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 16 heerlijke eiwitrijke tussendoortjes
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Hallo,

Ik ben Charlotte, de voedingsdeskundige van RainPharma. Ik ben gepassioneerd door gezond leven en eten. Een passie  
die ik heel graag met jou wil delen.

Heb jij soms weinig energie en zou je vlotter door de dag willen dansen? Zie jij, wanneer je in de spiegel kijkt,  
een doffe of onzuivere huid en wil je graag opnieuw stralen? Wil jij weer blij en fit in je vel zitten? 

Soms heeft je lichaam nood aan een reset. Het roer helemaal omgooien om een andere, betere koers te varen.  
Ben jij klaar voor een nieuwe start maar weet je niet goed hoe je eraan begint? Dan ben je bij RainPharma aan 
het juiste adres!

RainPharma is al meer dan tien jaar dé referentie voor een optimaal gewicht, een sterk lichaam, meer energie 
en een stralende huid. Onze programma’s zijn opgebouwd rond een gezonde levensstijl, met pure onbewerkte  
voeding, voldoende beweging en een gezonde nachtrust. 

Met de Shake It Up box laten wij jou kennis maken met onze RainPharma shakes en met onze filosofie. Of je nu 
een alternatief zoekt voor ongezonde tussendoortjes, meer eiwitten wilt innemen of jezelf gezonde eetgewoontes 
wilt aanleren: onze shakes zijn handige hulpmiddeltjes die jou helpen om jouw doel te bereiken. 

Geniet van onze 16 smaken. 
  



Eiwitten zijn de bouwstoffen van zowat alles in ons lichaam. We hebben ze nodig voor de opbouw en het behoud van onze 
cellen, zoals onze spieren en organen, waaronder dus ook onze huid.

De bouwstenen van eiwitten zijn aminozuren. Ze worden onderverdeeld in essentiële en niet-essentiële aminozuren.  
De niet-essentiële kan ons lichaam zelf aanmaken, maar voor de essentiële aminozuren zijn we aangewezen op onze voeding. 
We krijgen ze binnen via vlees, vis en zuivel, maar ook via peulvruchten en granen. 

De samenstelling en de hoeveelheid essentiële aminozuren verschilt per eiwitbron. Om ervoor te zorgen dat ons lichaam op 
elk moment alle nodige bouwstoffen heeft, is het belangrijk om te kiezen voor eiwitten van goede kwaliteit en de inname 
ervan goed te spreiden doorheen de dag. Shakes kunnen daarbij een handig hulpmiddeltje zijn. 
 

RainPharma shakes: over eiwitten en aminozuren.

De RainPharma shakes onderscheiden zich door hun zorg- 
vuldige samenstelling. We gebruiken enkel de meest zuivere 
eiwitten en onze shakes bevatten geen gluten of caseïne, geen 
kunstmatige kleurstoffen en geen bewaarmiddelen. Met de Shake  
It Up box kan jij het RainPharma assortiment shakes ontdekken.  



de Shake It Up box: 16 keer 
proeven.

De Shake It Up box is de perfecte manier om de RainPharma  
shakes uit te proberen én je favorieten te ontdekken. In deze  
doos vind je van elk van onze 16 smaken een praktisch  
portiezakje én een handige shaker om je shakes klaar te 
maken. Zo kan je meteen aan de slag! 

Het is super eenvoudig: je vult de shaker met de aangegeven  
hoeveelheid water, doet het zakje poeder erbij, even  
goed shaken en klaar. Je kan je shakes lekker makkelijk uit 
de shaker drinken, maar uit een mooi glas smaken ze nog 
beter.

Omdat onze shakes gezonde eiwitrijke hulpmiddeltjes 
zijn en geen maaltijdvervangers, houden wij het meest 
van onze neutrale Golden Shake. Maar we weten ook dat 
een lekker smaakje helpt om je nieuwe goede gewoontes  
makkelijker vol te houden. Daarom ontwikkelden we ook 
een brede waaier aan shakes met een smaakje. 

