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2331029 - Xenofit Competition vruchtenthee

Artikelomschrijving

Isotone koolhydraten-elektrolytsportdrank met vitamine-B en vitamine-C voor 
wedstrijd- en duursporters.   
43 g zakje voor 500 ml sportdrank

Ingrediënten

Maltodextrine (61,2 g / 100 g), fructose (20 g / 100 g), dextrose (5,8 g / 100 g), sacharose 
(4,3 g / 100 g), zuurmiddel citroenzuur, vruchtenthee-extract (hibiscus, vlierbes, citroen-
schil , sinaasappelschil, rozenbottels) 2,3% natriumcitraat (1,3 g / 100 g),  
natriumchloride (1,19 g / 100 g), magnesiumcitraat (0,58 g / 100 g), kaliumwaterstofcar-
bonaat (0,36 g / 100 g), aroma (citroen, limoen), vitamines (C, niacine, pantotheenzuur, 
B6, B2, B1 ).

Voedingswaardetabel per 100 g 
per portie  

(500 ml drankje)

Energie kJ kcal kJ kcal 

1669 392 701 165 

vet [g] 0 0 

waarvan verzadigde vetzuren 
[g] 

0 0 

koolhydraten [g] 95 40 

waarvan suiker [g] 37 16 

voedingsvezels [g] 0 0 

eiwit [g] 0 0 

zout [g] 9 0,50 

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %* per portie %* 

vitamine C [mg] 71 89 30 38 

thiamine (vit. B1) [mg] 1,7 155 0,7 64 

riboflavine (vit. B2) [mg] 1,9 136 0,8 57 

niacine [mg NE] 21 131 9 56 

vitamine B6 [mg] 2,4 171 1 71 

pantotheenzuur [mg] 7,1 118 3 50 

magnesium [mg] 89,3 24 37,5 10 

chloride [mg] 738 92 310 44 
* van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) nr. 1169/2011

Bewaaradvies: 
Bij kamertemperatuur beschermd tegen vocht bewaren. 

Consumptie: 
Doe voor een isotone mix de inhoud van een zakje in een bidon met 500 ml water en 
schud deze goed totdat het poeder volledig is opgelost. Consumeer het drankje in meer-
dere kleine porties, neem telkens slokjes. 

Overige informatie: 
Voor optimale effectiviteit, minimaal 40 g (gelijk aan ongeveer 500 ml 
kant-en-klare drank) koolhydraten per uur lichamelijke inspanning slokje voor slokje 
tot je nemen. Let voor optimale fysieke prestaties ook op een gevarieerde en evenwichti-
ge voeding en een gezonde leefstijl. 
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2331029 - Xenofit competition citrusfruit

Artikelomschrijving

Isotone koolhydraten-elektrolytsportdrank met B- en C-vitamines voor 
wedstrijd- en duursporters. 
42 zakje voor 500 ml sportdrank

Ingrediënten

Maltodextrine (58,10 g / 100 g), fructose (5 g / 100 g), glucose (1,1 g / 2g), sacharose (0,0 
g / 100 g) voedingszuur citroenzuur, natriumcitraat (1,34 g / 100g) natriumchloride (1,21 g 
/ 100 g), magnesiumcitraat (0,59 g / 100 g), kaliumcarbonaat (0,26 g / 100 g), aroma 
(Citroen, limoen), vitamines (C, niacine, pantotheenzuur, B6, B2, B1).

Voedingswaardetabel per 100 g 
per portie  

(500 ml drankje)

Energie kJ kcal kJ kcal 

1638 385 686 162 

vet [g] 0 0 

waarvan verzadigde vetzuren 
[g] 

0 0 

koolhydraten [g] 93 39 

waarvan suiker [g] 40 17 

voedingsvezels [g] 0 0 

eiwit [g] 0 0 

zout [g] 9 0,5 

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %* per portie
(500 ml 
drankje) 

%* 

vitamine C [mg] 71 89 30 38 

thiamine (vit. B1) [mg] 1,7 155 0,7 64 

riboflavine (vit. B2) [mg] 2,4 171 1 71 

niacine [mg] 21 131 9 56 

vitamine B6 [mg] 2,3 164 1 71 

pantotheenzuur [mg] 7,1 118 3 50 

magnesium [mg] 89,3 24 37,5 10 

chloride [mg] 738 92 310 44 
* van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) nr. 1169/2011

Bewaaradvies: 
Bij kamertemperatuur beschermd tegen vocht bewaren.

