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Eet gezond, voel je goed! 
Informatie, tips en recepten voor 
een gezonde lifestyle

Gemakkelijk Gezond Eten
Duurzaam Afvallen
Plantaardige Proteïnen

Puur, Bio, Raw whole food
Volledig, Voedend en Verzadigend



Raw whole food sinds 1999
Ontwikkeld door James Hwang die goede voeding zocht voor zijn klinieken. Zijn brede opleiding, 
zowel regulier als alternatief leidde tot een afgewogen combinatie van ruim 50: planten, groenten, 
paddenstoelen, wieren, fruit en kiemen die zorgt voor goed opneembare voeding.
Juvo is een Latijns woord en betekent “om te helpen”. Juvo helpt om gemakkelijk gezond te eten, om af te 
vallen en om al het goede uit voeding te geven waar uw eigen lichaam om vraagt.

Raw food?
Raw Food, rauwe voeding is pure onbewerkte voeding. Geen toevoegingen, geen hulp-sto� en of 
vulsto� en. Tijdens het hele produktie proces wordt geen hitte gebruikt. 98% van de voedingssto� en zoals 
vitaminen, mineralen, eiwitten en enzymen blijft behouden.

Whole food?
Hele complete voeding, dus groente en fruit zoals het aan de boom hangt of uit de grond komt. Maar 
ook ingrediënten in verschillende groeistadia; dus de zaden, de kiemen, de grassen en de volgroeide 
groenten en planten.

Vriesdrogen = Supervers 
Direct na het oogsten door de biologische boeren worden de ingrediënten gesneden, gewassen en 
diepgevroren. Daarna wordt er o.a. gevriesdroogd; het water gaat er uit, de rest blijft ! De gevriesdroogde 
ingrediënten worden fi jn gemalen en gemengd. Meer niet, geen toevoegingen alleen een extra vitaminen 
en mineralen-complex. Juvo bevat per maalti jd een derde van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Lekker, volledig, verzadigend
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Juvo Original Maaltijd droog/gram vers/gram

5 x Rijst en glutenvrije granen 26 75

19 x Groenten en kiemen 11 130

12 x Fruit en bessen 1 10

2 x Paddenstoelen 1 15

3 x Wier en Algen 0,2 5

Kwaliteit 
Van de boer, de wildplukkers, de vriesdrogers tot en met het verpakken, het hele proces staat onder 
strenge controle en analyse.

Complete voeding, hele maaltijd
Voor 1 maaltijd gebruik je 40 gram Juvo-poeder. Je mengt het met 400 ml vloeistof. 
Dat kan met (plantaardige) melk, 50% vruchtensap met 50% water, of 50 ml 
yoghurt met water. Groentesap kan ook. Juvo heeft een handige schudbeker met 
mengrooster en apart bakje voor de poeder, gemakkelijk om mee te nemen naar je 
werk, sport of vakantie.
Juvo is rijk aan vezels, o.a. inuline, een oligosacharide (FOS) en bevat een mix aan 
vitaminen en mineralen die je per 3 maaltijden 100% van de ADH geven.

Maaltijdvervanger van echte voeding
Geen soja, geen suiker, geen zuivel, geen E-nummers, geen toevoegingen, geen allergenen, geen hulp- 
of vulsto� en.
Juvo is zeer � jn gemalen (0,18 millimeter). Dit maakt het oppervlak van de voedseldeeltjes ruim 5x 
groter waardoor maagsappen en enzymen meer kunnen bewerken en verteren. Juvo wordt zeer goed 
opgenomen door het lichaam.



Juvo Original, raw whole meal
Gemakkelijk gezond eten

Gemakkelijk gezond ontbijten, lunchen en/of 
dineren met Juvo Original. Ruim 50 oergranen, 
groenten, fruit, kiemen, bessen, algen en 
paddenstoelen. Een volledige complete 
maaltijd in twee minuten. Juvo balanceert je 
lichaam. Met gezonde voeding in een gezond 
spijsverteringssysteem voel je je gezond en � t.

Gezonde alkalische maaltijdvervanger
Als het niet altijd lukt om gezond te eten, is Juvo 
Original een gezond alternatief. Gemakkelijk, 
voedzaam en lekker. Juvo Original wordt gebruikt 
als gezonde maaltijd en kan 1, 2 of 3 maaltijden per 
dag vervangen. Bij 3 maal daags wel de Omega-3 
vetzuren aanvullen met 1000 mg per capsule.

