
1947151 - Dextro Energy sportdrankpoeder Isotonic Sports Drink sinaasappel fresh 440 g

Artikelomschrijving
Koolhydraathoudend oplospoeder met minerale stoffen voor duursporters. Sinaasappel-fresh-smaak.

Ingrediënten
Sacharose, dextrose, maltodextrine, mineraalstoffen mix (kaliumchloride, kaliumcitraat, natrimcitraat, natriumcholoride, 
magnesiumcitraat), zuurmiddel (citroenzuur), aroma, kleurstof (bèta-caroteen).

Kan sporen bevatten van melkeiwit.

Consumptie:
ê Aanbevolen hoeveelheid tijdens het sporten: 750 ml per uur.
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Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 1577 375 631 150
vet [g] 0 0
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0 0
koolhydraten [g] 86,7 34,7
waarvan suiker [g] 74,9 29,9
voedingsvezels [g]
eiwit [g] 0 0
zout [g] 2,15 0,86

vitaminen/mineraalstoffen per 
100 g %1 per dosis of 

portie %1

kalium [mg] 750 38 300 15
magnesium [mg] 140 38 56 15

 1 Procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens Europese verordening 1169/2011

www.rosebikes.nl


1947160 - Dextro Energy sportdrankpoeder Isotonic Sports Drink citrus fresh 440 g

Artikelomschrijving
Koolhydraathoudend oplospoeder met minerale stoffen voor duursporters. Citrus-fresh-smaak.

Ingrediënten
Sacharose, dextrose, maltodextrine, mineraalstoffen mix (kaliumchloride, kaliumcitraat, natrimcitraat, natriumcholoride, 
magnesiumcitraat), zuurmiddel (citroenzuur), aroma, kleurstof (bèta-caroteen).
Kan sporen bevatten van melkeiwit.

Consumptie:
ê Aanbevolen hoeveelheid tijdens het sporten: 750 ml per uur.

Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 1577 375 631 150
vet [g] 0 0
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0 0
koolhydraten [g] 86,7 34,7
waarvan suiker [g] 74,9 29,9
voedingsvezels [g]
eiwit [g] 0 0
zout [g] 2,15 0,86

vitaminen/mineraalstoffen per 
100 g %1 per dosis of 

portie %1

kalium [mg] 750 38 300 15
magnesium [mg] 140 38 56 15

 1 Procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens Europese verordening 1169/2011
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2272682 - Dextro Energy Iso Drink sportdrankpoeder, red-berry

Artikelomschrijving
Koolhydraatrijk oplospoeder met minerale stoffen voor duursporters. Rode bietensmaak.

Ingrediënten
Sacharose, maltodextrine, dextrose, mineraalstoffen mix (kaliumchloride, kaliumcitraat, natriumcitraat, natriumcholoride, 
magnesiumcitraat), zuurmiddel (citroenzuur), aroma, rode bietensappoeder

Kan sporen van gluten, melk, soja en kippeneieiwit bevatten.

Consumptie:
2 afgestreken maatlepels (40 g) in 500 ml water roeren (3 maatlepels voor 750 ml water). Bij het sporten 750 ml per uur. 

Een afwisselende en uitgebalanceerde voeding en een gezonde leefwijze zijn belangrijk

Voedingswaarden per 100 g per portie 40 g
energie kJ kcal kJ kcal
 1579 371 631 148
vet [g] 0 0
waarvan verzadigde vetzuren [g] 0 0
koolhydraten [g] 86 34
waarvan suiker [g] 72 29
eiwit [g] 0 0
zout [g] 2,2 0,9

vitaminen/mineraalstoffen per 
100 g %1 per portie 40 g %1

kalium [mg] 775 38 310 15,5
magnesium [mg] 145 38 58 15,5

 1 Procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens Europese verordening 1169/2011
Natrium: 713,7 mg / 1000 ml (356,85 mg / 500 ml)
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