inname. 

 Categorie: Vitaminen, Mineralen. 

 Ingrediënten: Vitaminen, pullulan (verdikkingsmiddel / capsulehuls), rijst concentraat (Nu-Flow, 
antiklontermiddel), mineralen, luteïne, bioflavonoiden complex (60%), Broccoli extract, Druivenpit extract (95% 
OPC), silicium dioxide (antiklontermiddel), calcium gebonden vetzuren (antiklontermiddel), zeaxanthine. 
Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen. 

  

 Allergenen tabel 

 Melk  nee 

 Lactose  nee 

 Eieren  nee 

 Soja  nee 
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 Glutenbevattende granen *1  nee 

 Schaaldieren  nee 

 Vis  nee 

 Pinda’s  nee 

 Schaalvruchten *2  nee 

 Selderij  nee 

 Mosterd  nee 

 Sesamzaad  nee 

 Zwaveldioxide en sulfiet  nee 

 Lupine  nee 

 Weekdieren  nee 

 Mais  nee 

 Gist  nee 

 *1 (Tarwe, Rogge, Gerst, Haver, Spelt, Kamut) 

 *2 (Amandelen, Hazelnoten, Walnoten, Cashewnoten, Pecannoten, Pistachenoten, Macadamianoten) 
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Super Omega 3 

EPA en DHA zijn omega 3 vetzuren.  
Omega 3 vetzuren zijn onverzadigde 
vetzuren, ook wel te onthouden als ‘oké’ in 
een ezelsbruggetje. 
Omega 3 vetzuren houden je lijf vitaal en je 
geest gezond. 
Omega 3 vetzuren dragen bij aan een 
gezond hart en gezonde bloedvaten (lijf).  
Doordat je bloedvaten gezond zijn, blijft de 
toevoer van zuurstofrijk bloed naar je 
hersenen goed (geest). 
Wanneer je ouder wordt is het van groot 
belang dat je hersenen goed blijven. Zo heb 

je minder kans op vergeetachtigheid en concentratieproblemen. 
 
Volgens het voedingscentrum krijgen we genoeg EPA en DHA binnen als we twee 
keer in de week vette vis eten. 
Helaas halen de meeste van ons dat niet. We vinden vis niet lekker, we vinden het 
te duur of we weten niet hoe we het klaar moeten maken. 
 
Onze Super Omega 3 bevat een zeer hoge concentratie omega 3 vetzuren.  
Één capsule bevat wel 75 % omega 3 vetzuren.  
Veel visoliecapsules op de markt bevatten naast 
omega 3 ook omega 6 of 9. Hoewel we deze 
vetzuren ook nodig hebben, krijgen we deze al 
genoeg binnen via andere voeding.  
Door deze visoliecapsules te kopen sla je de plank 
dus mis. 
 
Visoliecapsules die een hoge concentratie omega 3 
bevatten zijn vaak duurder dan visolie die is 
aangevuld met andere omega’s. 

• Dagelijkse toevoer van gezonde visvetzuren verlaagt het slechte vetgehalte 
in ons lichaam.  

• Slechte vetten uit onze voeding hebben de neiging om door ons hele 
lichaam te gaan zwerven.  
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• Daar waar de structuur van onze aderen niet meer zo glad is, kunnen ze 
blijven plakken. Maar ook het gebied rond onze organen is een geliefde 
plek voor ongezonde vetten. 

• Gezonde vetten binden deze slechte vetten aan zich en voeren ze weer 
terug naar de lever.  

• De lever voert de vetten af naar de darmen.  
• Via de darmen verlaten de vetten vervolgens ons lichaam. 

 

De Super Omega 3 kost, ondanks de hoge kwaliteit is, slechts  
€ 34,95 per 45 dagen/ € 0,69 per dag (2 softgels) 

Geadviseerd dagelijks gebruik: 1 tot 3 softgels per dag met ruim water innemen. Bij voorkeur 
tijdens een maaltijd. Of zoals geadviseerd. 
 
Waarschuwingen: Een gezonde leefstijl is van belang.  
 
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. 
 
Bewaaradvies: Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen 
houden. 

Allergenen: Dit product bevat vis. 
 
Overige productkenmerken: 

• Vorm: Softgel 
• Opmerking mbt vorm: 
• Oorsprong: Dierlijk 
• Gewicht tablet/ capsule: 1340 mg 
• Doorstraling: nee 
• Gmo vrij: Ja 
• Ingrediënten voldoen aan de wetgeving: ja 

Veilig gebruik voor speciale groepen: 

• Vegetariërs: ja – als ze vis eten 
• Veganisten: nee 
• Diabetes: ja 
• Zwangerschap: ja 
• Borstvoeding: ja 
• Cosher/ Halal: nee 

 Samenstelling per dagdosering (2 softgels) 
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 Ingrediënt  Hoeveelheid  Percentage RI*   Verbinding 

 Vetzuren 

 Visolie 1000 mg  50% EPA / 25% DHA EE 

 Waarvan EPA 500 mg  EE 

 Waarvan DHA 250 mg  EE 

 *) Referentie Inname. 

 Ingrediënten: Visolie, gelatine (verdikkingsmiddel - capsulehuls), glycerine (verdikkingsmiddel/capsulehuls), 
water. 

  

 Allergenen tabel 

 Melk  nee 
 Lactose  nee 

 Eieren  nee 

 Soja  nee 
 Glutenbevattende granen *1  nee 

 Schaaldieren  nee 

 Vis  ja 
 Pinda’s  nee 

 Schaalvruchten *2  nee 

 Selderij  nee 
 Mosterd  nee 

 Sesamzaad  nee 

 Zwaveldioxide en sulfiet  nee 
 Lupine  nee 

 Weekdieren  nee 

 Mais  nee 
 Gist  nee 

 *1 (Tarwe, Rogge, Gerst, Haver, Spelt, Kamut) 

 *2 (Amandelen, Hazelnoten, Walnoten, Cashewnoten, Pecannoten, Pistachenoten, 
Macadamianoten) 

 

 


