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Plent richt zich op kwaliteits producten die 

bijdragen aan een gezonde levenssVjl.

Hiermee bedienen we zowel groothandel, 

reseller als eindgebruiker.

De oorsprong van Plent ligt bij het 

Superfoodcentre, de grondleggers op 

Superfoodgebied in Nederland, sinds 2001.

Over Plent

Inschrijven

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste 

trends en ontwikkelingen

ONZE NIEUWSBRIEF
E-mailadres

Onze merken

Meer reviews

Door Geert Trui  op 20 november 2020

“Erg snelle levering en goed geprijst“

Bacon ipsum dolor amet drumsVck bresaola turkey venison rump. 

Sausage short ribs chicken shoulder landjaeger pork ribeye 

venison bacon cow biltong jerky bresaola. Boudin meatloaf beef 

ribs, bresaola prosciuao swine burgdoggen. Landjaeger pork loin 

hamburger tenderloin leberkas ball Vp, fatback kielbasa spare ribs 

alcatra ribeye. 

8 / 10

Door Sander Spek  op 20 november 2020

“We bestellen hier al jaren,  geen klagen

Bacon ipsum dolor amet drumsVck bresaola turkey venison rump. 

Sausage short ribs chicken shoulder landjaeger pork ribeye 

venison bacon cow biltong jerky bresaola. Boudin meatloaf beef 

ribs, bresaola prosciuao swine burgdoggen. Landjaeger pork loin 

hamburger tenderloin leberkas ball Vp, fatback kielbasa spare ribs 

alcatra ribeye. 

8 / 10

Beoordeeld met een 9 2080 reviews Beoordeel ons

Reviews over Plent

Eiwitrijke speculaas appelcake

Lorem ipsum dolor sit amet, aliquam donec at 

ipsum enim aliquam, dolor leo a in, lorem sed 

sagics. Condi …

RECEPTEN  /  3 JUL 2019

Gezond en rus=g de feestmaand 

door

Lorem ipsum dolor sit amet, aliquam donec at 

ipsum enim aliquam, dolor leo a in, lorem sed 

sagics. Condi …

BLOGS  /  16 OKT 2019

Triple chocolate chip protein 

cookies

Lorem ipsum dolor sit amet, aliquam donec at 

ipsum enim aliquam, dolor leo a in, lorem sed 

sagics. Condi …

RECEPTEN  /  7 OKT 2019

Onze blogs en recepten

Volg ons op Instagram

Nog een =tel voor wat extra tekst

Lorem ipsum dolor sit amet, aliquam donec at ipsum enim aliquam, dolor leo 

a in, lorem sed sagics. Condimentum amet odio ut risus venenaVs. Natoque 

massa magna et, porta interdum, vel ipsum mollis quis sit cras dapibus, quam 

sit sit lectus, morbi molesVe. Porta morbi loborVs aliquam at ipsum 

sollicitudin. Impedit adipiscing a porta quam et, urna felis vel mauris 

Download het planUorce receptenboek

Download nu het PlaGorce receptenboek en maak de heerlijkste en 

voedzamaste gerechten en smoothies

Uw online shop voor een gezonde levens=jl

Van heerlijke natuurlijke producten tot gezondheids- en 

schoonheidsverzorging tot opVmale voedingsstoffen voor uw prestaVes, uw 

online slimme voedingswinkel biedt alles wat bijdraagt aan een gezond, fit en 

gelukkig leven. Zodat u net zo gezond als plezierig kunt eten, hebben we een 

breed scala aan hoogwaardige producten samengesteld, die wij voortdurend 

verbeteren en uitbreiden voor u. 

Onze vakkennis

Onze vakkennis is uw voordeel: bent u op zoek naar een superfoodwinkel, een 

low carb-winkel of een supplementenwinkel voor uw condiVe of gezondheid? 

Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Omdat ons ervaren team ervoor zorgt 

dat u op elk moment precies de juiste producten voor uw persoonlijke 

voedingsbehoeven kunt vinden. En met natuurlijke producten, opVmale 

voedingsstoffen en geweldige smaak voor uw gezondheid en condiVe!

Download receptenboek

APPEL CIDER AZIJN
ONS AANBOD AAN APPEL CIDERS

Appelazijn, misschien wel het populairste "gezondheidsdrankje" 

van het moment.  