Juvo Original Kuur
Gedurende 2 weken 1-2 maal daags een maaltijd 
vervangen door Juvo Original. Daarnaast gezond 
eten, 600 kcal per maaltijd, veel groenten.

Raw Whole Meal
Juvo bevat de gehele groente, het hele fruit. Het 
is daarmee rijk aan vezels en de enzymen blijven 
actief. Na bereiding binnen 40 minuten opdrinken.

Juvo Orginal houdt de bloedsuiker-spiegel in 
balans met complexe koolhydraten, de behoefte 
aan “tussendoortjes” neemt dan af.



Gemakkelijk gezond eten
Original

 bruine rijst gierst hennep quinoa amaranth bruine rijst alfalfa broccoli agave 
   protëinen   kiemen  kiemen (inuline)

 boerenkool aardpeer peen zoete  rode biet peterselie aardappel grote klis sla 
    aardappel      

 spinazie spirulina chlorella nori luo han pompoen tomaat maqui-bes goji-bes 
          

 zwarte bes acai -bes druif granaatappel blauwe bes cranberry acerola-bes braam framboos 
          

 agaricus reishi shiitake

Granen en zaden  Kiemen  Groenten  

Zee-groenten  Fruit en bessen  

 guar gom groene thee

•  Vitamine A, C, D2, E, B-complex

• Zink

• IJzer 

• Calcium (Aquamin)

Fruit en bessen  

Groenten  

Groenten  

Paddenstoelen  Functionele ingrediënten  Toegevoegde vitaminen & mineralen  

Samenstelling

41 ingredienten plus 15 vitaminen & mineralen

:



Juvo Slim, raw whole meal
Natuurlijk afvallen
Duurzaam afvallen met echte voeding. Ruim 
50 oergranen, groenten, fruit, kiemen, bessen, 
algen en paddenstoelen. Een volledige maaltijd in 
2 minuten. 
Juvo Slim bevat alle macro-nutriënten (vet, 
koolhydraten, proteïnen) uw spijsvertering blijft 
alles ontvangen wat het nodig heeft. Het Jojo-
e� ect is dan minimaal.

Gezonde maaltijdvervanger
Juvo Slim bevat alleen raw whole ingrediënten, 
gevriesdroogd en gemalen, en wordt goed 
opgenomen.

Rijk aan
Enzymen en levende actieve nutriënten.
Super ORAC-waarde, rijk aan fytonutriënten, 
anti-aging e� ect, goed voor de huid.
Detox-werking: vezels ondersteunen de reiniging 
van het lichaam.

55 Krachtige ingrediënten om af te vallen
Zoals: hibiscus, groene thee, rode peper , yerba 
mate, pompoen, rode klaver en cactus.  

Juvo Slim Kuur
Juvo Slim kan als kuur worden gebruikt gedurende 
enkele weken/maanden. Start de eerste week 
met 1 maaltijd. Vervolgens kunnen er 2 maaltijden 
vervangen worden. De derde maaltijd bestaat dan 
vooral uit vlees/vis en groenten (rijk aan vezels, 
eiwitten, complexe koolhydraten). 

Laat uw lichaam wennen aan Raw Whole Food. In 
1 keer vezelrijk en raw food eten kan vragen om 
gewenning en verbeteringen in de spijsvertering 
en darmwerking. Gebruik de eerste week dan 
Juvo Original.

Juvo Slim kan aangevuld worden met 
Super Omega-3 van RenewLife en kan 
gecombineerd worden met Pure Biotic pro biotica 
van RenewLife.



Natuurlijk afvallen
Slim

Samenstelling 
(bevat geen soja, wei, gluten, gist, melk, conserveringsmiddelen, kunstmatige smaaksto� en en zoetsto� en)

 bruine rijst bruine rijst gierst hennep quinoa amaranth vlaszaad agave aardpeer 
  kiemen  protëinen    (inuline)

 rode biet peen kool boerenkool nori luo han pompoen tomaat appel 
          

 aarbei maqui-bes goji-bes zwarte bes acai -bes druif granaatappel blauwe bes cranberry 
          

 acerola-bes braam framboos sinaasappel citroen reishi shiitake hibiscus rode klaver 
          

 groene thee yerba mate rode peper nopal (cactus)

