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1960435 - Dextro Energy reep Protein Crisp Vanilla-Coco 50 g

Productomschrijving

Reep met 30% proteïne voor duursporters. Vanilla-Coco-smaak

Zutaten

Invertsuikerstroop, melkeiwit, volle melkchocolade (suiker, volle melk poeder, cacao-
boter, cacaomassa, lactose, emulgator: lecithine, natuurlijk aroma), glucosesiroop, 
weiproteïnisolaat, zoet weipoeder (ongehard plantaardig palmvet), 
4% sojaproteïne-crispies (geïsoleerd sojaproteïne, rijstmeel, moutextract, zout), 
hydrolysaat van collageen eiwit, bevochtigingsmiddel: glycerine, aroma’s.

Kan sporen bevatten van tarwe, pinda, ei en schaalvruchten.

Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie

energie kJ kcal kJ kcal

 1634 388 817 194

vet [g] 10 5

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

6,3 3,2

koolhydraten [g] 45 22,5

waarvan suiker [g] 38 19

voedingsvezels [g]

eiwit [g] 30 15

zout [g] < 0,25 < 0,13

Consumptie

1-2 repen per dag.

http://rosebikes.nl
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1960444 - Dextro Energy reep Protein Crisp Chocolate 50 g 

Productomschrijving

Reep met 30% proteïne voor duursporters. Chocoladesmaak

Ingrediënten

Invertsuikerstroop, volle melkchocolade (suiker, volle melk poeder, cacaoboter, 
cacaomassa, lactose, emulgator: lecithine, natuurlijk aroma), melkeiwit, 
glucosesiroop, 6% cacaohoudend sojaproteïne-crispies (sojaproteïne-isolaat, 
vetarm cacaopoeder, tapioca-zetmeel), cacaomassa, weiproteïneisolaat, dextrose, 
hydrolysaat van collageen eiwit, bevochtigingsmiddel: glycerine, 
vetarm cacaopoeder, aroma’s.

Kan sporen bevatten van tarwe, pinda, ei en schaalvruchten.

Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie

energie kJ kcal kJ kcal

 1630 387 815 194

vet [g] 9,4 4,7

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

5,7 2,9

koolhydraten [g] 45 22,5

waarvan suiker [g] 36 18

voedingsvezels [g]

eiwit [g] 30 15

zout [g] < 0,1 < 0,05

Consumptie

1-2 repen per dag.

http://rosebikes.nl
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1960453 - Dextro Energy reep Protein Crisp Caramel-Cookie 50 g 

Productomschrijving

Reep met 30% proteïne voor duursporters. Caramel-cookie-smaak

Ingrediënten

melkeiwit, invertsuikerstroop, volle melkchocolade (suiker, volle melk poeder, cacao-
boter, cacaomassa, lactose, emulgator: lecithine, natuurlijk aroma), caramelpasta 
(glucosesiroop, ongehard plantaardig palmvet, suiker, gesuikerde condensmelk, zout, 
emulgatoren: sorbitol-tristearaat en sojalecithine, complexvormer: trinatriumcitraat, 
natuurlijk aroma), vulstof: polydextrosestroop, glucosesiroop, 6% cacaohoudende 
sojaproteïne-crispies (sojaproteïne-isolaat, vetarm cacaopoeder, tapioca-zetmeel), 
hydrolysaat van collageen eiwit, bevochtigingsmiddel: glycerine, cacaomassa, onge-
hard plantaardig palmvet, aroma’s.

Kan sporen bevatten van tarwe, pinda, ei en schaalvruchten.

Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie

energie kJ kcal kJ kcal

 1573 374 787 187

vet [g] 10 5

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

7 3,5

koolhydraten [g] 39 19,5

waarvan suiker [g] 31 15,5

voedingsvezels [g]

eiwit [g] 30 15

zout [g] < 0,2 < 0,1

Consumptie

1-2 repen per dag

http://rosebikes.nl