Consumptie: 
Doe voor een isotone mix de inhoud van een zakje in een bidon met 500 ml water en 
schud deze goed totdat het poeder volledig is opgelost. Het drankje in meerdere kleine 
porties opdrinken.

Overige informatie: 
Drink voor een optimaal effect minimaal 40 g (ca. 500 ml sportdrank) koolhydraten per 
uur lichamelijke inspanning. 
Let voor optimale fysieke prestaties ook op een gevarieerde en evenwichtige voeding en 
een gezonde levensstijl.
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2331029 - Xenofit Competition Groene Appel

Artikelomschrijving

Isotone koolhydraten-elektrolytsportdrank met vitamine-B en vitamine-C voor 
wedstrijd- en duursporters.  
42 zakje voor 500 ml sportdrank

Ingrediënten

Maltodextrine (58,10 g / 100 g), fructose (5 g / 100 g), glucose (1,1 g / 2g), sacharose (0,0 
g / 100 g) voedingszuur citroenzuur, natriumcitraat (1,34 g / 100g) natriumchloride (1,21 
g / 100 g), magnesiumcitraat (0,59 g / 100 g), kaliumcarbonaat (0,26 g / 100 g), aroma 
(appel), vitamine (C, niacine, pantotheenzuur, B6, B2. B1).

Voedingswaardetabel per 100 g 
per portie  

(500 ml drankje)

Energie kJ kcal kJ kcal 

1632 385 686 161 

vet [g] 0 0 

waarvan verzadigde vetzuren 
[g] 

0 0 

koolhydraten [g] 92 39 

waarvan suiker [g] 39 17 

voedingsvezels [g] 0 0 

eiwit [g] 0 0 

zout [g] 2,1 0,88 

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %* per portie 
(500 ml 
drankje)

%* 

vitamine C [mg] 71 89 30 37 

thiamine (vit. B1) [mg] 1,7 155 0,7 64 

riboflavine (vit. B2) [mg] 1,9 136 0,8 57 

niacine [mg] 21 131 9 56 

vitamine B6 [mg] 2,4 171 1 71 

pantotheenzuur [mg] 7,0 117 3 50 

chloride [mg] 737 92 310 39 

magnesium [mg] 89,3 24 37,5 10 
* van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) nr. 1169/2011

Bewaaradvies: 
Bij kamertemperatuur beschermd tegen vocht bewaren.

Consumptie: 
Doe voor een isotone mix de inhoud van een zakje in een bidon met 500 ml water en 
schud deze goed totdat het poeder volledig is opgelost. Het drankje in meerdere kleine 
porties opdrinken.

Overige informatie: 
Drink voor een optimaal effect minimaal 40 g (ca. 500 ml sportdrank) koolhydraten per 
uur lichamelijke inspanning. 
Let voor optimale fysieke prestaties ook op een gevarieerde en evenwichtige voeding en 
een gezonde levensstijl.
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2331029 - Xenofit Competition Mango/Passievrucht

Artikelomschrijving

Isotone koolhydraten-elektrolytsportdrank met B- en C-vitamines voor 
wedstrijd- en duursporters. 
42 zakje voor 500 ml sportdrank

Ingrediënten

Maltodextrine (58 g / 100 g), fructose (19 g / 100 g), glucose (10,5 g / B6), sacharose 
(5,5 g / 100 g) voedingszuur citroenzuur, natriumcitraat (1,3 g / B2) natriumchloride (1,2 
g / 100 g), magnesiumcitraat (0,59 g / 100 g), zuurteregelaar, kaliumcarbonaat, aroma’s 
(mango en passievrucht), vitamine (C, niacine, pantotheenzuur, B6, B2, B1).

