
417114 - Xenofit Competition sportdrankpoeder, Vruchtenthee

Artikelomschrijving
Isotone koolhydraten-elektrolytsportdrank met B-vitamines en vitamine C voor professionele 
sporters.

Ingrediënten
Maltodextrine (61 %), fructose (20 %), druivensuiker (5,8 %), sacharose (4,3 %), zuurmiddel  
citroenzuur, vruchtenthee-extract (hibiscus, vlierbes, citroenschil , sinaasappelschil, rozenbottels) 
(2,3 %) natriumcitraat (1,3 %), natriumchloride (1,2 %), magnesiumcitraat (0,6 %),  
zuurteregelaar kaliumhydrogeencarbonaat, aroma ( citroen, limoen),  
vitamines (C, niacine, pantotheenzuur, B6, B2, B1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 1 zakje (43 g = 3 afgestreken maatlepels) in 500 ml water
Bij kamertemperatuur beschermd tegen vocht bewaren.

Consumptie
Meng voor een isotoon mengsel 43 g (= 3 afgestreken maatlepels of de inhoud van een  
zakje) drankpoeder in 500 ml water en roer of schud goed tot het drankpoeder is opgelost.  

Let op
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.

Voedingswaardetabel per 100 g pro Portion*

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

eiwit [g] 0 0

zout [g] 2,1 0,88

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 pro Portion* %1

vitamine C [mg] 71 89 30 38

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

riboflavine (vitamine 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
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417115 - Xenofit Competition sportdrankpoeder, citrusvruchten

Artikelomschrijving
Isotone koolhydraten-elektrolytsportdrank met B-vitamines en vitamine C voor professionele 
sporters.

Ingrediënten
Maltodextrine (58 %), fructose (19 %), druivensuiker (11 %), sacharose (5,5 %), zuurmiddel  
citroenzuur, natriumcitraat (1,3 %), natriumchloride (1,2 %), magnesiumcitraat (0,6 %),  
zuurteregelaar kaliumcarbonaat, aroma (citroen, limoen), vitamines (C, niacine,  
pantotheenzuur, B6, B2, B1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 1 zakje (42 g = 3 afgestreken maatlepels) in 500 ml water
Bij kamertemperatuur beschermd tegen vocht bewaren.

Consumptie
Meng voor een isotoon mengsel 42 g (= 3 afgestreken maatlepels of de inhoud van een  
zakje) drankpoeder in 500 ml water en roer of schud goed tot het drankpoeder is opgelost.  

Let op
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.

Voedingswaardetabel per 100 g pro Portion*

Energie kJ kcal kJ kcal

 1638 385 388 162

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren [g] 0 0

koolhydraten [g] 93 39

waarvan suiker [g] 40 17

eiwit [g] 0 0

zout [g] 2,1 0,88

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 pro Portion* %1

vitamine C [mg] 71 89 30 38

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

riboflavine (vitamine 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
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1717000 - Xenofit Competition sportdrankpoeder, Groene appel

Artikelomschrijving
Isotone koolhydraten-elektrolytsportdrank met B-vitamines en vitamine C voor professionele 
sporters.

Ingrediënten
Maltodextrine (58 %), fructose (19 %), druivensuiker (10,5 %), sacharose (5,5 %), zuurmiddel  
citroenzuur, natriumcitraat (1,3 %), natriumchloride (1,2 %), magnesiumcitraat (0,6 %),  
zuurteregelaar kaliumcarbonaat, aroma (appel), vitamines (C, niacine,  
pantotheenzuur, B6, B2, B1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 1 zakje (42 g = 3 afgestreken maatlepels) in 500 ml water
Bij kamertemperatuur beschermd tegen vocht bewaren.

Consumptie
Meng voor een isotoon mengsel 42 g (= 3 afgestreken maatlepels of de inhoud van een  
zakje) drankpoeder in 500 ml water en roer of schud goed tot het drankpoeder is opgelost.  

Let op
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.

Voedingswaardetabel per 100 g pro Portion*

Energie kJ kcal kJ kcal

 1632 385 685 161

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren [g] 0 0

koolhydraten [g] 92 39

waarvan suiker [g] 39 17

eiwit [g] 0 0

zout [g] 2,1 0,88

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 pro Portion* %1

vitamine C [mg] 71 89 30 37

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

riboflavine (vitamine 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] 7,0 117 3,0 50

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

chloride [mg] 737 92 310 39
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2219426 - Xenofit Competition sportdrankpoeder, Mango/Maracuja

Artikelomschrijving
Isotone koolhydraten-elektrolytsportdrank met B-vitamines en vitamine C voor professionele 
sporters.

Ingrediënten
Maltodextrine (58 %), fructose (19 %), druivensuiker (10,5 %), sacharose (5,5 %), zuurmiddel ci-
troenzuur, natriumcitraat (1,3 %), natriumchloride (1,2 %), magnesiumcitraat (0,6 %), zuurteregelaar 
kaliumcarbonaat, aroma (mango en maracuja), vitamines (C, niacine, pantotheenzuur, B6, B2, 
B1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 1 zakje (42 g = 3 afgestreken maatlepels) in 500 ml water
Bij kamertemperatuur beschermd tegen vocht bewaren.

Consumptie
Meng voor een isotoon mengsel 42 g (= 3 afgestreken maatlepels of de inhoud van een  
zakje) drankpoeder in 500 ml water en roer of schud goed tot het drankpoeder is opgelost.  

Let op
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.

Voedingswaardetabel per 100 g pro Portion*

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

eiwit [g] 0 0

zout [g] 2,1 0,88

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 pro Portion* %1

vitamine C [mg] 71 89 30 38

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

riboflavine (vitamine 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
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