
Het nieuwe eten

®

Biologische maaltijdvervangers gemaakt van vers 
gevriesdroogde granen, groenten, fruit, wieren, 
kiemen, zaden, paddestoelen, grassen, vitaminen 
en mineralen.

Go Raw
Go Bio

Go Juvo
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u  Ontwikkeld door oncoloog Hwang
Juvo is ontwikkeld en samengesteld door de internationaal 
bekende en erkende oncoloog James Hwang Ph.D. uit Korea. Hij 
heeft jarenlang onderzoek verricht naar preventieve en alternatieve 
medicatie. Ook hij ontdekte dat veel moderne ziekten en 
aandoeningen voortkomen uit slechte en arme voeding. De naam 
‘Juvo’ komt uit het Latijn en betekent ‘hulp geven’. Het is Hwang’s 
missie om wereldwijd zoveel mogelijk mensen te helpen met een 
uitgebalanceerd, milieuvriendelijk, ‘levend’ dieet met de volle vitaliteit 
van moeder natuur. Een revolutie in voeding!

 u  Welkom bij het nieuwe eten: raw food maaltijdvervangers
Iedereen weet hoe belangrijk het is om gezond te eten, 2 ons groente en 2 stuks fruit is een 
bekende leefregel. Maar lukt dat ook altijd? Slechts 5% eet voldoende groente en fruit. Vaak is er 
door de drukte van werk, gezin of een vol sociaal leven net te weinig tijd en grijpen mensen naar 
een snelle ongezonde hap of worden er maaltijden overgeslagen.

u  Wat is Juvo 
Juvo is een natuurlijke, plantaardige maaltijdvervanger. Lekker, volledig en verzadigend.

u  Hoe Juvo te gebruiken
Meng 2 schepjes (40 gram) poeder met 300-400 ml rijstmelk, amandelmelk, kokosmelk, soyamelk, 
havermelk, vruchtensap, yoghurt(-vervanger) of een combinatie hiervan in een blender. Naar wens 
vers of bevroren fruit toevoegen.

De handige Juvo shaker is er om buitenshuis een Juvo-maaltijd te maken. Tot 
gebruik bewaar je de ingrediënten gescheiden in de verschillende delen van de 
beker. Voor gebruik voeg je alles samen en shake je gedurende één minuut je 
maaltijd klaar. Ideaal voor op reis, voor de lunchpauze of nachtdiensten.

  Juvo altijd binnen 40 minuten na bereiding consumeren anders beginnen de enzymen te vroeg 
met hun werk. 

u  Gemakkelijk en snel: 55 biologische natuurlijke ingrediënten
Juvo is ontwikkeld om zo snel en eenvoudig mogelijk de gezonde maaltijd te maken. In twee 
minuten een complete maaltijd op basis van 55 biologische granen, groenten, fruit, wieren, 
paddenstoelen en vitaminen en mineralen.

+ + u

Op zoek naar een uitgebalanceerd gezond raw dieet? 
Juvo bevat alles in een gemakkelijke vorm. Geschikt voor (professionele) atleten, 
obesitas, diabetes, alle leeftijden en iedereen die een gezonde levensstijl wil.



u  Garantie
Juvo is USDA-gecerti� ceerd en gecontroleerd, werkt onder GMP- en HACCP-condities en gebruikt 
voornamelijk biologisch geteelde ingrediënten, non-GMO. Juvo vriesdroogt de ingrediënten 
volgens een gecontroleerde methode, het zogenaamde � ash-vries-drogen. Alleen het water wordt 
uit de ingrediënten verwijderd. 

u  Natuurlijk en biologisch
Juvo bevat tientallen gezonde ingrediënten zoals hele glutenvrije granen, groenten, zee-groenten, 
fruit, bessen, paddenstoelen, vitaminen en mineralen. Uitgebalanceerde voeding rijk aan: 
phytonutriënten, vezels, antioxidanten, chlorofyl, enzymen, vitaminen en mineralen. Juvo bevat geen 
melkderivaten, is glutenvrij en geschikt voor veganisten. Juvo past bij elk dieet.

u  Het nieuwe eten: Raw Food
Juvo is onbewerkte voeding, verser dan van de groentenman of van de supermarkt. De uitgekiende 
combinatie planten en vruchten wordt direct na het oogsten gevriesdroogd en gemalen en op 
deze manier worden alle waardevolle ingrediënten behouden. Het Juvo-poeder wordt toegevoegd 
aan melk of vers (sinaasappel)sap en vervangt een ontbijt, lunch en/of diner. Snel klaar, super 
gezond en gemakkelijk mee te nemen.

u  Onderzoek Raw Food
In veel onderzoeken wordt gerapporteerd dat er een verschil is tussen gekookte voeding en rauwe 
voeding. Koken vernietigt nutriënten en enzymen,  verandert de structuur en opneembaarheid van 
voedingssto� en. Koken genereert ook schadelijke bij-producten. Op de website www.GoJuvo.nl 
meer informatie.