Voedingswaardetabel per 100 g 
per portie  

(500 ml drankje)

Energie kJ kcal kJ kcal 

1584 376 665 158

vet [g] 0 0 

waarvan verzadigde vetzuren 
[g] 

0 0 

koolhydraten [g] 93 40

waarvan suiker [g] 39 17 

voedingsvezels [g] 0 0 

eiwit [g] 0 0 

zout [g] 2,1 0,88 

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %* per portie
(500 ml 
drankje) 

%* 

vitamine C [mg] 71 89 30 38

thiamine (vit. B1) [mg] 1,7 155 0,7 64

riboflavine (vit. B2) [mg] 1,9 136 0,8 57

niacine [mg NE] 21 131 9,0 56

vitamine B6 [mg] 2,4 171 1,0 71

pantotheenzuur [mg] 7,1 118 3,0 50

magnesium [mg] 89,3 24 37,5 10

chloride [mg] 738 92 310 44
* van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) nr. 1169/2011

Bewaaradvies:
Bij kamertemperatuur beschermd tegen vocht bewaren. 

Consumptie:
Doe voor een isotone sportdrank de inhoud in een fles met 500 ml water 
en schud goed totdat het sportdrankpoeder volledig is opgelost. 
Het drankje in meerdere kleine porties opdrinken.

Overige informatie:
Voor optimale effectiviteit, minimaal 40 g (gelijk aan ongeveer 500 ml 
kant-en-klare drank) koolhydraten per uur lichamelijke inspanning slokje voor slokje 
tot je nemen. Let voor optimale fysieke prestaties ook op een gevarieerde en evenwichtige 
voeding en een gezonde levensstijl.
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2331029 - Xenofit Minerale Energie

Artikelomschrijving

Sportdrank met mineralen
36 g zakje voor 500 ml sportdrank 

Ingrediënten (100 g)

Sucrose (70,5 g), maltodextrine (13,9 g), zuurmiddel citroenzuur, 
kaliumhydrogeencarbonaat (2,8 g), magnesium (2,7 g) vruchtenthee-extract*, natuurlijk 
sinaasappelaroma, vitamine C, ijzergluconaat (0,1 g) , zinkgluconaat (0,1 g), vitamine B6, 
vitamine B1. *kleurend levensmiddel

Voedingswaardetabel per 100 g 
per portie  

(500 ml drankje)

Energie kJ kcal kJ kcal 

1561 367 560 132 

vet [g] 0 0 

waarvan verzadigde vetzuren 
[g] 

0 0 

koolhydraten [g] 84,9 30,6 

waarvan suiker [g] 71,7 25,8 

voedingsvezels [g] 0 0 

eiwit [g] 0 0 

zout [g] 0 0 

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %* per portie
(500 ml 
drankje) 

%* 

kalium [mg] 1111 56 400 20 

magnesium [mg] 417 111 150 40 

ijzer [mg] 11,1 79 4 28 

zink [mg] 13,9 139 5 50 

vitamine C [mg] 111 139 40 50 

thiamine (vit. B1) [mg] 5,6 509 2 182 

vitamine B6 [mg] 8,3 593 3 214 
* van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) nr. 1169/2011

Bewaaradvies:
Buiten het bereik van kleine kinderen en niet boven de 25°C bewaren.

Consumptie:
Afhankelijk van de behoefte, 1-2 porties dagelijks na de training en wedstrijd. Los de inhoud 
van een zakje al roerend op in 500 ml water en onmiddellijk drinken.

