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2286921 - Isostar sportdrankpoeder Hydrate & Perform Lemon, 
400 g

Ingrediënten

Saccharose, glucosesiroop, zuurmiddel: citroenzuur, natriumcitraat, maltodextrine, cal-
ciumzouten van orthofosforzuur, natriumchloride, natuurlijk citroenaroma met andere 
natuurlijke aroma’s, magnesiumcarbonaat, vitamine: C en thiamine (B1). 

Kan bevatten: melk, gerst, soja. 

Voedingswaardetabel per 100 g per portie (40 g) 500 ml

energie kJ kcal kJ kcal

 1590 374 633 149

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0 0

koolhydraten [g] 88 35

waarvan suiker [g] 70 28

eiwit [g] 0 0

zout [g] 2,8 1,1

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 per portie 
(40 g) 500 

ml

%1

vitamine C [mg] 100 125 40 50

thiamine (vitamine B1) [mg] 0,58 53 0,23 21

calcium [mg] 400 50 160 20

magnesium [mg] 155 41 62 17
1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

Consumptie

Aanbevolen wordt een afwisselende en uitgebalanceerde voeding evenals een gezonde 
leefstijl. Geschikt voor sport en wedstrijd. 

1 portie: 500 ml sportdrank (500 ml water met 40 g poeder).
Gefabriceerd in Zwitserland. Droog en koel bewaren.

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

http://www.genuport.de
http://www.rosebikes.nl


2286920 - Isostar sportdrankpoeder Hydrate & Perform Orange 
400 g

Ingrediënten

Saccharose, glucosesiroop, zuurmiddel: citroenzuur, natriumcitraat, maltodextrine, 
natuurlijk sinaasappelaroma met andere natuurlijke aroma’s, calciumzouten van ortho-
fosforzuur, natriumchloride, magnesiumcarbonaat, vitamine: C en thiamine (B1). 

Kan bevatten: melk, gerst, soja. 

Voedingswaardetabel per 100 g per portie (40 g) 500 ml

energie kJ kcal kJ kcal

 1587 373 631 148

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0 0

koolhydraten [g] 88 35

waarvan suiker [g] 70 28

eiwit [g] 0 0

zout [g] 2,8 1,1

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 per portie 
(40 g) 500 

ml

%1

vitamine C [mg] 100 125 40 50

thiamine (vitamine B1) [mg] 0,58 53 0,23 21

calcium [mg] 400 50 160 20

magnesium [mg] 155 41 62 17
1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

Consumptie

Aanbevolen wordt een afwisselende en uitgebalanceerde voeding evenals een gezonde 
leefstijl. Geschikt voor sport en wedstrijd. 

1 portie: 500 ml sportdrank (500 ml water met 40 g poeder).
Gefabriceerd in Zwitserland. Droog en koel bewaren.

Deze informatie dient ter verduidelijking. 
Maatgevend zijn de informatie en de waarden op de verpakkingen.
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2286922 - Isostar sportdrankpoeder Hydrate & Perform Cranber-
ry Red Fruits, 400 g

Ingrediënten

Saccharose, glucosesiroop, dextrose, maltodextrine, zuurmiddel: citroenzuur, natri-
umcitraat, magnesiumcarbonaat, natuurlijk aroma, natriumchloride,vitamine: C, E en 
thiamine (B1), zinksulfaat. 

Kan bevatten: melk, gerst, soja. 

Voedingswaardetabel per 100 g per portie (40 g) 500 ml

energie kJ kcal kJ kcal

 1625 382 654 154

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0 0

koolhydraten [g] 92 37

waarvan suiker [g] 65 26

eiwit [g] 0 0

zout [g] 1,5 0,6

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 per portie 
(40 g) 500 

ml

%1

vitamine E [mg] 12 100 4,8 40

vitamine C [mg] 96 120 38 48

thiamine (vitamine B1) [mg] 1,2 109 0,48 44

magnesium [mg] 356 95 142 38

zink [mg] 10 100 4 40
1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

Consumptie

Aanbevolen wordt een afwisselende en uitgebalanceerde voeding evenals een gezonde 
leefstijl. Geschikt voor sport en wedstrijd. 

1 portie: 500 ml sportdrank (500 ml water met 40 g poeder).
Gefabriceerd in Zwitserland. Droog en koel bewaren.

Deze informatie dient ter verduidelijking. 
Maatgevend zijn de informatie en de waarden op de verpakkingen.
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2286919 - Isostar sportdrankpoeder Hydrate & Perform Grape-
fruit 400 g

Ingrediënten

Saccharose, glucosesiroop, zuurmiddel: citroenzuur, natriumcitraat, maltodextrine, 
calciumzouten van orthofosforzuur, natuurlijk aroma, natriumchloride, magnesiumcar-
bonaat, vitamine: C en thiamine (B1). 

Kan bevatten: melk, gerst, soja. 

Voedingswaardetabel per 100 g per portie (40 g) 500 ml

energie kJ kcal kJ kcal

 1590 374 633 149

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0 0

koolhydraten [g] 88 35

waarvan suiker [g] 70 28

eiwit [g] 0 0

zout [g] 2,8 1,1

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 per portie 
(40 g) 500 

ml

%1

vitamine C [mg] 100 125 40 50

thiamine (vitamine B1) [mg] 0,58 53 0,23 21

calcium [mg] 400 50 160 20

magnesium [mg] 155 41 62 17
1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

Consumptie

Aanbevolen wordt een afwisselende en uitgebalanceerde voeding evenals een gezonde 
leefstijl. Geschikt voor sport en wedstrijd. 

1 portie: 500 ml sportdrank (500 ml water met 40 g poeder).
Gefabriceerd in Zwitserland. Droog en koel bewaren.

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