Al onze shakes zijn geschikt voor vegetariërs, sommige zelfs 
voor veganisten. Door verschillende varianten te combineren, 
krijg je eiwitten van verschillende bronnen binnen (plantaardig 
en dierlijk). Zo beschik je over een goede aanvulling van de  
essentiële aminozuren.



VOOR SPORTERS

Ben jij een fanatieke sporter? Dan kunnen RainPharma  
shakes je prestaties ondersteunen. Onze shakes zijn rijk 
aan eiwitten die bijdragen tot de groei en het behoud van 
je spiermassa.

VOOR SEN IOREN

Ben jij ouder dan 55? Onze eiwitbehoefte neemt toe op  
latere leeftijd. RainPharma shakes zijn een handig hulp- 
middeltje om extra eiwitten in te nemen. Die helpen je  
spiermassa te behouden en dragen bij tot de instandhouding 
van sterke botten. 

VOOR EEN STRALENDE HU ID

Wil jij een mooie huid? Eiwitten bestaan uit verschillende 
aminozuren die de bouwstenen zijn van onze cellen en dus 
ook van onze huid. Eén RainPharma shake levert ongeveer 
20 gram eiwitten. Onze shakes kunnen daarom mee ingezet  
worden in een totaalprogramma dat bijdraagt tot een  
stralende huid. Meer weten? Je RainPharma specialist  
vertelt je er alles over! 

ALS  TUSSENDOORTJE

Vind je het moeilijk om te weerstaan aan suikerrijke of 
vette tussendoortjes? Probeer je ongezonde snacks eens te 
vervangen door een RainPharma shake. 

RainPharma shakes: voor iedereen, voor elke dag.

RainPharma shakes zijn een makkelijke en gezonde manier om je dagelijkse eiwitopname te ondersteunen. Ze kunnen door 
iedereen om heel wat redenen en voor verschillende doeleinden ingezet worden. 

ALS  SNEL  ONTB I J T

Vind je het moeilijk om tijd uit te trekken voor een gezond 
ontbijt? Een RainPharma shake kan een makkelijk en snel 
alternatief zijn. Al blijven we je aanmoedigen om tijd te 
nemen voor een volwaardig gezond ontbijt. Shakes zijn  
immers geen maaltijdvervangers. 

VOOR VEGETARIËRS EN VEGANISTEN

Kies jij voor een (voornamelijk) plantaardig dieet? RainPharma  
shakes op basis van wei-proteïne zijn geschikt voor  
vegetariërs. Onze shakes met soja-, erwt- of rijstproteïne 
zijn zelfs vegan. Door ze te mengen met noten, pitten,  
zaden, vers fruit en een plantaardige drank bouw je een 
gezonde, evenwichtige maaltijd op.  

ALS ONDERDEEL VAN DE RAINPHARMA BODY & 
SK IN PROGRAMS

Heb je nood aan een nieuwe start? Snakt je lichaam naar een 
detox? Wil je eindelijk komaf maken met je ongezonde  
kilo’s? RainPharma werkte twee voedingsprogramma’s 
met eiwitshakes uit, op maat van jouw noden en doelen.  
Ga je voor een korte en slimme detox met het Smart  
Nutrition Project of gooi je het roer helemaal om met het 
Balance Program? Spring eens binnen in een RainPharma 
winkelpunt. Je RainPharma expert vertelt je alles over onze 
Body & Skin Programs.



16 x lekker.

Ben je gek op zoete en fruitige smaken? Of hou je meer van een frisse of bittere toets? Misschien ben je verzot op chocolade? 
Of ben je een echte koffie-addict? 

In deze box zitten portiezakjes van onze 16 verschillende shakes. De smaken gaan van neutraal tot zoet of bitter. Om je  
favorieten te ontdekken, kan je dit handige scoreblad gebruiken. Hierop kan je bijhouden wat je van elk smaakje vond. 

Je absolute topper gevonden? In een RainPharma winkelpunt kan je de grote versie van jouw favoriet kopen.

SCOREBLAD
Ontdek jouw favoriete shake. Welke shake krijgt 10/10?

