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2288842 – Enervit Sports Competition Bar, sinaasappel, 30 g

Artikelomschrijving

Glutenvrije energierepen op basis van rijst en havermout  

Ingrediënten

Glucose- en fructosestroop (38,6%), rijstvlokken (rijstmeel, maïsgriesmeel, suiker, zout) (21,3%), 
havermout (glutenvrij) (15,8%), rozijnen (9,6%), maltodextrine, isomaltulose* (5,6%), cacaoboter, 
aroma, emulgator: zonnebloemlecithine, kleurstof: karamel kleurstof, zuurmiddel: zitroenzuur.

*isomaltulose is een glucose- en fructosebron. 

Kan sporen van melk, schaalvruchten, pinda's, sojabonen en sesamzaadjes bevatten.

Voedingswaarden per 100 g per reep (30 g)

energie kJ kcal kJ kcal

 1499 354 447 106

vet [g] 3 0,9

waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,2 0,4

koolhydraten [g] 77 23

waarvan suiker [g] 47 14

eiwit [g] 3,8 1,1

zout [g] 0,1 0,03

Consumptie

1-2 porties per dag. Dit voedingssupplement dient niet als vervanging voor een uitgebalanceerde 
en afwisselende voeding. Koel en droog bewaren.

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

http://rosebikes.nl


Distributeur Enervit SpA, Viale Achille Papa, 30, 20149 Milano - Italië, www.enervit.com, Made in Italy 

Meer informatie op rosebikes.nl

2288843 – Enervit Sports Competition Bar, abrikoos, 30 g

Artikelomschrijving

Glutenvrije energierepen op basis van rijst en havermout 

Ingrediënten

Glucose en fructose siroop (38,8%), rijstvlokken (rijstmeel, graankorrels, suiker, zout) (21,5%), ha-
vermout (glutenvrij) (16%), isomaltulose * (5,6%), maltodextrine, rozijnen (5 %), abrikozen (abri-
kozen, rijstmeel) (4,7%), cacaoboter, aroma, emulgator: Zonnebloem lecithine, zuurmiddel: Ci-
troenzuur, kleurstof: caramel. * isomaltulose is een glucose- en fructosebron. 

Kan sporen van melk, schaalvruchten, pinda's, sojabonen, sesamzaad bevatten.

Voedingswaarden per 100 g per reep (30 g)

energie kJ kcal kJ kcal

 1506 355 450 106

vet [g] 3 0,9

waarvan verzadigde vetzuren [g] 0,5 0,2

koolhydraten [g] 77 23

waarvan suiker [g] 42 13

eiwit [g] 3,9 1,2

zout [g] 0,1 0,03

Consumptie

1-2 porties per dag. Dit voedingssupplement dient niet als vervanging voor een uitgebalanceerde 
en afwisselende voeding. Koel en droog bewaren.

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

http://rosebikes.nl
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2298833 – Enervit Sports Competition Bar, Redfruit, 30 g

Artikelomschrijving

Glutenvrije energierepen op basis van rijst en havermout  

Ingrediënten

Glucose- en fructosestroop (38,6%), rijstvlokken (rijstmeel, maïsgriesmeel, suiker, zout) (21,3%), 
havermout (glutenvrij) (15,8%), rozijnen (9,6%), maltodextrine, isomaltulose* (5,6%), cacaoboter, 
aroma, emulgator: zonnebloemlecithine, kleurstof: karamel kleurstof, zuurmiddel: zitroenzuur.

*isomaltulose is een glucose- en fructosebron. 

Kan sporen van melk, schaalvruchten, pinda's, sojabonen en  sesamzaadjes bevatten.

Voedingswaarden per 100 g per reep (30 g)

energie kJ kcal kJ kcal

 1458 344 437 103

vet [g] 3 0,9

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

koolhydraten [g] 74 22

waarvan suiker [g] 29 8,7

eiwit [g] 4,3 1,29

zout [g] 0,17 0,051

Vitamines/mineraalstoffen
per 100 ml %1 per reep 30 

g
%1

vitamine B6 [mg] 0,71 51 0,21 15

thiamine (vitamine B1) [mg] 0,55 51 0,16 15
1 procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens EU verordening 1169/2011

Consumptie

1-2 porties per dag. Dit voedingssupplement dient niet als vervanging voor een uitgebalanceerde 
en afwisselende voeding. Koel en droog bewaren.

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

http://rosebikes.nl
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2298834 – Enervit Sports Competition Bar, Banana-Vanilla, 30 g

Artikelomschrijving

Glutenvrije energierepen op basis van rijst en havermout   

Ingrediënten

Glucose- en fructosestroop (28,2%), rijstvlokken (rijstmeel, maïsgriesmeel, suiker, zout) (20,6%), 
havermout (glutenvrij) (15,6%), vulmiddel: polydextrose, maltodextrine, gehakte banaan (8,5%), 
cacaoboter, isomaltulose *** (0,4%), aroma's, emulgator: lecithinezuur: melkzuur - vitamine B6 
microcapsules (pyridoxinehydrochloride, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren), thia-
minehydrochloride**

***isomaltulose is een glucose- en fructosebron.

Kan sporen van melk, schaalvruchten, pinda's, sojabonen, sesamzaad bevatten.

Voedingswaarden per 100 g per reep (30 g)

energie kJ kcal kJ kcal

 1390 328 417 98

vet [g] 3 0,9

waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,1 0,33

koolhydraten [g] 71 21

waarvan suiker [g] 29 8,7

eiwit [g] 4,1 1,2

zout [g] 0,01 0,003

Vitamines/mineraalstoffen
per 100 ml %1 per reep 30 

g
%1

vitamine B6 [mg] 0,71 51 0,21 15

thiamine (vitamine B1) [mg] 0,56 51 0,17 15
1 procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens EU verordening 1169/2011

Consumptie

1-2 porties per dag. Dit voedingssupplement dient niet als vervanging voor een uitgebalanceerde 
en afwisselende voeding. Koel en droog bewaren.

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

http://rosebikes.nl