Overige informatie:
Zorg voor een afwisselende en uitgebalanceerde voeding en een gezonde leefstijl.
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2331029 - Xenofit Mineraal light

Artikelomschrijving

Sportdrank met mineralen met suikers en zoetstoffen
13 zakje voor 500 ml sportdrank 

Ingrediënten (100 g)

Maïsdextrine (oplosbare vezels) 30,8%, zuurmiddel citroenzuur, fructose, 
Kaliumbicarbonaat (7,9 g / 100 g), magnesiumcitraat (7,4 g / 100 g), calciumcarbonaat 
(3,8 g / 100 g), L-carnitinetartraat (2,26 g / 100 g), aroma (limoen, grapefruit) , Zoetstoffen 
Cyclamaat en sacharine, vitamine C (0,3 g / 100 g), zinkgluconaat (0,27 g / 100 g), 
IJzergluconaat (0,27 g / 100 g).

Voedingswaardetabel per 100 g 
per portie  

(500 ml drankje)

Energie kJ kcal kJ kcal 

1070 253 169 39 

vet [g] 0 0 

waarvan verzadigde vetzuren 
[g] 

0 0 

koolhydraten [g] 26 3,3 

waarvan suiker [g] 18 2,3 

voedingsvezels [g] 25 3,3 

eiwit [g] 0 0 

zout [g] 0,2 0,03 

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %* per portie
(500 ml 
drankje) 

%* 

vitamine C [mg] 307,7 385 40 50 

kalium [mg] 3076,9 154 400 20 

calcium [mg] 1538,4 192 200 25 

magnesium [mg] 1153,8 307 150 40 

ijzer [mg] 30,8 220 4 29 

zink [mg] 38,5 385 5 50 

L-carnitine [mg] 1538,4 - 200 - 
* van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) nr. 1169/2011

Bewaaradvies:
Droog en niet warmer dan 25°C bewaren.

Consumptie:
Los de inhoud van een zakje al roerend op in 500 ml water en onmiddellijk drinken. Afhan-
kelijk van de behoefte 1-2 porties per dag, bij voorkeur na de training.

Waarschuwingen vanwege additieven:
Met suiker en zoetstof. 

Overige informatie:
Naast een gevarieerde en uitgebalanceerde voeding evenals een gezond 
leefstijl.
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2331029 - Xenofit kalium, magnesium + vitamine C

Artikelomschrijving

Voedingssupplement met kalium, magnesium en vitamine C.
2 sachets voor elk drankje van 150 ml

Ingrediënten 

Fruitpoeder van zwarte bessen (maltodextrine, concentraat van bessensap, 
citroenzuur) 44,9%, magnesiumcitraat, kaliumcitraat, voedingszuur citroenzuur, kaliumhy-
drogeencarbonaat, vitamine C, aroma (zwarte bes), zoetstoffen cyclamaat en sacharine.

Voedingswaarden  1 zakje 2 zakjes 

mg %* mg %* 

vitamine C 80 100 160 200 

kalium  430 21,5 860 43 

magnesium 180 48 360 96 
procent van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) nr. 1169/2011

Bewaaradvies:
Buiten het bereik van kinderen en niet boven de 25°C bewaren.

Consumptie:
1-2 maal per dag de inhoud van een zakje in een glas water (150 ml) roeren en drinken.

Waarschuwingen vanwege additieven:
Met zoetmiddelen.

Overige informatie:
Voedingssupplementen dienen niet als vervanging voor een uitgebalanceerde en afwisse-
lende voeding evenals een gezonde leefstijl. De aangegeven aanbevolen dagelijkse hoe-
veelheid mag niet worden overschreden. Kan bij 
gevoelige personen een laxerend effect hebben. Kan bij overmatig gebruik laxerend wer-
ken.
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2331029 - Xenofit magnesium + vitamine C

Artikelomschrijving

Voedingssupplement met magnesium en vitamine C
2 sachets voor elk drankje van 150 ml

Ingrediënten (100 g)

Magnesiumcitraat, sinaasappelvruchtpoeder (maltodextrine, citroenzuur, sinaasappelsap-
concentraat) 20,5%, voedingszuur citroenzuur, zuurteregelaar kaliumhydrogeencarbo-
naat, vitamine C, kleurstof β-caroteen, aroma (sinaasappel, citroen), zoetstof cyclamaat 
en sacharine.