      1       2      3     4      5      6      7      8      9     1 0

M I LK  CHOCOLATE   

CAFFÈ  LAT TE    

S IMPLY VAN I L LA  

B L I SSFUL  BANANA   

YOGHURT  SMOOTH I E   

M I LK  &  COOK IES    

NUTS  ABOUT  CHOCO   

GOLDEN SHAKE    

VEGAN VAN I L LA   

RAW CHOCOLATE     

BRAZ I L IAN PASS ION   

EXOT IC  MANGO-GO   

VEGAN CHOCOLATE    

COLOMB IAN COFFEE    

VEGAL IC IOUS  PEANUT    

WH I TE  &  M INTY   

M I LK  CHOCOLATE
Met de zachtzoete smaak van heerlijke melkchocolade,  
dé klassieker onder de shakes.

CAFFÈ  LAT TE
Met de smaak van koffie met veel melk, jouw favoriete koffie 
in een overheerlijke shake.

S IMPLY VAN I L LA
Met de zachte smaak van vanille, subliem in zijn eenvoud.

BL I SSFUL  BANANA
Met de volle maar frisse smaak van bananen, 
een tropisch tussendoortje.

YOGHURT  SMOOTH I E
Met de frisse smaak van yoghurt en bosvruchten, 
de perfecte fruitige verfrissing.

MILK  &  COOK IES
Met de zoete smaak van melk met koekjes, 
een heerlijk nostalgische combinatie.

NUTS  ABOUT  CHOCO
Met de smaak van chocolade en een vleugje hazelnoot, 
een duo om van te genieten.

GOLDEN SHAKE
Met een neutrale smaak, puur of om zelf te pimpen.

VEGAN VAN I L LA
Met de smaak van vanille en granen, 
een rijkelijke combinatie.

RAW CHOCOLATE
Met de pure smaak van ietwat bittere chocolade, 
voor de echte cacao-lovers.

BRAZ I L IAN PASS ION
Met de frisse, lichtjes zure smaak van passievruchten, 
een fruitig intermezzo.

EXOT IC  MANGO-GO
Met de friszoete smaak van exotische mango, 
doet dromen van zonnige oorden.

VEGAN CHOCOLATE
Met de smaak van chocolade en granen, net dat tikkeltje 
meer.

COLOMB IAN COFFEE
Met de bittere smaak van echte koffie, een bakje troost in een 
energieke shake.

VEGAL IC IOUS  PEANUT
Met de smaak van geroosterde pindanoten, voor wie gebrand 
is op smaak.

WHITE  &  M INTY
Met de smaak van witte chocolade met een vleugje munt, 
een verrassend zoetfris duo.



shake it up.

De eenvoudigste manier om onze shakes te drinken, is puur met water. Maar daar hoeft het niet bij te blijven! Je kan spelen 
met shakes en ze zo naar een hoger niveau tillen. Zin in een culinair experiment? We delen graag wat inspiratie met jou.

Combineer verschillende smaakjes en creëer jouw ultieme shake. Wat dacht je van Brazilian Passion en Exotic Mango-go voor 
een tropische smaaksensatie? Of voeg wat Raw Chocolate aan je Caffè Latte shake toe! 

Je kan je shakes ook bereiden met plantaardige dranken of yoghurt. In de blender krijg je een heerlijk smoothie effect. En wat 
dacht je van gezonde ijsjes? 

• Meng 1/3e Exotic Mango-Go met 1/3e Blissful Banana en 1/3e Brazilian Passion, voor een tropische mix.  

• Zin in een café frappé? Maak een shake met koffiesmaak klaar. Doe er als je wil een klein beetje chocolade bij, dat is 
altijd lekker. Mix met een gewone hoeveelheid water en voeg ijsblokjes toe. Doe in een blender en serveer in een mooi 
groot glas.  

• Meng Vegalicious Peanut samen met een chocoladesmaak naar keuze, en je hebt de smaak van een chocoladereep 
met noten.  

• Durf ook eens met kruiden te experimenteren. Doe er gerust eens wat zwarte peper of kaneelpoeder bij. Of meng één 
van de fruitsmaken met verse munt in de blender.  

