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2288741 - High5 Zero Protect bruistabletten Orange & Echinacea 80 g

Artikelomschrijving

Voedingssupplement met citrusbioflavonoiden (sinaasappel), echinacea-extract en zoetstof 

Ingrediënten

Zuurteregelaars (citroenzuur, appelzuur), natriumbicarbonaat, verstevigingsmiddelen (sorbitolen), 
natriumcitraat, kaliumcitraat, natuurlijke smaakstoffen, L-ascorbinezuur (vitamine C), echinacea 
extract, luchtdelen (Echincacea purpurea), Citrusbioflavonoide (Citrus sinensis), geconcentreerd 
sinaasappelsap, leucine, zoetstof (sucralose), cholecalciferol (vitamine D), natriumchloride, foli-
umzuur.

Voedingswaarden per portie 4 g % RM* (per 4 g)

echinacea extract [mg] 100 -

citrusbioflavonoïden 
(hersperidine 35%) [mg]

50 -

kalium [mg] 70 3,5 

foliumzuur [µg] 200 100

vitamine C [mg] 100 125

vitamine D [µg] 5 100

natrium [mg] 250 -
* procent van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) Nr. 1169/2011

Consumptie

ZERO Protect is geschikt voor VOOR, TIJDENS en NA het sporten. De tabletten kunnen makkelijk 
worden gebroken en gedoseerd.

Geschikt voor veganisten en vegetariërs

1 tablet (4 g) in 500 ml water oplossen. 
max. Porties per dag: 4 x 4 g tablet. Dit voedingssupplement dient niet als vervanging voor een 
uitgebalanceerde en afwisselende voeding. Die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet 
worden overschreden.  Kan bij overmatig gebruik laxerend werken. 

Koel en droog bewaren.

Product buiten bereik van kinderen bewaren.

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

www.rosebikes.nl
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2288742 - High5 Zero bruistabletten Watermelon 80 g

Artikelomschrijving

Voedingssupplement met watermeloensmaak en zoetstof 

Ingrediënten

Zuurteregelaars (citroenzuur, appelzuur), natriumbicarbonaat, verstevigingsmiddelen (sorbitolen), 
natriumcitraat, kaliumcitraat, natuurlijke smaakstoffen, bieten concentraat, L-ascorbinezuur (vita-
mine C), calciumcarbonaat, kunstmatige zoetstof (sucralose), leucine, extract van groene thee 
(Camellia sinensis O . Ktze), natriumchloride.

Voedingswaarden per portie 4 g % RM* (per 4 g)

magnesium [mg] 56 15

kalium [mg] 70 3,5

calcium [mg] 9 1,1

vitamine C [mg] 28 35

natrium [mg] 250 -

Groene thee [mg] 1 -
* procent van de aanbevolen dosering volgens VO (EU) Nr. 1169/2011

Consumptie

ZERO Protect is geschikt voor VOOR, TIJDENS en NA het sporten. De tabletten kunnen makkelijk 
worden gebroken en gedoseerd.

Geschikt voor veganisten en vegetariërs

1 tablet (4 g) in 500 ml water oplossen. 
max. Porties per dag: 4 x 4 g tablet. Dit voedingssupplement dient niet als vervanging voor een 
uitgebalanceerde en afwisselende voeding. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet wor-
den overschreden  Kan bij overmatig gebruik laxerend werken. 

Koel en droog bewaren.

Product buiten bereik van kinderen bewaren.

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

www.rosebikes.nl