Granen en zaden  Groenten  

Paddenstoelen  

Fruit en bessen  

Functionele ingrediënten  

Fruit en bessen  

Groenten  

Fruit en bessen  

Functionele ingrediënten  

•  Vitamine A, C, D2, E, B-complex

• Zink

• IJzer 

• Calcium (Aquamin)

Toegevoegde vitaminen & mineralen  

40 ingredienten plus 15 vitaminen & mineralen

:



Juvo raw green proteïn
Plantaardige proteïnen
Per maaltijd: 23 gram licht verteerbare proteïnen 
uit bruine rijst, granen, hennep en spirulina. Samen 
zorgen deze plantaardige bronnen van proteïnen 
voor de benodigde aminozuren.
Juvo Green Proteïnen bevat ook 10 gram 
fytonutriënten: antioxidanten, vitaminen en 
mineralen uit een complex van 10 bessen en 
7 kiemgroenten. De hele oergranen en groenten 
leveren ook 7 gram pre-biotische voedingsvezel.

Plantaardige Raw Proteïnen een krachtige 
combinatie
Het gaat niet om de hoeveelheid proteïnen maar 
om de samenstelling van de aminozuren, de 
bouwsto� en van proteïnen. James Hwang heeft 
deze proteïnen-maaltijd zo samengesteld dat het 
een compleet aminozuren-pro� el geeft in 1 maaltijd.

23 gram hoge kwaliteit raw proteïnen 
zonder zuivel
Plantaardige proteïnen kunnen gedurende lange 
tijd gebruikt worden als aanvulling op een maaltijd 
of als complete maaltijdvervanger. 
Bruine rijst proteïnen: gekiemde bruine rijst zonder 
gluten. Hennep-proteïnen uit koudgeperste 
hennep dat van nature rijk is aan 21 essentiële 
aminozuren. Spirulina bevat naast vitaminen 

en mineralen ook een rijke samenstelling van 
alkalische groene proteïnen. Het koudgeperste 
vlaszaad een belangrijke bron voor het vetzuur 
ALA. De proteinen uit quinoa, gierst en amaranth 
maken het aminozuren-pro� el compleet.

10 gram biologisch gluten vrij gedroogde 
grassappen, groenten en bessen
Gekiemde granen worden geperst. Dit grassap 
wordt vervolgens gedroogd, alleen het 
water wordt verwijderd en alle waardevolle 
voedingssto� en en de enzym-activiteit blijven 
behouden.

7 Gram voedingsvezel
Excellente voedingsvezel uit agave-inuline, hele 
oergranen, kiemen en bessen.

Volledig aminozuren pro� el
Aminozuren:
Alanine 1484 mg
Arginine 1720 mg
Asparagine 2324 mg
Cysteïne 516 mg
Glutamine 4508 mg
Glycine 716 mg
Histidine 584 mg
Isoleucine 892 mg
Leucine 2076 mg

Lysine 716 mg
Methionine 652 mg
Phenylalanine 1332 mg
Proline 1224 mg
Serine 1352 mg
Threonine 952 mg
Tryptofaan 124 mg
Tyrosine 1144 mg
Valine 1264 mg



 bruine rijst hennep alfalfa spirulina broccolli alfalfa MOSTERD rode biet gierst 
 proteïnen proteïnen   kiemen  KIEMEN

 agave quinoa peen tomaat amaranth vlaszaad haver-gras kamut-gras gerst-gras 
 (inuline)         

 tarwe-gras ananas luo-han maqui-bes goji-bes zwarte bes acai -bes druif granaatappel

 blauwe bes cranberry acerola-bes braam framboos mango

Proteïnen  Kiemen  

Grassappen  

Fruit en bessen  

Groenten en granen  

Fruit en bessen  

Groenten en granen  

Grassappen  

Plantaardige proteïnen
Green Protein

Samenstelling (bevat MOSTERDKIEMEN)

33 ingredienten 
plus 

18 aminozuren

:



Juvo raw superfood
Ruim 40 superfoods
• Super Smoothie-booster en Raw 

Maaltijdvervanger.
• Biologische selectie van de krachtigste raw 

SUPERfoods.
• 42 Hele granen, grassappen, kiemgroenten, 

super-fruit en 5 paddenstoelen. 

Hele biologische granen zonder gluten
Bruine rijst met kiemen,rijk aan selenium, mangaan 
en vezels. Quinoa, rijk aan eiwitten, B2, E, IJzer, 
koper en magnesium. Amaranth, natuurlijke bron 
voor IJzer, magnesium, fosfor en mangaan.
Gierst, rijk aan silicium.