*  ORAC, oxygen radical absorbance 
capacity, geeft aan hoeveel vrije 
radikalen worden geneutraliseerd

CLASSIFICATIE RAW FOOD BEWERKTE VOEDING
Kiemen Bewaard Grotendeels verwijderd

Enzymen Bewaard Vernietigd bij verhitting

Chlorofyl Merendeels bewaard Vernietigd door koken

Vezels Bewaard Merendeels verwijderd

Vitaminen Merendeels bewaard Wateroplosbare merendeels vernietigd door hitte. 
De vetoplosbare worden bij hoge temperaturen 
vernietigd

Ess. aminozuren Actief en bewaard Vernietigd door verhitting

Proteïnen Niet gedegenereerd Gedegenereerd

Vet (Plantaardig) Verzuurde vetten

Glycemische index Lager dan bewerkte voeding Hoger dan rauwe voeding

Je wilt je gewicht beheersen?
Neem controle over je gewicht. Vervang 1, 2 of 3 maaltijden per dag met Juvo. 
Voor sport en � tness; gebruik Juvo voor, tijdens en na de inspanning.

NL-BIO-01
niet EU landbouw

 

 

E
N

U M M E R

VR
IJ



De makkelijkste manier om gezond te eten

u  Juvo Original gemakkelijk, natuurlijk en gezond eten
Juvo Original is gemaakt voor mensen met een drukke levensstijl. Hard werken, een druk 
gezinsleven, veel dingen doen en weinig tijd om elke dag gezond te eten. Juvo original is de 
ideale en complete maaltijdvervanger voor ontbijt, lunch en diner. Gezond, makkelijk, voedzaam, 
biologisch en lekker.

u  Gezonde maaltijdvervanger
Juvo Original wordt gebruikt als gezonde maaltijdvervanger die 1, 2 of 3 maaltijden per dag kan 
vervangen. Juvo Original kan versterkt worden met Juvo Superfood als er iets extra nodig is zoals 
bij herstel, sport of bij zware inspanningen. Juvo als ontbijt of een vaste Juvo-dag per week is een 
ideale manier om resultaten te behouden.

u  Juvo raw whole meal
Meal betekent volledige maaltijd. Whole betekent dat de hele vrucht en/of groente wordt gebruikt. 
Bijvoorbeeld: vruchten met schil en rijst met vlies. 

u  Voedingswaarden

Inhoud 600 gram, 1 Maaltijd = 2 schepjes (40 gram), maaltijden per verpakking = 15

Per 100 gram poeder Per portie 40 gram poeder

Energiewaarde 350 kcal 140 kcal

Per 100 gram poeder Per portie 40 gram poeder

Totaal vet 2,5 gram 1 gram

waarvan onverzadigd 0 gram 0 gram

waarvan verzadigd 0 gram 0 gram

Natrium 230 mg 95 mg

Totaal koolhydraten 75 gram 30 gram

voedingsvezel 20 gram 8 gram

suiker (uit ingrediënten) 5 gram 2 gram

Proteïnen 10 gram 4 gram

u   Original Raw Whole Meal

u   57 glutenvrije granen, groenten, fruit 
en meer! 100% biologisch en lekker!

u   Een volledige maaltijd in 2 minuten. 
Slechts 140 calorieën!

u   Voor een goede weerstand, 
meer energie, om af te vallen en om 
je gewicht  te beheersen!  