Er zijn 2 soorten appelazijn te onderscheiden: troebele 

appelazijn en heldere appelazijn. Heldere appelazijn is gefilterd 

en vaak bewerkt. Troebele appelazijn kun je herkennen aan de 

minder heldere inhoud. Vaak zit er onderaan de fles wat toebel. 

Troebele appelazijn is ongefilterd, hierdoor blijven alle stoffen 

behouden.

Bekijk aanbod

!
33,5034,50

Bragg bio appel cider azijn 

drank - pompegrana eiwiGen ..

! ! ! ! ! 4 beoordelingen

Morgen in huis"
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gefermenteerde rog lever ..
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Sunwarrior blend Proteine 

eiwiGen berry bio appel ..

! ! ! ! ! 4 beoordelingen

Morgen in huis"

De bijzondere producten van  Arthur Andrew Medical
Met de productlijn van Arthur Andrew Medical hebben we een bijzonder troef in handen. We zijn 

voor dit specialisVsche merk de grootste dealer voor Europa. 

COLLAGEN
CHLORELLA 
SPIRULINA 
COMBINATIE
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Plent Premium Products
Ons eigen paradepaardje. De producten van Plent worden ontwikkeld samen met een internaVonaal gerenomeerd 

nutriVonal specialist. Het resultaat is een productlijn met hele mooie producten van een hoge kwaliteit en omdat we 

rechtstreeks bij de bron inkopen kunnen we ook qua prijs zeer scherp aanbieden. 
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Nieuwe producten

BIG FOOD SMALL BULK 
SUPERFOODS EN NATUURLIJKE PROTEINE

Deze verpakkingen zijn gericht op de grootverbruiker of op 

mensen die kostenefficiënt willen inkopen. De verpakkingen zijn 

simpel, met blanco eVkeaen. De producten zijn verpakkingen in 

vucuumzakken of in transparante emmertjes. 

Dezelfde hoge kwaliteit producten alleen in een simpelere, 

grotere verpakking.
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Toppers

NATUURVOEDING
FRUIT, ZADEN EN MEER 

VITAMINES & 
SUPPLEMENTEN

SPORTVOEDING
PROTEINE EN MEER

VOEDING &
DRANKEN

Natuurvoeding                     Sportvoeding                      Vitamines & Supplementen                      Voeding & Dranken                      Small Bulk                      Non Food                      Blog                Merken               SALE
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Recent bekeken producten

Nog een <tel voor wat extra tekst

Lorem ipsum dolor sit amet, aliquam donec at ipsum enim aliquam, dolor leo 

a in, lorem sed sagibs. Condimentum amet odio ut risus venenaVs. Natoque 

massa magna et, porta interdum, vel ipsum mollis quis sit cras dapibus, quam 

sit sit lectus, morbi molesVe. Porta morbi loborVs aliquam at ipsum 

sollicitudin. Impedit adipiscing a porta quam et, urna felis vel mauris 

Nog een <tel voor wat extra tekst
Massa magna et, porta interdum, vel ipsum mollis quis sit cras dapibus, quam 

sit sit lectus, morbi molesVe. Porta morbi loborVs aliquam at ipsum 

sollicitudin. Impedit adipiscing a porta quam et, urna felis vel mauris 

Meer over natuurvoeding
Lorem ipsum dolor sit amet, aliquam donec at ipsum enim aliquam, dolor leo 

a in, lorem sed sagibs. Condimentum amet odio ut risus venenaVs. Natoque 

massa magna et, porta interdum, vel ipsum mollis quis sit cras dapibus, quam 

sit sit lectus, morbi molesVe. Porta morbi loborVs aliquam at ipsum 

sollicitudin. Impedit adipiscing a porta quam et, urna felis vel mauris 

Nog een <tel voor wat extra tekst

Lorem ipsum dolor sit amet, aliquam donec at ipsum enim aliquam, dolor leo 

a in, lorem sed sagibs. Condimentum amet odio ut risus venenaVs. Natoque 

massa magna et, porta interdum, vel ipsum mollis quis sit cras dapibus, quam 

sit sit lectus, morbi molesVe. Porta morbi loborVs aliquam at ipsum 

sollicitudin. Impedit adipiscing a porta quam et, urna felis vel mauris 

Algen - Greens

Fruit

Kruiden

Olie

Zaden & Piken

Overige

Merken

Categorieen

Algomed

AmanPrana

BIGFOOD

Ekopura

Meer merken weergeven !