• Een shake minder zoet maken? Je kan meer water toevoegen, maar dan wordt hij ook lopender. Of meng de Golden 
Shake onder een shake met een smaakje.  

• Brazilian Passion nog frisser maken? Doe er het sap van een halve citroen bij.  

• Durf jij een klein beetje chili te mixen onder de Exotic Mango-Go shake?  

• Drink de White & Minty ijskoud en werk af met een paar blaadjes verse munt.

We zijn benieuwd naar jouw creaties. Deel je ze met ons? Gebruik #rainpharmashakeitup.



shake it better.

Je kan onze shakes gebruiken als gezond tussendoortje, maar je kan ook een stapje verder gaan. 

Voel jij je soms futloos en moe? Ziet je huid er dof uit of zit je niet fit in je vel? Tijd voor een detox-week! Probeer eens een  
hele week te breken met je ongezonde eetgewoontes. Schrap suiker en alcohol van het menu en kies voluit voor pure  
onbewerkte voeding. 

Onze shakes helpen je op weg. Ze zorgen ervoor dat je lichaam doorheen de dag extra eiwitten krijgt die je kunnen helpen om 
de drang naar zoete tussendoortjes te weerstaan. Wedden dat je na een paar dagen al het verschil voelt? 

jij, maar dan nog beter.

De RainPharma shakes worden ook ingezet tijdens het Smart Nutrition Project. Dit is een kort maar veelzijdig voedings- 
programma dat je zelfstandig kan volgen als snelle aanpak tussendoor, als aanvulling bij het sporten, om je huid weer te  
laten stralen, ter ondersteuning van afslankende en verstevigende behandelingen, om je huidige gewicht onder controle te 
houden…

Het Smart Nutrition Project is opgebouwd rond een gezonde levensstijl en duurt minstens één week, maar je kan het programma 
volgen zolang je zelf wilt of nodig acht. Het einddoel is hoe dan ook hetzelfde: een betere versie van jezelf.  

READY, SET,  SHAKE !
Met de shakes in deze Shake It Up box kan jij één week het Smart Nutrition Project volgen. Elke dag van jouw achtdaags  
programma verloopt volgens een vast schema. Pure onbewerkte voeding staat centraal, daarnaast drink je twee keer per dag 
een van onze hoogwaardige eiwitshakes en las je voldoende lichaamsbeweging in. Een uitgebalanceerde mix van orthomole-
culaire voedingssupplementen zet de kroon op het werk. Het eerste resultaat merk je al na een paar dagen: je voelt je fitter en 
lichter, met meer energie én met een stralende huid. 

DEZE  VOED INGSSUPPLEMENTEN VORMEN 
DE  BAS I S :

Daily Boost

Mighty Night

Dry Energy

Dynamic Q10

Ga naar een RainPharma specialist in jouw buurt 
voor persoonlijk advies via stores.rainpharma.com.



boodschappenlijstje.

JA       
Groenten, fruit, water, supplementen, vlees, vis, peulvruchten, olijfolie, noten, zaden, pitten, ...

NEE
Koffie, alcohol, frisdrank, snoep, gefrituurde voeding, ... 

6u
Energiek aan de dag beginnen? Drink een groot glas lauw water met het sap van een 
halve citroen: het perfecte drankje om je spijsvertering op gang te brengen. Proost,  
op jouw gezondheid!  

7u
Eiwitten zijn de bouwstenen van zowat alles in je lichaam. Dat maakt onze kwalitatieve 
eiwitshakes een makkelijk en snel hulpmiddeltje om de dag goed te starten. Met 1 tablet  
Daily Boost, 1 capsule Dry Energy en 1 capsule Q10 ben je helemaal klaar om er aan te 
beginnen. 

8u
Drukke dag voor de boeg? Mood is ons voedingssupplement dat je helpt om snel uit 
de startblokken te schieten. Het bevat ginseng en rozenwortel, twee ingrediënten die 
helpen bij vermoeidheid en fysieke en mentale prestaties ondersteunen. Los het zakje 
op in een glas water en neem er eventueel een capsule High Tech AOX bij.