Gezond, fit en slank
u  Unieke samenstelling 

Juvo Original bevat 57 gezonde, krachtige ingrediënten zoals hele granen, groenten, fruit 
en bessen, paddenstoelen en zee-groenten. De ingrediënten zijn biologisch, ‘raw’ en ‘whole 
food’, gevriesdroogd met behoud van alle voedingssto� en, kleur en smaak.  Juvo bevat geen 
conserveringsmiddelen of smaaksto� en. Vrij van gluten. 

u  Juvo Original kuur
Juvo Original kan ook als kuur gebruikt worden. Gedurende 2 weken, inclusief de weekeinden, 
2 maal daags een maaltijd vervangen door Juvo Original. De derde maaltijd, het diner, bestaat 
vooral uit eiwitrijke voeding en groenten. De Juvo-kuur heeft een reinigende werking, helpt bij 
gewichtsbeheersing en voedt het lichaam optimaal met goede bouwsto� en.

u  Juvo Superfood
Een Juvo Original maaltijd kan aangevuld en versterkt worden met één dosering Juvo Superfood. 
Aanbevolen bij herstel, zware inspanningen, lage weerstand, perioden met stress of naar eigen 
behoefte.  Juvo Original kan ook worden gecombineerd met Juvo Raw Green Proteïnen.

u  Samenstelling

 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  



u   Slim Raw Whole Meal
Gezond, biologisch en duurzaam afvallen

u  Juvo Slim dieet 
Raw whole food, hele onbewerkte groenten en fruit zijn de basis van een raw-dieet. Raw 
ondersteunt gewichtsverlies doordat het weinig calorieën bevat en toch voldoende 
voedingssto� en bevat om gezond te blijven. Whole Foods bevatten zogenaamde phyto-
chemicaliën die een belangrijke rol spelen voor de gezondheid.

u Krachtige ingrediënten om te ontgiften
Aardpeer, vlaszaad en agave zijn uitstekende bronnen van voedingsvezel. Vezels werken 
ontgiftend en helpen de bloedsuiker-spiegel te balanceren.

u Juvo Slim 
• Raw whole food dieet, rijk aan enzymen en levende ingrediënten.
• Krachtige ingrediënten om af te vallen.
• Super ORAC-waarde, rijk aan fytonutriënten, anti-aging e� ect, goed voor de huid.
• Detox-e� ect, vezels ontgiften het lichaam.

u Voedingswaarden

Inhoud 600 gram. 1 Maaltijd = 2 schepjes (40 gram), maaltijden per verpakking = 15

Per 100 gram poeder Per portie 40 gram poeder

Energiewaarde 375 kcal 150 kcal

Per 100 gram poeder Per portie 40 gram poeder

Totaal vet 2,5 gram 1 gram

waarvan onverzadigd 0 gram 0 gram

waarvan verzadigd 0 gram 0 gram

Natrium 237,5 mg 95 mg

Totaal koolhydraten 75 gram 30 gram

voedingsvezel 22,5 gram 9 gram

suiker (uit ingrediënten) 5 gram 2 gram

Proteïnen 12,5 gram 5 gram

u   Raw whole food maaltijdvervanger met 
ruim 55 glutenvrije granen, groenten, 
fruit, bessen, wieren, paddenstoelen, 
vitaminen en mineralen.

u   100% Biologisch en lekker afvallen.

u   Snelle volledige maaltijd in 2 minuten, 
slechts 150 calorieën.



Natuurlijk afvallenu   Slim Raw Whole Meal
u  55 Krachtige ingrediënten om af te vallen, onder andere:

• Hibiscus:  vermindert de opname van vetten en koolhydraten.
• Groene thee:  verhoogt het metabolisme en het verbranden van calorieën.
• Rode peper:  verhoogt de verbranding door het thermogene e� ect.
• Yerba mate:  vermindert vermoeidheid, onderdrukt de eetlust, stimuleert de verbranding.
• Pompoen:  ondersteunt de waterhuishouding.
• Rode klaver: ondersteunt de waterhuishouding.
• Cactus:  onderdrukt de eetlust.

u  Juvo Slim kuur
Juvo Slim kan ook als kuur worden gebruikt gedurende 8 weken. De start van de kuur bestaat 
uit het vervangen van 1 of 2 maaltijden gedurende de eerste 2 weken. Vervolgens kunnen 
er gedurende 2 weken 2 tot 3 maaltijden vervangen worden. Daarna weer terug naar 1 tot 2 
maaltijden vervangen gedurende 4 weken. De maaltijden die niet vervangen worden moeten 
eiwit-rijk zijn, mager en bevatten vooral complexe koolhydraten.

u  Samenstelling
Juvo Slim 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  



u   Raw Green Protein

u   23 Gram licht verteerbare eiwitten uit 
bruine rijst, granen, hennep en spirulina.

u   10 Gram Phytonutriënten: antioxidanten, 
vitaminen, mineralen en enzymen uit 
10 bessen en 7 kiemgroenten.

u   7 Gram pre-biotische voedingsvezels uit 
granen, zaden, kiemen en bessen.

