
 

ALTISON 

drink- en  

sondevoeding 

Natuurlijk en biologisch 

Informatie voor  

consumenten 

Maltison opbouwende drinkvoeding 
Distrubutiecentrum Nederland. 
Drs. Claire schievink 
E-mail: Claire.schievink@gmail.com 
Telefoon: 06-48966112 
www.maltison.com 
www.maltison.nl 
www.maltison.de 

DE-ÖKO-007 

EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft 

Maltison melkvrij 
 Bevat hoogwaardige, biologische  

ingrediënten. 

 Voor een verantwoorde melkvrije voeding. 

 Bevat alle voedingsstoffen in de juiste  
verhoudingen en is daarom geschikt als  
volledige maaltijd vervanging. 

 Vrij van gluten, soja, ei, melk en lactose en  
fructosearm. Daarom optimaal geschikt bij 
de meeste intoleranties en allergieën. 

 Isocalorisch 100 ml = 100 kcal. 

 Licht verteerbaar. 
 

Toepassingsmogelijkheden: 
Maltison melkvrij is geschikt als bijzondere voeding bij  
storingen van de voedingsopname, in combinatie met een 
dieetadvies. 

Dosering: 
Als aanvullende voeding 1 tot 2 flessen per dag. 

Ingrediënten: 
Water, amandelen*, rijstproteïne*, erwtenproteïne*, rijststroop*, 
high oleic zonnebloemolie*, mango*, wortelsap*, acerola*, visolie, 
zeezout, kelp- en koraalalgen, vitamine B2 en B12, zinkorotaat. 
 * biologisch 

Gemiddelde voedingswaarde per 100 ml: 
Energie 420 kJ (=100 kcal), eiwit 4,0 g, vet 3,6 g,  
koolhydraten 12,9  g, vezels 1,7 g. 
 

Maltison melkvrij  
koolhydraatarm 
 Kan helpen bij het afvallen. 
 Uitsluitend gebruiken in overleg met uw arts  

of diëtist. 
 Slechts 20 en% koolhydraten.  

Op bestelling ook met 10 en% leverbaar. 
 Maakt koolhydraatarme voeding  

gemakkelijk. 

Vragen of meer informatie? We horen het graag. 

Maltison drinkvoeding 



Ontdek het geheim van 
Maltison 

Maltison is een biologische drinkvoeding die ook 
via een sonde kan worden toegediend.  
Chemische toevoegingen zijn vrijwel geheel  
overbodig omdat de zorgvuldig uitgekozen  
natuurlijke ingrediënten alle voedingsstoffen  
bevatten die voor een volledige voeding nood-
zakelijk zijn. Hiermee onderscheiden wij ons van 
andere drinkvoedingen die momenteel op de 
markt verkrijgbaar zijn. Maltison is een aan-
sterkende voeding geschikt voor kinderen en  
volwassenen.  

Maltison is ook geschikt voor hooggevoelige  
mensen die geen producten verdragen die  
chemisch behandeld en/of gesuppleerd zijn met 
vitaminen, mineralen, sporenelementen of  
andere toevoegingen.  

Om een evenwichtige en complete verzorging  
met alle voedingstoffen te kunnen garanderen 
worden aan de melkvrije varianten en het  
koolhydraatarme Maltison geringe hoeveelheden 
vitaminen toegevoegd. Ons motto hierbij is: zo 
veel als noodzakelijk maar zo weinig en natuurlijk 
als mogelijk. 

Een individuele, op maat gesneden samenstelling 
is in overleg mogelijk. De perfecte oplossing voor 
mensen met gecompliceerde voedings-
problemen. 

Gedetailleerde analysen van de voedingstoffen 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

Op de site vind u meer informatie over de  
verschillende soorten Maltison, en voor bestellin-
gen kunt u terecht in onze webshop. 

Maltison puur - het origineel 
 Bevat hoogwaardige, biologische  

ingrediënten. 

 Meest evenwichtige en natuurlijke  
samenstelling van alle soorten. 

