
Producent  Xenofit GmbH, Midgardstraße 7, D-82327 Tutzing, Germany, www.xenofit.de

Meer informatie op rosebikes.nl

2284146 Xenofit energy bar, abrikoos, 50 g

Artikelomschrijving

Koolhydraatreep

Ingrediënten

Glucosesiroop, havervlokken, amandelgries, zoetweipoeder, rijstcrispies (rijstmeel, 
tarwemeel, suiker, zout, rijsmiddel, natriumhydrogencarbonaat, mout, rijsmeel, abrikozen-
blokjes (6,0%) (abrikozen, rijstmeel), melkeiwit, havermeel, vochthoudend middel glycerine, 
calciumcarbonaat, zuurmiddel, citroenzuur, magnesiumcarbonaat, aroma, tafelzout, vita-
mine C, vitamine E, niacine, antioxidatiemiddel alfa-tocoferol, pantotheenzuur, pyridoxine, 
thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine.

Voedingswaarden per 100 g

energie kJ kcal

 1489 353

vet [g] 7,5

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0,9

koolhydraten [g] 59,4

waarvan suiker [g] 31,2

voedingsvezels [g] 4,6

eiwit [g] 10,3

zout [g] 0,30

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1

vitamine E [mg] 25 208

vitamine C [mg] 100 125

thiamine (vitamine B1) [mg] 3,9 355

riboflavine (vitamine B2) [mg] 2 143

niacine [mg] 20,1 126

vitamine B6 [mg] 4,3 307

foliumzuur [µg] 256 128

biotine [µg] 65,9 132

pantotheenzuur [mg] 8 133

calcium [mg] 397 50

magnesium [mg] 149 40

chloride [mg] 173 22

natrium [mg] 119 -
1 procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens VO (EU) 1169/2011

Consumptie

1-4 repen, indien nodig meer. Zorg bovendien voor een uitgebalanceerde, 
afwisselende voeding en een gezonde leefstijl.

Koel en droog bewaren.

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

http://www.rosebikes.nl


Producent  Xenofit GmbH, Midgardstraße 7, D-82327 Tutzing, Germany, www.xenofit.de

Meer informatie op rosebikes.nl

2284147 Xenofit energy bar, Cranberry, 50 g

Artikelomschrijving

Koolhydraatreep

Ingrediënten

Glucosesiroop, havervlokken, amandelgries, zoetweipoeder, rijstcrispies (rijstmeel,  
tarwemeel, suiker, zout, rijsmiddel, natriumhydrogeencarbonaat, mout,  
rijstmeel, gedroogde cranberries (4,6 %) (cranberries, suiker, zonnebloemolie),  
melkeiwit, havermeel, vochthoudend middel glycerine, calciumcarbonaat, zuurmiddel 
citroenzuur, aroma, kleurende levensmiddelen (rode bieten-poeder), magnesiumcarbonaat, 
tafelzout, vitamine C, vitamine E, niacine, antioxidatiemiddel alfa-tocoferol, pantotheenzuur, 
pyridoxine, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine.

Voedingswaarden per 100 g

energie kJ kcal

 1529 362

vet [g] 7,7

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0,9

koolhydraten [g] 61,6

waarvan suiker [g] 32,9

voedingsvezels [g] 4,6

eiwit [g] 10

zout [g] 0,30

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1

vitamine E [mg] 24,9 208

vitamine C [mg] 100 125

thiamine (vitamine B1) [mg] 3,9 355

riboflavine (vitamine B2) [mg] 2,1 150

niacine [mg] 20,1 126

vitamine B6 [mg] 4,3 307

foliumzuur [µg] 255 128

biotine [µg] 65,9 132

pantotheenzuur [mg] 8 133

calcium [mg] 397 50

magnesium [mg] 136 36

chloride [mg] 173 22

natrium [mg] 119 -
1 procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens VO (EU) 1169/2011

Consumptie

1-4 repen, indien nodig meer. Zorg bovendien voor een uitgebalanceerde, 
afwisselende voeding en een gezonde leefstijl.

Koel en droog bewaren.

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

http://www.rosebikes.nl


Producent  Xenofit GmbH, Midgardstraße 7, D-82327 Tutzing, Germany, www.xenofit.de

Meer informatie op rosebikes.nl

2284148 Xenofit energy bar, banaan, 50 g

Artikelomschrijving

Koolhydraatreep

Ingrediënten

Glucosesiroop, havervlokken, amandelgries, zoetweipoeder, rijstcrispies (rijstmeel, 
tarwemeel, suiker, zout, rijsmiddel, natriumhydrogencarbonaat, mout, rijstmeel,  melkeiwit, 
havermeel, bananenpuree (2,6%) (bananenpuree, antioxidatiemiddel ascorbinezuur)), vocht-
houdend middel glycerine, calciumcarbonaat, zuurmiddel 
citroenzuur, magnesiumcarbonaat, aroma, tafelzout, vitamine C, vitamine E, niacine, 
antioxidatiemiddel alfa-tocoferol, pantotheenzuur, pyridoxine, thiamine, riboflavine, folium-
zuur, biotine.

