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2056058 - Xenofit Energy Hydro Gel Cola + Guarana 60ml

Artikelomschrijving

Voedingssupplement met coffeïne van guarana-extract, zink en vitamine C.

Ingrediënten

Water, maltodextrine 26%, druivensuiker 11%, fructose 0,7%, vitamine C, zinkgluconaat, 
guarana-zaadextract (met ongeveer 10% cafeïne) 0,7%, natriumcitraat, voedingszuur 
citroenzuur, conserveringsstof (kaliumsorbaat), aroma (cola).

Voedingswaardetabel per zakje per 4 zakjes

energie kJ kcal kJ kcal

 436 104 1743 415

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0 0

koolhydraten [g] 27 108

waarvan suiker [g] 10 40

eiwit [g] 0 0

zout [g] 0,23 0,92

Vitamines/mineraalstoffen per zakje %1 per 4 zakjes %1

vitamine C [mg] 100 125 400 500

zink [mg] 2 20 8 80
1procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

Buiten het bereik van kleine kinderen en op kamertemperatuur bewaren. 

Consumptie
Elke 20-45 minuten een zakje; max. 4 zakjes per dag.

Let op
Verhoogd coffeïnegehalte (83 mg/100 ml; 50 mg/ zakje). Niet geschikt voor kinderen, zwangere 
vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. 
 Voedingssupplementen zijn geen alternatief voor een uitgebalanceerde, 
afwisselende voeding en een gezonde leefstijl. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet 
worden overschreden. 

Glutenvrij en lactose.

Deze informatie dient ter verduidelijking. Maatgevend zijn de informatie en de waarden op de 
verpakkingen.

http://www.rosebikes.nl
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2056067 - Xenofit Energy Hydro Gel Maracuja 60ml

Artikelomschrijving

Voedingssupplement met zink en vitamine C

Ingrediënten

Water, maltodextrine 26%, druivensuiker 11%, fructose 0,7%, vitamine C, zinkgluconaat, 
Matea-extract (met ca. 3% cafeïne) 0,3%, natriumcitraat, voedingszuur citroenzuur, conserveer-
middel kaliumsorbaat, aroma (passievrucht / abrikoos)

Voedingswaardetabel per zakje per 4 zakjes

energie kJ kcal kJ kcal

 432 103 1729 411

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0 0

koolhydraten [g] 26 104

waarvan suiker [g] 10 40

eiwit [g] 0 0

zout [g] 0 0

Vitamines/mineraalstoffen per zakje %1 per 4 zakjes %1

vitamine C [mg] 100 125 400 500

zink [mg] 2 20 8 80
1procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

Buiten het bereik van kleine kinderen en op kamertemperatuur bewaren. 

Consumptie
Elke 20-45 minuten een zakje; max. 4 zakjes per dag.

Let op
Voedingssupplementen zijn geen alternatief voor een uitgebalanceerde, afwisselende 
voeding en een gezonde levensstijl. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden 
overschreden. Glutenvrij en lactosevrij.

Deze informatie dient ter verduidelijking. Maatgevend zijn de informatie en de waarden op de 
verpakkingen.

http://www.rosebikes.nl
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2056076 - Xenofit Energy Hydro Gel Orange 60ml

Artikelomschrijving

Voedingssupplement met zink en vitamine C

Ingrediënten

Water, maltodextrine 26%, druivensuiker 11%, fructose 0,7%, vitamine C, zinkgluconaat, 
Mateblad-extract (met ca. 3% cafeïne) 0,3% (mateblad-extract, drager maltodextrine), 
zuurmiddel citroenzuur, conserveringsstof kaliumsorbaat, aroma (sinaasappel).

Voedingswaardetabel per zakje per 4 zakjes

energie kJ kcal kJ kcal

 432 103 1729 411

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0 0

koolhydraten [g] 26 104

waarvan suiker [g] 10 40

eiwit [g] 0 0

zout [g] 0,23 0,92

Vitamines/mineraalstoffen per zakje %1 per 4 zakjes %1

vitamine C [mg] 100 125 400 500

zink [mg] 2 20 8 80
1procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

Buiten het bereik van kleine kinderen en op kamertemperatuur bewaren. 

Consumptie
Elke 20-45 minuten een zakje; max. 4 zakjes per dag.

Let op
Voedingssupplementen zijn geen alternatief voor een uitgebalanceerde, afwisselende 
voeding en een gezonde levensstijl. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden 
overschreden. 
 Glutenvrij en lactosevrij.

Deze informatie dient ter verduidelijking. Maatgevend zijn de informatie en de waarden op de 
verpakkingen.

http://www.rosebikes.nl
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2219435 - Xenofit Energy Hydro Gel mate-citroen 60ml

Artikelomschrijving

Voedingssupplement met zink en vitamine C

Ingrediënten

Water, maltodextrine 26%, druivensuiker 11%, fructose 0,7%, vitamine C, zinkgluconaat, 
Mateblad-extract (met ca. 3% cafeïne) 0,3% (mateblad-extract, drager maltodextrine), 
zuurmiddel citroenzuut, conserveringsstof caliumsorbaat, aroma (citroen).

Voedingswaardetabel per zakje per 4 zakjes

energie kJ kcal kJ kcal

 433 103 1733 412

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0 0

koolhydraten [g] 26 104

waarvan suiker [g] 10 40

zout [g] 0,23 0,92

Vitamines/mineraalstoffen per zakje %1 per 4 zakjes %1

vitamine C [mg] 100 125 400 500

zink [mg] 2 20 8 80
1procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

Buiten het bereik van kleine kinderen en op kamertemperatuur bewaren. 

Consumptie
Elke 20-45 minuten een zakje; max. 4 zakjes per dag.

Let op
Voedingssupplementen zijn geen alternatief voor een uitgebalanceerde, afwisselende 
voeding en een gezonde levensstijl. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden 
overschreden. 

Glutenvrij en lactosevrij.

Deze informatie dient ter verduidelijking. Maatgevend zijn de informatie en de waarden op de 
verpakkingen.

http://www.rosebikes.nl
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2219444 - Xenofit Energy Hydro Gel bosbessen 60ml

Artikelomschrijving

Voedingssupplement met zink en vitamine C

Ingrediënten

Water, maltodextrine 26%, druivensuiker 11%, fructose 0,7%, vitamine C, zinkgluconaat, 
Mateblad-extract (met ca. 3% cafeïne) 0,3% (mateblad-extract, drager maltodextrine), 
zuurmiddel citroenzuur, conserveermiddel kaliumsorbaat, aroma (bosbes).

Voedingswaardetabel per zakje per 4 zakjes

energie kJ kcal kJ kcal

 432 103 1729 411

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0 0

koolhydraten [g] 26 104

waarvan suiker [g] 10 40

eiwit [g] 0 0

zout [g] 0,23 0,92

Vitamines/mineraalstoffen per zakje %1 per 4 zakjes %1

vitamine C [mg] 100 125 400 500

zink [mg] 2 20 8 80
1procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

Buiten het bereik van kleine kinderen en op kamertemperatuur bewaren. 

Consumptie
Elke 20-45 minuten een zakje; max. 4 zakjes per dag.

Let op
Voedingssupplementen zijn geen alternatief voor een uitgebalanceerde, afwisselende 
voeding en een gezonde levensstijl. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden 
overschreden. 

Glutenvrij en lactosevrij.

Deze informatie dient ter verduidelijking. Maatgevend zijn de informatie en de waarden op de 
verpakkingen.

http://www.rosebikes.nl