 Bevat alle voedingsstoffen in de juiste  
verhoudingen en is daarom geschikt als  
volledige maaltijdvervanging. 

 Vrij van gluten, ei en soja  en  fructosearm.  

 Licht verteerbaar. 

Toepassingsmogelijkheden: 
is geschikt als bijzondere voeding 
bij storingen van de voedings-
opname, in combinatie met een 
dieetadvies. 

Dosering: 
Als aanvullende voeding 1 tot 2 
flessen per dag. 

Ingrediënten: 
Water, magere melk*, rijststroop*, amandelen*, rijstproteïne*,  
erwtenproteïne*, high oleic zonnebloemolie*, mango*, wortelsap*, 
acerola*, visolie, zeezout, kelpalgen. 
 * biologisch 

Gemiddelde voedingswaarde per 100 ml: 
Energie 420 kJ (=100 kcal), eiwit 4,7 g, vet 3,3 g,  
koolhydraten 13,1 g, vezels 1,7 g. 
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Maltison high energy - melkvrij 
 Bevat hoogwaardige, biologische  

ingrediënten. 

 Bij ongewenst gewichtsverlies en  
verhoogde energie- en eiwitbehoefte. 

 Bevat alle voedingsstoffen in de juiste  
verhoudingen en is daarom geschikt als  
volledige maaltijd vervanging. 

 Hoogcalorisch 100 ml = 150 kcal en 
eiwitrijk 5,7 g/100 ml. 

 Vrij van gluten, soja, ei, melk en lactose en  
fructosearm. Daarom optimaal geschikt bij 
de meeste intoleranties en allergieën. 

Toepassingsmogelijkheden: 
Maltison high energy - melkvrij is geschikt als bijzondere 
voeding bij storingen van de voedingsopname, in combinatie 
met een dieetadvies. 

Dosering: 
Als aanvullende voeding 1 tot 2 flessen per dag. 

Ingrediënten: 
Water, amandelen*, rijstproteïne*, erwtenproteïne*, rijststroop*, 
high oleic zonnebloemolie*, mango*, wortelsap*, acerola*, visolie, 
zeezout, kelp- en koraalalgen, vitamine B2 en B12, zinkorotaat. 
 * biologisch 

Gemiddelde voedingswaarde per 100 ml: 
Energie 630 kJ (=150 kcal), eiwit 5,7 g, vet 5,8 g,  
koolhydraten 18,8 g, vezels 1,7 g. 
 

Maltrisi 
Opbouwende en aansterkende  
drinkvoeding voor kinderen vanaf 1 jaar. 
licht energieverrijkt 
Wordt uitsluitend op bestelling geproduceerd. 

 Maltrisi met paardenmelk  
Alleen het allerbeste voor uw kind. 

 Maltrisi met geitenmelk  
speciaal in het geval dat koemelk niet goed  
verdragen wordt. 

 Maltrisi melkvrij  
Voor een melkvrije voeding. 

Alle soorten bevatten uitsluitend  
hoogwaardige, biologische ingrediënten.  
Vragen of meer informatie? We horen het 
graag. 

Een kwestie van smaak 
Maltison drinkvoeding is neutraal van smaak en kan daardoor 
eenvoudig gevarieerd worden. Dat maakt de realisering van een 
dieetkuur met uitsluitend Maltison aanzienlijk gemakkelijker. 
Tips om Maltison te variëren: 

 U kunt naar believen met water verdunnen of met koffie/
espresso combineren. 

 Gekoeld, met stevia gezoet en met vanille, kaneel of cacao of 
fijn geraspte sinaasappelschil op smaak gebracht ontstaat een 
“zoete” variant die op een milkshake lijkt. 

 Heel gemakkelijk is om te variëren met etherische oliën. Er 
bestaan talloze smaken. Voeg 1 tot 2 druppels toe aan een glas 
Maltison, goed roeren en vervolgens genieten.  
Gebruik uitsluitend etherische oliën die geschikt zijn voor  
levensmiddelen. 