Voedingswaarden per 100 g

energie kJ kcal

 1468 348

vet [g] 6,7

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0,8

koolhydraten [g] 60,1

waarvan suiker [g] 29,7

voedingsvezels [g] 4,4

eiwit [g] 10,2

zout [g] 0,30

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1

vitamine E [mg] 24,5 204

vitamine C [mg] 100 125

thiamine (vitamine B1) [mg] 3,9 355

riboflavine (vitamine B2) [mg] 2 143

niacine [mg] 20,1 126

vitamine B6 [mg] 4,3 307

foliumzuur [µg] 255 128

biotine [µg] 65,9 132

pantotheenzuur [mg] 8 133

calcium [mg] 392 49

magnesium [mg] 151 40

chloride [mg] 173 22

natrium [mg] 119 -
1 procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens VO (EU) 1169/2011

Consumptie

1-4 repen, indien nodig meer. Zorg bovendien voor een uitgebalanceerde, 
afwisselende voeding en een gezonde leefstijl.

Koel en droog bewaren.

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

http://www.rosebikes.nl


Producent  Xenofit GmbH, Midgardstraße 7, D-82327 Tutzing, Germany, www.xenofit.de

Meer informatie op rosebikes.nl

2284149 Xenofit energy bar, choco-crunch, 50 g

Artikelomschrijving

Koolhydraatreep

Ingrediënten

Glucosestroop, havervlokken, amandelgries, zoetweipoeder, rijstcrispies (rijstmeel, tar-
wemeel, suiker, zout, rijsmiddel, natriumhydrogeencarbonaat, gerstemout),  
melkeiwit, hazelnootkrokant (4,0%), rijstmeel, havermeel, cacaopoeder (2,2%), vochthou-
dend middel glycerine, calciumcarbonaat, aroma, magnesiumcarbonaat, vitamine C, tafel-
zout, vitamine E, niacine, antioxidatiemiddel alfa-tocoferol, pantotheenzuur, pyridoxine,  
thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine.

Voedingswaarden per 100 g

energie kJ kcal

 1536 364

vet [g] 8,5

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

1,2

koolhydraten [g] 59,1

waarvan suiker [g] 33,9

voedingsvezels [g] 4,9

eiwit [g] 11,3

zout [g] 0,29

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1

vitamine E [mg] 25,1 209

vitamine C [mg] 100 125

thiamine (vitamine B1) [mg] 3,9 355

riboflavine (vitamine B2) [mg] 2 143

niacine [mg] 20,6 129

vitamine B6 [mg] 4,3 307

foliumzuur [µg] 256 128

biotine [µg] 66,0 132

pantotheenzuur [mg] 8,1 135

calcium [mg] 415 52

magnesium [mg] 160 43

chloride [mg] 175 22

natrium [mg] 115 -
1 procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens VO (EU) 1169/2011

Consumptie

1-4 repen, indien nodig meer. Zorg bovendien voor een uitgebalanceerde, 
afwisselende voeding en een gezonde leefstijl.

Koel en droog bewaren.

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

http://www.rosebikes.nl


Producent  Xenofit GmbH, Midgardstraße 7, D-82327 Tutzing, Germany, www.xenofit.de

Meer informatie op rosebikes.nl

2303653 Xenofit energy bar, gember/limoen, 50 g

Artikelomschrijving

Koolhydraatreep

Ingrediënten

Glucosestroop, havermout, amandelgries, zoetwei poeder, rijstcrispies (rijstmeel, tar-
wemeel, suiker, zout, rijsmiddel, natriumhydrogeencarbonaat, gerstemout), bevochti-
gingsmiddel glycerine, rijstmeel, melkeiwit, havermeel, limoensapconcentraat, natuurlijk 
citroenaroma), aroma, zuurteregelaar citroenzuur, gemberpoeder (0,7%), calciumfosfaat, 
magnesiumcarbonaat, tafelzout, vitamine C, vitamine E, niacine, antioxidatiemiddel alfa-to-
coferol, pantotheenzuur, pyridoxine, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine

Voedingswaarden per 100 g

energie kJ kcal

 1509 357

vet [g] 6,8

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0,8

koolhydraten [g] 63,5

waarvan suiker [g] 14,4

voedingsvezels [g] 3,7

eiwit [g] 10,3

zout [g] 0,30

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1

vitamine E [mg] 24,9 208

vitamine C [mg] 100 125

thiamine (vitamine B1) [mg] 4 364

riboflavine (vitamine B2) [mg] 2 143

niacine [mg] 22,1 138

vitamine B6 [mg] 4,3 307

foliumzuur [µg] 285 143

biotine [µg] 69,7 139

pantotheenzuur [mg] 8,2 137

calcium [mg] 389 49

magnesium [mg] 124 33

chloride [mg] 173 22

natrium [mg] 125 -
1 procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens VO (EU) 1169/2011

Consumptie

1-4 repen, indien nodig meer. Zorg bovendien voor een uitgebalanceerde, 
afwisselende voeding en een gezonde leefstijl.

Koel en droog bewaren.

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

http://www.rosebikes.nl