Voedingswaardetabel per 100 g 
per portie 

(150 ml drankje)

(150 ml drankje) kJ kcal kJ kcal 

    

vet [g]   

waarvan verzadigde vetzuren 
[g] 

  

koolhydraten [g]   

waarvan suiker [g]   

voedingsvezels [g]   

eiwit [g]   

zout [g]   

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %* per portie
(150 ml 
drankje) 

%* 

vitamine C [mg]   80 100 

magnesium [mg]   315 84 
* van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) nr. 1169/2011

Bewaaradvies:
Buiten het bereik van kleine kinderen en niet boven de 25°C bewaren.

Consumptie:
1 x per dag de inhoud van een zakje in een glas water (150 ml) roeren en drinken.

Waarschuwingen vanwege additieven:
Met zoetmiddelen.

Overige informatie: 
Voedingssupplementen dienen niet als vervanging voor een uitgebalanceerde en af-
wisselende voeding evenals een gezonde leefstijl. 
 
 De aangegeven aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. 
Raadpleeg in het geval van nierfunctiestoornissen een arts.
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2331029 - Xenofit energy hydro gel Mate/Citroen

Artikelomschrijving

Voedingssupplement met zink en vitamine C
60 ml

Ingrediënten (100 g)

Water, maltodextrine 26%, glucose 11%, fructose 0,7%, matethee-extract (met ongeveer 3% coffe-
ine) 0,4% vitamine C, zinkgluconaat, natriumcitraat, voedingszuur citroenzuur, conserveermiddel 
kaliumsorbaat, aroma (citroen)

Voedingswaardetabel per portie ¼ zakje 

energie [kJ|kcal)] 433/1733 103/412 

vet [g] 0 

waarvan verzadigde vetzuren 
[g] 

0 

koolhydraten [g] 26/104 

waarvan suiker [g] 10/40 

eiwit [g] 0 

zout [g] 0,23/0,92 

Vitamines/mineraalstoffen per portie %* 

vitamine C [mg] 100/400 125/500 

zink [mg] 2/8 20/80 
procent van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) nr. 1169/2011

Bewaaradvies:
Buiten het bereik van kleine kinderen en op kamertemperatuur bewaren.

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

Overige informatie:
Voedingssupplementen zijn geen alternatief voor een uitgebalanceerde, afwisselende voeding en 
een gezonde levensstijl.De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. 
Glutenvrij en lactosevrij.
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2331029 - Xenofit energy hydro gel Cola + coffeïne

Artikelomschrijving

Voedingssupplement met coffeïne van guarana, zink en vitamine C.
60 ml

Ingrediënten (100 g)

Water, Maltodextrine 26%, glucose 11%, fructose 0,7%, vitamine C, zinkgluconaat, guarana-extract 
(met ca. 10% coffeïne) 0,7% natriumcitraat, voedingszuur citroenzuur, conserveermiddel kaliums-
orbaat , aroma (cola)

Voedingswaardetabel per portie ¼ zakje 

energie [kJ|kcal] 436/1743 104/415 

vet [g] 0 

waarvan verzadigde vetzuren 
[g] 

0 

koolhydraten [g] 27/108 

waarvan suiker [g] 10/40 

eiwit [g] 0 

zout [g] 0,23/0,92 

Vitamines/mineraalstoffen per portie %* 

vitamine C [mg] 100/400 125/500 

zink [mg] 2/8 20/80 
procent van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) nr. 1169/2011

Bewaaradvies:
Buiten het bereik van kleine kinderen en op kamertemperatuur bewaren.