Merk

Capsules

Poeder

Vloeibaar

Piken

Meer soorten weergeven !
Soort

Dropdown filter

Dropdown filter #

Prijs

0 tot 200

Filteren op Populariteit #Sorteer op "17 ar<kel(en)

Lorem Ipsum is slechts een proemekst uit het drukkerij- en zekerijwezen. Lorem Ipsum is 

de standaard proemekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende 

drukker een zethaak met lekers nam en ze door maar .. MEER
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Geen kunstma+ge ingrediënten;

100% veganis+sch, biologisch en 

0% addi+even;

Van nature gluten en zuivelvrij;

Geen flow-hulpmiddelen of 

pershulpmiddelen;

Rijk aan vezels en eiwiEen.

!

!

!

!

!

Waarom Big Food Spirulina

Bestelling morgen in huis? 

Bestel binnen

08 uur en 49 minuten.

"

Betalen via een beveiligde 

verbinding

 Vragen ? We zijn altijd 

bereikbaar

Voordelen van onze shop

Glutenvrij

Geen zout aan toegevoegd

Geen melkproduct

Bevat geen sporen van 

noten

Informatie voor allergieën

Op voorraad

Bestel voor 20:00, morgen thuis

!

!

Veilig winkelen#

24,95
23,95 0,65 p/stuk

Like ons op Facebook

Volg ons op Instagram

Spirulina trekt al 3,6 miljard jaar volle zalen.. Wij denken dat deze 

natuurlijke mul+vitamine een blijvertje is. Spirulina is de botanische 

naam voor een spiraalvormige- blauwgroene alg die nauwelijks een 

halve millimeter lang is. Het La+jnse woord.. MEER

84 reviews$ $ $ $ $

Big Food Spirulina tabletten - 400 gram - 800 tabletten 

Meer reviews

Prima Pillen

door Hans op 03-01-2019$ $ $ $ $

Onze moderne wereld is verzadigd met verwerkt voedsel en ingrediënten, het is een dagelijkse uitdaging om 

'gezonde' voedselop+es te iden+ficeren.

Heerlijke 
door Jean op 23-02-2019$ $ $ $ $

Ideaaal om in te nemen. NIet te groot maar biedt genoeg voeding om me de dag door te komen. Geweldige 

ervaring! 

Aanrader
door Cees op 14-03-2019$ $ $ $ $

Prima producten tegen een aangename prijs

Klantenreviews

Onze moderne wereld is verzadigd met verwerkt voedsel en ingrediënten, het is een dagelijkse uitdaging om 

'gezonde' voedselop+es te iden+ficeren. Bij Third Wave Nutri+on® zijn ze er trots op een transparant merk te 

zijn met de hoogste interne kwaliteitsnormen die typische synthe+sche producten overtreffen met onnodige 

verwerking en kunstma+ge toevoegingen.

Deze zeer geconcentreerde, voedzame GREENS-blend biedt de consument (jij) een breed spectrum aan 

voedingsstoffen van puurste natuurlijke poeders met fytonutriënten, vitamines en mineralen ESSENTIEEL voor 

dagelijkse lichaamsfunc+es.

Ga GROEN met Planeorce® Greens en profiteer van de voordelen.

Ingredienten Extra informaKeProductbeschrijving

1

%

%

Of kies handmatig 

uw aantal

Bestellen

2 stuks
127,84

(22,95 p/s)

U bespaart  5% U bespaart  9%

3 stuks
67,12

(21,95 p/s)

U bespaart  7%

4 stuks
35,96

(20,95 p/s)

%Kies uw aantal
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Populaire producten

Eiwitrijke speculaas appelcake

Lorem ipsum dolor sit amet, aliquam donec at 

ipsum enim aliquam, dolor leo a in, lorem sed 

sagims. Condi …

RECEPTEN  /  3 JUL 2019

Gezond en rusKg de feestmaand 
door
Lorem ipsum dolor sit amet, aliquam donec at 

ipsum enim aliquam, dolor leo a in, lorem sed 

sagims. Condi …

BLOGS  /  16 OKT 2019

Triple chocolate chip protein 
cookies
Lorem ipsum dolor sit amet, aliquam donec at 

ipsum enim aliquam, dolor leo a in, lorem sed 

sagims. Condi …

RECEPTEN  /  7 OKT 2019

Onze blogs en recepten
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Nog een Ktel voor wat extra tekst
Lorem ipsum dolor sit amet, aliquam donec at ipsum enim aliquam, dolor leo 