1 0u
Tijd voor een gezond tussendoortje! Fruit levert weinig calorieën en barst van de  
vitaminen, mineralen en voedingsvezels.

hoe verloopt een dag van het Smart Nutrition Project?

1 3u
Lunchtijd! Vul je bord volledig met groenten in verschillende kleuren en een stukje  
vlees of vis van ongeveer 100 gram (of een vegetarisch alternatief). Je kan gerust  
aanvullen met een kleine portie koolhydraten. Eventueel aan te vullen met 1 capsule 
Dry Energy en 1 capsule Dynamic Q10.

1 5u
Je lichaam bestaat voor zo’n 60 procent uit water. Door elke dag minstens 2 liter water 
te drinken, blijft je vochtbalans op peil waardoor je lichaam optimaal kan functioneren. 
Vul je glas dus nog maar eens bij en neem ook 1 capsule Super C Boost in. Dit voedings-
supplement draagt dankzij vitamine C bij tot een normaal energieleverend metabolisme  
en tot vermindering van vermoeidheid en moeheid.

1 6u
Een klein hongertje? Een RainPharma shake is het perfecte gezonde vieruurtje. Gespreid  
doorheen de dag reiken de drinkbare eiwitshakes je lichaam telkens een mooie portie 
eiwitten aan.

1 8u
Naast evenwichtige voeding is voldoende beweging cruciaal voor een gezonde  
levensstijl. Neem de trap in plaats van de lift, doe boodschappen te voet of met de fiets, 
loop eens een blokje om als je te vroeg op een afspraak bent, las dagelijks een avond-
wandeling in… Zo kom je makkelijk aan 30 minuten bewegen per dag.

1 9u
Etenstijd! Opnieuw spelen groenten een kleurrijke hoofdrol op je bord. Werk af met  
een stukje vlees of vis van zo’n 100 gram of ga voor een vegetarisch alternatief.  
Een tabletje Mighty Night als extra voedingsaanvulling zet de kroon op het werk. 

2 1u
Ook je huid kan van tijd tot tijd een detoxkuur gebruiken. Trakteer jezelf op een  
me-time moment in de badkamer met een zuiverend gelaatsmasker of een gladmakende 
scrub.

22u
Een goede nachtrust zorgt voor een betere stofwisseling en spijsvertering, cruciaal 
tijdens een detoxprogramma. Yoga is een 100% plantaardig voedingssupplement dat 
dankzij ashwagandha het inslapen bevordert en je zo naar dromenland begeleidt. 
Overweeg ook een capsule Omega Zen met saffraan, een specerij die de ontspanning 
bevordert. Sweet dreams are made of this! 



better together.

Samen is zoveel leuker en makkelijker dan alleen. Daarom organiseren we een paar keer per jaar een detox met de hele  
RainPharma community. Een week lang gaan honderden RainPharma fans samen voor een of twee kilootjes minder, een pak 
meer energie en een stralende huid. Via Instagram en Facebook delen we niet alleen handige tips en lekkere recepten maar ook 
aanmoedigingen en ervaringen met elkaar. 

Wil jij ook meedoen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief zodat je weet wanneer de volgende editie van de RainPharma Detox 
Challenge doorgaat. Alles wat je nodig hebt om samen met ons te starten, zit in de Smart Nutrition box. Een grote pot eiwitshake 
in jouw favoriete smaak, een handige shaker en de basis voedingssupplementen. Bestel jouw startbox bij een RainPharma 
winkelpunt in je buurt via stores.rainpharma.com.  

Meedoen met de RainPharma Detox Challenge betekent daarna sterker, fitter en energieker door het leven gaan. Heb je nood 
aan een fundamentele verandering en wil je het roer helemaal omgooien? Dan is het Balance Program jou op het lijf geschreven. 