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

Overige informatie:
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 lactosevrij.
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2331029 - Xenofit energy hydro gel Orange

Artikelomschrijving

Voedingssupplement met zink en vitamine C

60 ml

Ingrediënten (100 g)

Water, maltodextrine 26%, glucose 11%, fructose 0,7%, vitamine C, zinkgluconaat, mateblade-
renextract (met ca. 3% coffeïne) 0,3% natriumcitraat, voedingszuur citroenzuur, conserveermiddel 
kaliumsorbaat , aroma (sinaasappel)

Voedingswaardetabel per portie ¼ zakje 

energie [kJ|kcal)] 432/1729 103/411 

vet [g] 0 

waarvan verzadigde vetzuren 
[g] 

0 

koolhydraten [g] 26/104 

waarvan suiker [g] 10/40 

eiwit [g] 0 

zout [g] 0,23/0,92 

Vitamines/mineraalstoffen per portie %* 

vitamine C [mg] 100/400 125/500 

zink [mg] 2/8 20/80 
procent van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) nr. 1169/2011

Bewaaradvies:
Buiten het bereik van kleine kinderen en op kamertemperatuur bewaren.

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

Overige informatie:
Voedingssupplementen zijn geen alternatief voor een uitgebalanceerde, afwisselende voeding en 
een gezonde levensstijl.De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. 
Glutenvrij en lactosevrij.
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2331029 - Xenofit energy gel Maracuja

Artikelomschrijving

Geconcentreerde koolhydratengel voor sporters 25 g

Ingrediënten

Maltodextrine 55%, water, glucose 10%, fructose 2%, voedingszuur natriumcitraat, ma-
tethee-extract (met ca. 3% coffeïne) 1%, zuurteregelaar citroenzuur, conserveermiddel 
kaliumsorbaat, aroma (passievruchten / abrikoos), anti-oxidanten ascorbinezuur, vitamine 
B6, vitamine B1, vitamine B2

Voedingswaardetabel per 100 g per portie 25 g 

Energie kJ kcal kJ kcal 

1164  274   291 69

vet [g] 0 0 

waarvan verzadigde vetzuren 
[g] 

0 0 

koolhydraten [g] 68 17 

waarvan suiker [g] 12 3 

eiwit [g] 0 0 

zout [g] 0,9 0,23 

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %* per portie %* 

thiamine (vit. B1) [mg] 1,1 100 0,28 25 

riboflavine (vit. B2) [mg] 1,43 102 0,36 26 

vitamine B6 [mg] 1,57 112 0,39 28 
* van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) nr. 1169/2011

Bewaaradvies:
Op kamertemperatuur bewaren.

Consumptie:
4 sticks per dag met voldoende water (min. 200 ml/stick). Bij hoge inspanning tot 10 sticks 
per dag.

Overige informatie:
Zorg voor een afwisselende en uitgebalanceerde voeding en een gezonde leefstijl. 
gezonde levensstijl. Bevat coffeïne (ca. 30 mg per 4 sticks) Niet geschikt voor kinderen en 
zwangere vrouwen.
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2331029 - Xenofit energy gel Citrus

Artikelomschrijving

Geconcentreerde koolhydratengel voor sporters 25 g

Ingrediënten

Maltodextrine 55%, water, dextrose 10%, fructose 2%, zuurteregelaar natriumcitraat, 
matethee-extract (met ca. 3% coffeïne) 1%, voedingszuur citroenzuur, conserveermiddel 
kaliumsorbaat, natuurlijk citrusaroma, antioxidant, ascorbinezuur, vitamine B6, vitamine 
B1, vitamine B2

Voedingswaardetabel per 100 g per portie 25 g 

Energie kJ kcal kJ kcal 

1181  278 295 69

vet [g] 0 0 

waarvan verzadigde vetzuren 
[g] 

0 0 

koolhydraten [g] 68 17 

waarvan suiker [g] 12 3 

eiwit [g] 0 0 

zout [g] 0,9 0,23 

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %* per portie %* 

thiamine (vit. B1) [mg] 1,1 100 0,28 25 

riboflavine (vit. B2) [mg] 1,43 102 0,36 26 

vitamine B6 [mg] 1,57 112 0,39 28 
* van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) nr. 1169/2011

Bewaaradvies:
Op kamertemperatuur bewaren.

Consumptie:
4 sticks per dag met voldoende water (min. 200 ml/stick). Bij hoge inspanning tot 10 sticks 
per dag.