a in, lorem sed sagims. Condimentum amet odio ut risus venena+s. Natoque 

massa magna et, porta interdum, vel ipsum mollis quis sit cras dapibus, quam 

sit sit lectus, morbi moles+e. Porta morbi lobor+s aliquam at ipsum 

sollicitudin. Impedit adipiscing a porta quam et, urna felis vel mauris 

Download het plan[orce receptenboek
Download nu het Plaeorce receptenboek en maak de heerlijkste en 

voedzamaste gerechten en smoothies

Uw online shop voor een gezonde levensKjl
Van heerlijke natuurlijke producten tot gezondheids- en 

schoonheidsverzorging tot op+male voedingsstoffen voor uw presta+es, uw 

online slimme voedingswinkel biedt alles wat bijdraagt aan een gezond, fit en 

gelukkig leven. Zodat u net zo gezond als plezierig kunt eten, hebben we een 

breed scala aan hoogwaardige producten samengesteld, die wij voortdurend 

verbeteren en uitbreiden voor u. 

Onze vakkennis
Onze vakkennis is uw voordeel: bent u op zoek naar een superfoodwinkel, een 

low carb-winkel of een supplementenwinkel voor uw condi+e of gezondheid? 

Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Omdat ons ervaren team ervoor zorgt 

dat u op elk moment precies de juiste producten voor uw persoonlijke 

voedingsbehoexen kunt vinden. En met natuurlijke producten, op+male 

voedingsstoffen en geweldige smaak voor uw gezondheid en condi+e!

Download receptenboek
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BLOGS & RECEPTEN
OVER HEALTY LIFESTYLE

ZoekenFilter op categorie # Zoeken op trefwoord
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ipsum enim aliquam, dolor leo a in, lorem sed 

sagifs. Condi …
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Gezond en rusBg de feestmaand 
door
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Gezond en rus@g de feestmaand door
De feestdagen kunnen een drukke en chaoVsche periode veroorzaken. Hoe zorg je ervoor dat je december met plezier 

en in kalmte doorkomt?

1. Focus op wat echt belangrijk is

Tijd doorbrengen met je dierbaren is uiteindelijk een van de meest betekenisvolle dingen om te doen. Laat deze 

maand draaien om de mensen en maak alle andere dingen minder belangrijk.

2. Simpeler

Zoek in alles de essenVe en doe alleen dat. Eenvoud is oké. Minder is vaak beter. Waarom? Omdat er dan meer Vjd, 

aandacht en ruimte overblijk om gewoon te genieten met je dierbaren. Je kunt zes gangen op tafel zemen en niemand 

spreken omdat in de keuken bent. Of je maakt het wat simpeler, en kunt genieten met je familie. Ik weet wel waar ik 

voor kies. Welke keuze maak jij?

3. Voor jezelf zorgen

December is een maand van overdaad. Een maand vol met eten, materialisme, drank en andere dingen die het leven 

normaal gesproken alleen leuker maken als je ze met mate toepast.

Voor mij is december gewoon een maand zoals alle anderen: geen alcoholische drank, voldoende groente/fruit eten, 

beperken van overdaad aan zoeVgheid en ongezonde bende, blijven sporten/bewegen, mediteren, koud douchen, 

ademhalingsoefeningen en voldoende slapen.

Je lichaam wordt niet ongezonder door 1/2/3 kerstdagen. Het is al het eten en drinken er omheen dat het meeste 

verschil maakt: borrelhapjes, chocolade, koekje, vlaai, drankje hier, drankje daar. En het sporten pak ik later wel weer 

op.

Ik ben er helemaal voor om van het leven een feestje te maken. Maar vergeet niet dat het leven vooral feestelijk is als 

je je GEZOND en FIT voelt. En omdat voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. AlVjd, ook in 

december, omdat je het waard bent.

4. Ruimte van om te genieten

Ik raad je aan om vooral te genieten van deze periode. Het is een moment op planeet aarde. Het is er, dus kun je er 

net zo goed van genieten. Besef dat het uniek is dat je met je dierbaren aan tafel zit en ben dankbaar voor deze 

momenten!
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Strip steak chuck swine andouille tenderloin filet mignon boudin ham beef ribs. 

Alcatra ball Vp andouille fatback frankfurter hamburger. 
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Onderwerp

E-mailadres

E-mailadres*

Volledige naam

Naam*

Contac@ormulier

+ 31 (0)85 - 060 8765

info@plent.nl

Kvk: 71663835

Btw: NL858801607B01
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PLAN ROUTE
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Social Media
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