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2288811 - Enervit Sport Isotonic Drink sportdrankpoeder, sinaasappel, 
476 g 

Artikelomschrijving

Sportdrank op basis van koolhydraten, minerale zouten en vitamines met sinaasappelsmaak.

Ingrediënten

Sucrose (38%), dextrose (25%), fructose (12%), maltodextrine mengsel in verschillende polyme-
risatiegraden (DE2 maltodextrine, maltodextrine DE6 e maltodextrine DE19) (8,5%), natrium-
gluconaat, zuurmiddel: citroenzuur, rijstzetmeel (3%), aroma’s, zuurteregelaar: kaliumgluconaat, 
natriumchloride, verdikkingsmiddel: natriumcarboxymethylcellulose, zuurteregelaar: magnesi-
umcarbonaat, antiklontermiddel: silica, kleurstof: paprika-extract, L-ascorbinezuur, nicotinamide, 
calcium D-pantothenaat, riboflavine, thiamine hydrochloride, cholecalciferol. 

Kan sporen bevatten van melk, sojabonen, eieren.

Voedingswaarden per 100 g per 500 ml (34 g)

energie kJ kcal kJ kcal

 1415 335 494 116

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren [g] 0 0

koolhydraten [g] 83 28

waarvan suiker [g] 72 24

eiwit [g] 0 0

zout [g] 2,0 0,7

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 per 500 ml 
(34 g)

%1

vitamine D [µg] 6,4 127 2,18 44

vitamine C [µg] 101,6 127 34,5 43

Thiamine [mg] 1,4 93 0,35 32

riboflavine [mg] 1,8 127 0,61 44

niacine [mg] 20,3 127 6,9 42

pantotheenzuur [mg] 7,6 127 2,6 43
1 procent van de refentiehoeveelheid volgens VO (EU) Nr. 1169/2011

per 100 g profiel van de elektrolyt

natrium [mg] 800 480 mg/l

Chorid [mg] 492 295 mg/l

osmolaliteit 270 mOsm/kg

Consumptie

Bereid een portie met de inhoud van twee maatbekers (equivalent aan ca. 30 g product) in een 
bidon van 500 ml. Tijdens intensieve fysieke activiteit adviseren we je 500 ml van het product 
per trainingsuur in regelmatige afstanden te drinken (elk kwartier een slok). De intensiteit en de 
omstandigheden moeten hierin worden meegenomen.

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

http://rosebikes.nl
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2288812 - Enervit Sport Isotonic Drink sportdrankpoeder, citroen, 476 g 

Artikelomschrijving

Sportdrankje op basis van koolhydraten, minerale zouten en vitamines met citroen
smaak.

Ingrediënten

Sucrose (39,2%), dextrose (24,6%), fructose (12%), maltodextrine mengsel in verschillende poly-
merisatiegraden (DE2 maltodextrine, maltodextrine DE6 e maltodextrine DE19) (6%), natrium-
gluconaat, zuurmiddel: citroenzuur, rijstzetmeel (3%), aroma’s, zuurteregelaar: kaliumgluconaat, 
natriumchloride, poedervormig geconcentreerd citroensap (0,65%), verdikkingsmiddel: natrium-
carboxymethylcellulose, zuurteregelaar: magnesiumcarbonaat, antiklontermiddel: siliciumdioxi-
de, L-ascorbinezuur, kleurstof: curcumine, nicotinamide, calcium D-pantothenaat, riboflavine, 
thiamine hydrochloride, cholecalciferol. 

Kan sporen bevatten van {0>melk, sojabonen, eieren<0}.

Voedingswaarden per 100 g per 500 ml (34 g)

energie kJ kcal kJ kcal

 1468 345 499 117

vet [g] 0,03 0,01

waarvan verzadigde vetzuren [g] 0 0

koolhydraten [g] 83 28

waarvan suiker [g] 73 25

eiwit [g] 0 0

zout [g] 2,0 0,7

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 per 500 ml 
(34 g)

%1

vitamine D [µg] 6,4 127 2,18 44

vitamine C [µg] 101,6 127 34,5 43

Thiamine [mg] 1 94 0,35 32

riboflavine [mg] 1,8 127 0,61 44

niacine [mg] 20,3 127 6,9 42

pantotheenzuur [mg] 7,6 127 2,6 43
1 procent van de refentiehoeveelheid volgens VO (EU) Nr. 1169/2011

per 100 g profiel van de elektrolyt

natrium [mg] 800 480 mg/l

Chorid [mg] 492 295 mg/l

osmolaliteit 270 mOsm/kg

Consumptie

Bereid een portie met de inhoud van twee maatbekers (equivalent aan ca. 30 g product) in een 
bidon van 500 ml. Tijdens intensieve fysieke activiteit adviseren we je 500 ml van het product 
per trainingsuur in regelmatige afstanden te drinken (elk kwartier een slok). De intensiteit en de 
omstandigheden moeten hierin worden meegenomen.

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