Overige informatie:
Zorg voor een afwisselende en uitgebalanceerde voeding en een gezonde leefstijl. 
gezonde levensstijl. Bevat coffeïne (ca. 30 mg per 4 sticks) Niet geschikt voor kinderen en 
zwangere vrouwen.

http://www.rosebikes.de
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2331029 - Xenofit energy gel Berry

Artikelomschrijving

Geconcentreerde koolhydratengel voor sporters 25 g

Ingrediënten

Maltodextrine 55%, water, glucose 10%, fructose 2%, zuurteregelaar natriumcitraat, ma-
tethee-extract (met ongeveer 3% coffeïne) 1%, conserveermiddel kaliumsorbaat, voe-
dingszuur citroenzuur, aroma (framboos), vruchtentheeextract op maltodextrine, an-
ti-oxidanten ascorbinezuur, vitamine B6 , vitamine B1, vitamine B2

Voedingswaardetabel per 100 g per portie 25 g 

Energie kJ kcal kJ kcal 

1183  278 296 70

vet [g] 0 0 

waarvan verzadigde vetzuren 
[g] 

0 0 

koolhydraten [g] 68 17 

waarvan suiker [g] 12 3 

eiwit [g] 0 0 

zout [g] 0,9 0,23 

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %* per portie %* 

thiamine (vit. B1) [mg] 1,1 100 0,28 25 

riboflavine (vit. B2) [mg] 1,43 102 0,36 26 

vitamine B6 [mg] 1,57 112 0,39 28 
 procent van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) nr. 1169/2011

Bewaaradvies
Op kamertemperatuur bewaren.

Consumptie:
4 sticks per dag met voldoende water (min. 200 ml/stick). Bij hoge inspanning tot 10 sticks 
per dag.

Overige informatie:
Zorg voor een afwisselende en uitgebalanceerde voeding en een gezonde leefstijl. Bevat 
coffeïne (ca. 30 mg per 4 sticks) Niet geschikt voor kinderen en zwangere vrouwen.

http://www.rosebikes.de


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

Meer informatie op rosebikes.nl

2331029 - Xenofit Magnesium 400 direct Stixx Direct granulaat, citrus maracuja

Artikelomschrijving
2,5 g zakje met magnesium 

Ingrediënten
Zoetstof xylitol, magnesiumcitraat (27 %), magnesiumoxide (24 %), zuurteregelaar citroen-
zuur, antiklontermiddel (magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide), natuurlijk aroma (ci-
troensmaak), maracuja-aroma.

Met zoetmiddelen. Kan bij overmatig gebruik laxerend werken.

Consumptie
1 stick per dag. Leg de korrels direct op de tong, laat ze oplossen en slik ze door. 
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en uitgebalanceerde voeding 
en een gezonde leefstijl. De aangegeven aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden 
overschreden.  Niet voor kinderen onder de 4 jaar.
Buiten het bereik van kleine kinderen en niet boven de 25°C bewaren.

Deze informatie dient ter verduidelijking. Maatgevend zijn de informatie en de waarden op de ver-
pakkingen.

Voedingswaarden per 2,5 g (1 zakje)

mg %*

magnesium 400 107

*: procent van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) Nr. 1169/2011

http://www.rosebikes.de
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2331029 - Xenofit Zink plus kauwtabletten

Artikelomschrijving

Voedingssupplement met zink en vitamine C
1,9 g

Ingrediënten

Glucose (44,6%), zoetstoffen isomalt, vitamine C, rode bietenpoeder* (maltodextrine, 
rode bietensapconcentraat), voedingszuur citroenzuur, losmiddel (vetzuren, magnesium-
zouten van vetzuren), zinkcitraat, aroma 
(Zwarte bessensmaak, citroen)
* kleurend levensmiddel

Voedingswaarden per portie (1 kauwtablet)
per portie (2 kauwtablet-

ten)

mg %* mg %* 

vitamine C 90 112 180 225 

zink  5 50 10 100 
* van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) nr. 1169/2011

Bewaaradvies:
Buiten het bereik van kinderen en op kamertemperatuur bewaren. 