Hennep-proteïnen
Koud geperste hennep bevat omega-3, omega-6, 
eiwitten, vezels en aminozuren.

Levende grassappen
Gekiemde granen die 10 dagen gegroeid zijn 
worden ook wel grassen genoemd omdat zij dan 
nog groen zijn en rijk aan chlorophyl. Direct na het 
oogsten worden deze grassen koud geperst. Het sap 
wordt gevriesdroogd zodat alle voedingswaarden en 
enzymen-aciviteit behouden blijven.
De graan-grassen, haver, gerst, tarwe, kamut 
bevatten een breed spectrum aan vitaminen (A, 
B-complex, C, K) kalium, ijzer en belangrijke phyto-

nutriënten. Rijk aan enzymen o.a. glutathione, 
peroxidase en catalase die het gehalte aan 
superoxide dismutase (SOD) verhogen.

Juvo Raw Green Superfoods 
• Als suppletie, als gezond tussendoortje: 

1 Schepje (6 gram) in water, vruchtensap, 
plantaardige zuivel of over een salade.

• Als versterking van een maaltijdvervanger, 
proteïnen-shake of Juvo-maaltijd:
1 – 3 Schepjes (6 – 18 gram) in uw eigen-
gemaakte smoothie, shake of maaltijdvervanger.

• Als complete maaltijd:
7 Schepjes (42 gram) in vruchten-sap of 
plantaardige zuivel.

Actieve paddenstoelen
Juvo Raw Green Superfood bevat een mengsel 
van 5 actieve paddenstoelen. Deze combinatie 
is ontwikkeld om het lichaam sterk en weerbaar 
te houden. Wereldwijd is de belangstelling voor 
de goede eigenschappen van paddenstoelen 
sterk groeiende. Wetenschappers publiceren 
met regelmaat nieuwe kennis en resultaten. In 
combinatie met superfoods en whole foods 
maken de actieve paddenstoelen Juvo Superfood 
tot een krachtige en brede aanvulling van elk dieet.



 bruine rijst bruine rijst hennep  gierst amaranth broccoli MOSTERD boerenkool spinazie 
 kiemen protëinen protëinen   kiemen KIEMEN

 peterselie prei rode biet brandnetel spirulina haver-gras tarwe-gras kamut-gras gerst-gras 
          

 mango maqui-bes goji-bes zwarte bes acai -bes druif granaatappel blauwe bes cranberry 
          

 acerola-bes braam framboos appel tomaat citroen ananas banaan peen

 agaricus cordecyps maitake reishi shiitake

Hele granen  Vers gevriesdroogde groenten en algen   

Gevriesdroogde grassappen  

Vers gevriesdroogde bessen en fruit   

Vers gevriesdroogde groenten en algen   

Vers gevriesdroogde bessen en fruit   

Actieve paddenstoelen  

Ruim 40 superfoods
Superfood

Samenstelling (bevat MOSTERDKIEMEN)

41 superfoods



Energie pro� el Slim

Slim

Voedingswaarden 
Original

Energie pro� el Original

Proteïnen  14% Vet 9% Snelle 
koolhydraten 

7%

Complexe koolhydraten 70%

Voedingswaarden per portie 
40 gram poeder

per 100 gram 
poeder

Energiewaarde 140 kcal 350 kcal
waarvan uit vet 10 kcal 25 kcal

Totaal vet 1 gram 2,5 gram
waarvan onverzadigd 0 gram 0 gram
waarvan verzadigd 0 gram 0 gram

Natrium 95 mg 230 mg
Totaal koolhydraten 30 gram 75 gram

Voedingsvezel 8 gram 20 gram
Suiker (niet toegevoegd) 2 gram 5 gram

Proteïnen 4 gram 10 gram
1 Maaltijd = 2 schepjes (40 gram)

Voedingswaarden per portie 
40 gram poeder

per 100 gram 
poeder

Energiewaarde 150 kcal 375 kcal
waarvan uit vet 10 kcal 25 kcal

Totaal vet 1 gram 2,5 gram
waarvan onverzadigd 0 gram 0 gram
waarvan verzadigd 0 gram 0 gram

Natrium 95 mg 237,5 mg
Totaal koolhydraten 30 gram 75 gram

Voedingsvezel 9 gram 22,5 gram
Suiker (niet toegevoegd) 2 gram 5 gram

Proteïnen 5 gram 10 gram
1 Maaltijd = 2 schepjes (40 gram)