In tegenstelling tot het Smart Nutrition Project, volg je het Balance Program onder professionele en individuele begeleiding 
van een voedingsconsulent of diëtist. Het is een intensiever programma, met meer regeltjes en restricties, maar je streeft  
natuurlijk naar een meer uitgesproken resultaat. 

je staat er niet alleen voor.

Ben jij klaar voor jouw nieuwe start? Wij ook! In deze Shake 
It Up box vind je een bon voor een gratis figuuranalyse in een 
RainPharma winkelpunt. 

Tijdens deze vrijblijvende consultatie neemt een RainPharma 
specialist jouw lichaamssamenstelling en levensstijl grondig  
onder de loep en bekijken jullie samen welk doel jij wilt  
bereiken. Je RainPharma specialist stelt vervolgens onze Skin 
& Body Programs voor en vertelt welk programma het best 
aansluit bij jouw vooropgesteld doel. 

Kies je voor een korte en slimme detox, dan ga je zelfstandig 
aan de slag met het Smart Nutrition Project. Ben je klaar voor 
een meer doorgedreven aanpak, dan kan je onder professionele 
en individuele begeleiding van jouw RainPharma specialist 
het Balance Program volgen. 

Maak nu een afspraak bij een RainPharma specialist in 
jouw buurt. Via stores.rainpharma.com vind je een lijst van  
voedingsdeskundigen die onze Body & Skin Programs 
begeleiden. 

natural skincare: laat je huid 
stralen.

Een gezonde levensstijl en evenwichtige voeding vormen  
de basis voor een mooie, stralende huid. RainPharma shakes 
en voedingssupplementen zijn daarbij ondersteunende aan-
vullingen. Met onze plantaardige huidverzorgingsproducten 
zet je de kroon op het werk!

JE BENT WAT JE EET
Eiwitten zijn de belangrijkste bouwstenen van onze cellen en 
dus ook van onze huid. Het klinkt niet erg sexy, maar je huid 
wordt gemaakt van wat jij eet. Levende huidcellen schuiven 

van binnenuit op naar de oppervlakte waar ze na verloop van 
tijd afsterven. Dit doorlopende proces vernieuwt de huid een-
maal per maand volledig. 

Vitamines en mineralen in huidverzorgingsproducten hebben 
helaas weinig nut. Crèmes en lotions zorgen dan wel voor 
een goede huidhygiëne en uitstraling maar ze hebben geen 
vat op de huidopbouw. Ze kunnen de mogelijke tekorten aan 
bepaalde voedingsstoffen in je lichaam immers niet oplossen. 

SL IM ETEN ÉN SMEREN
Om de natuurlijke schoonheid van jouw huid nog meer naar 
boven te brengen, ontwikkelde RainPharma een plantaardig 
gelaatsritueel. 

De basislijn bestaat uit zes milde verzorgingsproducten  
die geschikt zijn voor elk huidtype. Daarnaast zijn er verschil-
lende aanvullingen om je huid specifieke zorgen te bieden, 
te beschermen tegen invloeden van buitenaf of gewoon om 
jezelf eens extra in de watten te leggen.

NATUURL I J K  VAN KOP TOT TEEN
Niet alleen je gelaat heeft baat bij een milde aanpak. Daarom 
vind je in onze collectie ook natuurlijke verzorgingsproducten 
voor de rest van je lichaam. 

De Aromatherapy Essentials collectie telt meer dan 20 luxueuze  
douchegels op basis van essentiële oliën. De 100% plantaardige 
formules respecteren de complexe natuur van je huid. Daar-
naast vind je in deze collectie ook lichaamsproducten als 
een bodylotion, scrub of lichaamsolie, maar net zo goed een  
natuurlijke shampoo en conditioner. 

Kies jij ook voor een volledig natuurlijke aanpak? Schuif je 
klassieke verzorgingsproducten aan de kant en laat je over-
tuigen. 

Meer info op www.rainpharma.com.

Wil je meer weten over onze Body & Skin Programs? Spring eens 
binnen in een RainPharma winkelpunt. Je vindt een expert in 
jouw buurt via stores.rainpharma.com.



Crafted with Passion. Offered with Love.

SPREAD THE WORD #rainpharma


