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1906057 - PowerBar reep Energize Original Chocolate 55 g

Artikelomschrijving

Koolhydraten-havermout reep met natrium en magnesium voor atleten - chocoladesmaak

Ingrediënten

Fructose-glucosesiroop, krokante rijst (rijstgriesmeel, suiker, tarwegluten, palmvet, ger-
stemoutmeel, zout), rijstmeel, melkeiwit, haverzemelen (8%), maltodextrine, vetram caca-
opoeder (4%), havervlokken (4%), amandelpuree, cacaomassa (2%), aroma, natriumcitraat, 
fructose, bevochtigingsmiddel (glycerine), zout, magnesiumcarbonaat.

Kan bevatten: pinda‘s, hazelnoten, soja.

Voedingswaarden per 100 g per reep 55 g

energie kJ kcal kJ kcal

 1539 364 849 201

vet [g] 4,3 2,4

waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,3 0,7

koolhydraten [g] 66 36

waarvan suiker [g] 38 21

voedingsvezels [g] 3,8 2,1

eiwit [g] 13 7,4

zout [g] 1,1 0,58

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 per reep 
55 g

%1

magnesium [mg] 135 36 74,0 20

natrium [mg] 420 230
1  procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

Consumptie

• Ideaal vóór en/of tijdens de belasting, met voldoende vloeistof innemen. 
• 1-4 repen per dag 
•  In het kader van een afwisselende en uitgebalanceerde voeding evenals een gezonde 

leefstijl.
• Droog bewaren. 
• beschermen tegen warmte.

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

www.rosebikes.nl
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1906075 - PowerBar reep Energize Original Cookies & Cream 55g

Artikelomschrijving

Koolhydraten-havermout reep voor atleten met natrium en magnesium-cookies en cream 
smaak

Ingrediënten

Fructose-glucosesiroop, haverzemelen (15%), rijstmeel, melkeiwit, krokante rijst (rijstgrie-
smeel, suiker, tarwegluten, palmvet, gerstenmoutmeel, zout), maltodextrine, cacaobis-
cuitstukken (5%) [tarwemeel, suiker, palmvet, magere cacao, koolzaadolie, glucosestroop, 
magere-melkpoeder, gistmiddel (natriumcarbonaat, wijnzuur), gerstenmoutsiroop, zout, 
aroma, moutextract (uit gerst)], amandelpuree, havervlokken (3%), bevochtigingsmiddel 
(glycerine), natriumcitraat, fructose, aroma, magnesiumcarbonaat, zout.

Kan bevatten: pinda‘s, hazelnoten, soja.

Voedingswaarden per 100 g per reep 55 g

energie kJ kcal kJ kcal

 1548 366 854 202

vet [g] 4,3 2,4

waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 0,6

koolhydraten [g] 67 37

waarvan suiker [g] 38 21

voedingsvezels [g] 3,4 1,9

eiwit [g] 13 7,1

zout [g] 0,98 0,55

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 per reep 
55 g

%1

magnesium [mg] 131,0 35 72,0 19

natrium [mg] 390 220
1  procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

Consumptie

• Ideaal vóór en/of tijdens de belasting, met voldoende vloeistof innemen. 
• 1-4 repen per dag 
•  In het kader van een afwisselende en uitgebalanceerde voeding evenals een gezonde 

leefstijl.
• Droog bewaren. 
• beschermen tegen warmte.

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

www.rosebikes.nl
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1906002 - PowerBar reep Energize Original Berry 55g

Artikelomschrijving

Koolhydraten-havermout reep met fruitpreparaten, natrium en magnesium voor atleten - 
Berry smaak 

Ingrediënten

Fructose-glucosesiroop, fruitpreparaten (13%) [suiker, frambozen-, kersen- en aardbeiensap 
uit vruchtensapconcentraat, fructosestroop, melksuiker, appelpuree, framboos (8%*), aard-
bei (5%*), geleermiddel (pectine), appel, palmvet, antioxidant (ascorbinezuur), zuurmiddel 
(citroenzuur), aroma], maltodextrine, havermout (11%), melkeiwit, krokante rijst (rijstgrie-
smeel, suiker, tarwegluten, palmvet, gerstenmoutmeel, zout), amandelpuree, natriumci-
traat, koolzaadolie, rode bietsapconcentraat, zuurmiddel, (citroenzuur), magnesiumcarbo-
naat, aroma's, zout.

Kan bevatten: pinda‘s, hazelnoten, soja.

*gebaseerd op de verwerking van de vrucht.

Voedingswaarden per 100 g per reep 55 g

energie kJ kcal kJ kcal

 1533 362 842 199

vet [g] 3,7 2,0

waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,7 0,4

koolhydraten [g] 71 39

waarvan suiker [g] 44 24

voedingsvezels [g] 1,5 0,8

eiwit [g] 11 5,8

zout [g] 0,88 0,48

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 per reep 
55 g

%1

magnesium [mg] 137 37 75,6 20

natrium [mg] 350 190
1  procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

Consumptie

• Ideaal vóór en/of tijdens de belasting, met voldoende vloeistof innemen. 
• 1-4 repen per dag 
•  In het kader van een afwisselende en uitgebalanceerde voeding evenals een gezonde 

leefstijl.
• Droog bewaren. 
• beschermen tegen warmte.

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

www.rosebikes.nl
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1906020 - PowerBar reep Energize Original Banana Punch 55 g

Artikelomschrijving

Koolhydraten-havermout reep met fruitpreparaten, natrium en magnesium voor atleten - 
banaan smaak

Ingrediënten

Fructose-glucosesiroop, fruitpreparaten (13%) [vruchtenpuree (banaan (19% *), appel), suiker, 
fructosestroop, melksuiker, palmpitvet, geleermiddel (pectine), aroma, zuurmiddel (citroen-
zuur)], maltodextrine, havervlokken (11%), melkeiwit, krokante rijst (rijstgriesmeel, suiker, tar-
wegluten, palmvet, gerstenmoutmeel, zout),amandelpuree, natriumcitraat, koolzaadolie, 
magnesiumcarbonaat, aroma, zout.

Kan bevatten: pinda‘s, hazelnoten, soja.

*gebaseerd op de verwerking van de vrucht.

Voedingswaarden per 100 g per reep 55 g

energie kJ kcal kJ kcal

 1560 368 859 203

vet [g] 4,0 2,2

waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,6 0,3

koolhydraten [g] 72 39

waarvan suiker [g] 43 23

voedingsvezels [g] 2,0 1,1

eiwit [g] 11 5,8

zout [g] 0,95 0,53

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 per reep 
55 g

%1

magnesium [mg] 138 37 76,1 20

natrium [mg] 380 210
1  procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

Consumptie

• Ideaal vóór en/of tijdens de belasting, met voldoende vloeistof innemen. 
• 1-4 repen per dag 
•  In het kader van een afwisselende en uitgebalanceerde voeding evenals een gezonde 

leefstijl.
• Droog bewaren. 
• beschermen tegen warmte.

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

www.rosebikes.nl