Consumptie:
1-2 kauwtabletten per dag.

Waarschuwingen vanwege additieven: 
Met suiker en zoetstof. 
Kan bij overmatig gebruik laxerend werken. 

Overige informatie:
Voedingssupplementen zijn geen alternatief voor een uitgebalanceerde, afwisselende 
voeding en een gezonde levensstijl.De aangegeven hoeveelheid niet 
overschrijden!

http://www.rosebikes.de
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2331029 - Xenofit energy bar Cranberry

Artikelomschrijving

Koolhydraatreep 50 g

Ingrediënten

Glucosesiroop, havervlokken, amandelgries, bevochtigingsglycerine, zoete weipoeder, 
rijstkrokantjes (rijstmeel, tarwebloem, suiker, zout, rijsmiddelen, natriumwaterstofcarbonaat, 
gerstemout), rijstmeel, gedroogde cranberries (4,6%) (cranberries, suiker, 
zonnebloemolie),melkeiwit, havermeel, aroma, calciumoxide, zuurmiddel citroenzuur, kleu-
rende levensmiddelen (rode bietenpoeder), magnesiumoxide, tafelzout, vitamine C, vitamine E, 
niacine, antioxidatiemiddel, alpha-tocopherol, pantotheenzuur, pyridoxine, thiamine riboflavi-
ne, foliumzuur, biotine.

Voedingswaarden per 100 g 

energie [kJ/kcal] 1508/357 

vet [g] 6,6 

waarvan verzadigde vetzuren 
[g] 

0,8 

koolhydraten [g] 64,7 

waarvan suiker [g] 16,6 

voedingsvezels [g] 4,0 

eiwit [g] 10,1 

zout [g] 0,31 

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %* 

vitamine E [mg] 24,7 206 

vitamine C [mg] 100 125 

thiamine (vitamine B1) [mg] 4,0 364 

riboflavine (vitamine B2) [mg] 2,0 143 

niacine [mg] 22,1 138 

vitamine B6 [mg] 4,3 307 

foliumzuur [µg] 285 143 

biotine [µg] 70,1 140 

pantotheenzuur [mg] 8,2 137 

calcium [mg] 380 48 

magnesium [mg] 122 33 

chloride [mg] 173 22 

natrium [mg] 123 - 
* van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) nr. 1169/2011

Bewaaradvies:
Koel en droog bewaren.

Gebruiksaanwijzing / aanbevolen verbruik:
1-4 repen, indien nodig meer.

Overige informatie:
Zorg voor een afwisselende en uitgebalanceerde voeding en een gezonde  
leefstijl.
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2331029 - Xenofit immuun sportdrankpoeder, citrusvruchten, 20x5 g

Artikelomschrijving

Voedingssupplement met zink, selenium, vitamine C en D3. Granulaat om op te lossen en te 
drinken met suiker en zoetstoffen.

Ingrediënten

Suiker, vitamine C, voedingszuur citroenzuur, rode bietenpoeder*, zinkgluconaat, natriumsele-
naat, vitamine D, zoetstoffen (cyclamaat, sacharine), natuurlijk sinaasappelaroma, aroma (sinaas-
appel), aroma (mandarijn, bevat lactose), kleurstof ß-caroteen.
* kleurend levensmiddel

Voedingswaardetabel per zakje 5 g %1

zink [mg] 5 50

seleen [µg] 70 127

vitamine C [mg] 500 625

vitamine D [µg] 20 (800 I.U.) 400

1 procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens VO (EU) 1169/2011

Consumptie
1 zakjes per dag. Meng de inhoud van een zakje in ca. 150 ml water en drink de drank op. 
Met suiker en zoetstof.
Buiten het bereik van kleine kinderen en niet boven de 25°C bewaren.
Glutenvrij
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en uitgebalanceerde voeding 
en een gezonde leefstijl. De aangegeven dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden.

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