Green Protein

Kies jouw Juvo

Kies jouw Juvo Original Slim Proteïnen Superfood

Gemakkelijk gezond eten ✓ ✓

Aansterken / Herstellen ✓ ✓ ✓

Afvallen ✓ ✓

Gewichtsbeheersing ✓ ✓

Sport ✓ ✓ ✓

Tussendoor ✓ ✓ 

Energie pro� el Proteïn

Voedingswaarden per portie 
40 gram poeder

per 100 gram 
poeder

Energiewaarde 160 kcal 400 kcal
Totaal vet 3 gram 7,5 gram

waarvan onverzadigd 0 gram 0 gram
waarvan verzadigd 0 gram 0 gram

Natrium 95 mg 230 mg
Totaal koolhydraten 10 gram 25 gram

Voedingsvezel 7 gram 17,5 gram
Suiker (niet toegevoegd) 2 gram 5 gram

Proteïnen 23 gram 58 gram
1 Maaltijd = 2 schepjes (40 gram)



Een snelle Juvo maaltijd maken
• 2 schepjes (= 40 gram) mengen met 400 ml 

vloeistof.
• De vloeistof bepaalt de smaak. Wij adviseren 

plantaardige zuivel, maar (vers) vruchtensap is 
ook prima.

• Beperk de calorieën: verdun de vloeistof met 
water. 50 ml yoghurt + 350 ml water, 200 ml 
melk + 200 ml water.

• Een pittige variant? 200 ml tomatensap mengen 
met 200 ml water en eventueel een snu� e peper 
toevoegen.

• Bereid je Juvo in een blender dan kun je fruit, 
noten, groenten naar smaak en naar wens 
toevoegen.

• Even schudden of shaken en binnen 40 minuten 
opdrinken. De enzymen worden actief als de 
vloeistof is toegevoegd. Die activiteit moet in je 
darmen plaatsvinden.

Op de website gojuvo.nl staan meer recepten.

Juvo aanvullen
Juvo bevat 8-9 gram vezels per maaltijd. Je 
kunt extra vezels toevoegen. Wij adviseren de 
FibreSmart van RenewLife. Daarnaast kan ook 
met Super Omega-3 van RenewLife worden 
gecombineerd en Pure Biotic pro biotica van 
RenewLife.

Gemakkelijk gezond eten met 
Juvo Original
• Veel mensen die gezonder en gemakkelijker 

willen eten moeten even wennen aan Raw 
Whole Food. Het is rijk aan vezels.

• De eerste 3-4 dagen 1 maaltijd per dag 
vervangen door Juvo raw whole meal. Dit kan 
het ontbijt, de lunch of het diner zijn.

• Daarna kun je 2 maaltijden per dag vervangen.
• Juvo bevat 1/3 van de dagelijkse benodigde 

hoeveelheid vitaminen en mineralen. 

Tips en toepassingen



Afvallen met Juvo Slim
Begin met Juvo Original. Daarna kun je 1, 2 of 3 
maaltijden per dag vervangen met Juvo Slim. Bij 
2-3 maaltijden per dag adviseren wij aanvulling 
met Super Omega-3 van RenewLife (1000 mg 
vetzuren uit visolie per capsule).

Sporten met Juvo
Bezoek je regelmatig een sportschool? Gebruik 1 
uur voor het sporten Juvo Original, na het sporten 
kun je de Juvo Proteïnen gebruiken.

Schijf van vijf
Combineer 1 schep Juvo Original met 1 schep 
Juvo Proteïnen en je krijgt alle voedingssto� en 
binnen die aanbevolen worden in de schijf van vijf. 

Kinderen
Juvo Original is gemakkelijke manier om kinderen 
gezond te laten eten. Meng 1 of 2 schepjes met 
een vloeistof die ze lekker vinden. 

Juvo op Facebook
Volg ons op facebook voor tips, recepten, leuk 
nieuws en actuele ontwikkelingen op het gebied 
van voeding en gezondheid. 



MAALTIJDVERVANGERS
BIOLOGISCHE

Importeur: Juvo Europe 
Laan van de Leeuw 26, 7324 BD  Apeldoorn 

055 - 367 20 00

www.GoJuvo.nl
Voor meer informatie, tips, recepten, toepassingen 
en verkooppunten: webshops, winkels en coaches.