Plantaardige proteïnen maaltijd voor sport en dieet

u  Raw Proteïnen, krachtige combinatie.
Juvo Raw Proteinen een biologische maaltijdvervanger rijk aan plantaardige proteïnen. Zorgvuldig 
samengesteld uit eiwitrijke grondsto� en door James Hwang, de ontwikkelaar van Juvo. Hij heeft 
Raw green proteïn samengesteld op basis van de aminozuren in de ingrediënten. Dus niet alleen de 
hoeveelheid proteïnen is belangrijk maar vooral de samenstelling van deze proteïnen; het aminozuren-
pro� el. Raw Green proteinen wordt gebruikt als proteïnen-maaltijd en als suppletie bij sport.

u  23 Gram hoge kwaliteit raw eiwitten
Proteïnen uit bruine gekiemde rijst: licht verteerbaar en vrij van lactose en gluten.
Hennep-proteïnen uit koudgeperste hennep van nature rijk aan 21 essentiële amino-zuren.
Spirulina bevat een rijke samenstelling van alkalische groene proteïnen samen met verschillende 
nutriënten en mineralen.
Vlaszaad-proteïnen uit koudgeperst vlaszaad is een van de beste bronnen voor het  essentiële 
vetzuur ALA, belangrijk voor de spierbouw.
Proteïnen uit hele granen; quinoa, gierst en amaranth.

u Voedingswaarden

Inhoud 480 gram. 1 Maaltijd = 2 schepjes (40 gram), maaltijden per verpakking = 12

Per 100 gram poeder Per portie 40 gram poeder

Energiewaarde 400 kcal 160 kcal

Per 100 gram poeder Per portie 40 gram poeder

Totaal vet 7,5 gram 3 gram

waarvan onverzadigd 0 gram 0 gram

waarvan verzadigd 0 gram 0 gram

Natrium 237,5 mg 95 mg

Totaal koolhydraten 25 gram 10 gram

voedingsvezel 17,5 gram 7 gram

suiker (uit ingrediënten) 5 gram 2 gram

Proteïnen 58 gram 23 gram



Sport & slanku   Raw Green Protein
u  10 gram biologische glutenvrij grassap, groenten, bessen.

Gekiemde granen worden geperst. Dit zogenaamde grassap wordt gevriesdroogd waardoor het 
water wordt verwijderd en alle waardevolle voedingssto� en en de enzym-activiteit behouden blijven.

u  7 gram voedingsvezel
Excellente voedingsvezel van agave (inuline), hele oer-granen, kiemen en bessen.

u  Volledig aminozuren-pro� el

u  Samenstelling (bevat MOSTERDKIEMEN)

 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  

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

Grassappen  



Voor natuurlijke gezondheid

u  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.

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

u  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 allen voedingswaarde 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.

u Voedingswaarden

Inhoud 360 gram. 10 maaltijden of 60 doseringen

Per 100 gram poeder Per dosering 6 gram poeder

Energiewaarde 333 kcal 20 kcal

Per 100 gram poeder Per dosering 6 gram poeder

Totaal vet 0 gram 0 gram

waarvan onverzadigd 0 gram 0 gram

waarvan verzadigd 0 gram 0 gram

Natrium 0 gram 0 gram

Totaal koolhydraten 50 gram 3 gram

voedingsvezel 17 gram 1 gram

suiker (uit ingrediënten) 0 gram 0 gram

Proteïnen 17 gram 1 gram

u   Raw Superfood

u   Super Smoothie-booster en 
Raw Maaltijdvervanger.

u   Biologische selectie van de 
krachtigste raw SUPERfoods.

u   42 Hele granen, grassappen, 
kiemgroenten, super-fruit en 
paddenstoelen. 



u 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.

u Actieve paddenstoelen
Juvo Raw Green Superfood bevat een mengsel van 5 actieve paddenstoelen. Deze combinatie is 
ontwikkeld om het lichaam, de weerstand en het immuunsysteem in optimale conditie te houden. 
Wereldwijd is de belangstelling voor de goede eigenschappen 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.

u Samenstelling (bevat MOSTERDKIEMEN)

u   Raw Superfood Energiebooster voor gezond leven

 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  



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

®
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Kies jouw Juvo Original Slim Proteïnen Superfood
Gemakkelijk gezond eten ✓ ✓

Aansterken / Herstellen ✓ ✓ ✓

Afvallen ✓ ✓

Gewichtsbeheersing ✓

Sport ✓ ✓

Tussendoor ✓ ✓ 


