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1737457 - PowerBar ISOACTIVE Isotonic Sports Drink 
Sportdrankpoeder Red Fruit Punch

Artikelomschrijving

Poeder voor het bereiden van een isotonische sportdrank voor sporters met 5 mineraal-
stoffen en koolhydraten, framboos-granaatappelsmaak

Ingrediënten

Dextrose, maltodextrine, fructose, mineraalstoffen (natriumcitraat, natriumcholoride, ka-
liumcitraat, kaliumchloride, magnesiumcitraat), zuurmiddel (citroenzuur), natuurlijke aro-
ma‘s, rode bietensappoeder.

Kan bevatten: soja, melk

Voedingswaardetabel per 100 g per portie 33 g *

energie kJ kcal kJ kcal

 1542 363 509 120

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren [g] 0 0

koolhydraten [g] 89 29

waarvan suiker [g] 60 20

eiwit [g] 0 0

zout [g] 2,9 0,95

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %** per portie 
33 g * %**

natrium [mg] 1147 379

kalium [mg] 456 23 151 8

chloride [mg] 1149 144 379 47

calcium [mg] 183 23 60,3 8

magnesium [mg] 88,0 23 29,0 8
1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid
* per 33 g poeder in 500 ml water

Consumptie

Algemene aanbeveling voor het innemen van vloeistof bij activiteiten >60 minuten: 
• voor het sporten drinken naar behoefte 
• tijdens het sporten ongeveer alle 15 minuten 150 - 200 ml drinken 
• afhankelijk van het eigen dorstgevoel drinken 

•  bereiding (1 portie): 33 g poeder (ca. 1 ½ maatlepel - meegeleverd) mengen met 500 ml 
water. 

•  In het kader van een afwisselende en uitgebalanceerde voeding evenals een gezonde 
leefstijl.

• max. 1 portie per dag.
• Droog bewaren. Beschermen tegen warmte.
 
Deze informatie dient ter verduidelijking. Maatgevend zijn de informatie en de waarden op 
de verpakkingen.

http://www.powerbar.com
http://www.rosebikes.nl


1737439 - PowerBar ISOACTIVE Isotonic Sports Drink 
Sportdrankpoeder orange

Artikelomschrijving

Poeder voor het bereiden van een isotonische sportdrank voor sporters met 5 mineraal-
stoffen en koolhydraten, sinaasappelsmaak

Ingrediënten

Dextrose, maltodextrine, fructose, mineraalstoffen (natriumcitraat, natriumcholoride, kali-
umcitraat, kaliumchloride, magnesiumcitraat), zuurmiddel (citroenzuur), natuurlijk sinaas-
appelaroma met andere natuurlijke aroma‘s, vrucht- en plantenconcentraten (saffloer, ci-
troen), rode bietensappoeder. 

Kan bevatten: soja, melk

Voedingswaardetabel per 100 g per portie 33 g *

energie kJ kcal kJ kcal

 1548 364 511 120

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren [g] 0 0

koolhydraten [g] 89 29

waarvan suiker [g] 61 20

eiwit [g] 0 0

zout [g] 2,7 0,89

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %** per portie 
33 g * %**

natrium [mg] 1077 355

kalium [mg] 456 23 151 8

chloride [mg] 1286 161 424 53

calcium [mg] 183 23 60,3 8

magnesium [mg] 88,0 23 29,0 8
1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid
* per 33 g poeder in 500 ml water

Consumptie

Algemene aanbeveling voor het innemen van vloeistof bij activiteiten >60 minuten: 
• voor het sporten drinken naar behoefte 
• tijdens het sporten ongeveer alle 15 minuten 150 - 200 ml drinken 
• afhankelijk van het eigen dorstgevoel drinken 

•  bereiding (1 portie): 33 g poeder (ca. 1 ½ maatlepel - meegeleverd) mengen met 500 ml 
water. 

•  In het kader van een afwisselende en uitgebalanceerde voeding evenals een gezonde 
leefstijl.

• max. 1 portie per dag.
• Droog bewaren. Beschermen tegen warmte.
 
Deze informatie dient ter verduidelijking. Maatgevend zijn de informatie en de waarden op 
de verpakkingen.
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1737448 - PowerBar ISOACTIVE Isotonic Sports Drink 
Sportdrankpoeder lemon

Artikelomschrijving

Poeder voor het bereiden van een isotonische sportdrank voor sporters met 5 mineraal-
stoffen en koolhydraten, citroensmaak

Ingrediënten

Dextrose, maltodextrine, fructose, mineraalstoffen (natriumcitraat, natriumcholoride, ka-
liumcitraat, kaliumchloride, magnesiumcitraat), zuurmiddel (citroenzuur), natuurlijk ci-
troenaroma, vrucht- en plantenconcentraten (saffloer, citroen). 

Kan bevatten: soja, melk

Voedingswaardetabel per 100 g per portie 33 g *

energie kJ kcal kJ kcal

 1551 365 512 120

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren [g] 0 0

koolhydraten [g] 89 29

waarvan suiker [g] 63 21

eiwit [g] 0 0

zout [g] 2,7 0,88

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %** per portie 
33 g * %**

natrium [mg] 1066 352

kalium [mg] 456 23 151 8

chloride [mg] 1424 178 470 59

calcium [mg] 183 23 60,3 8

magnesium [mg] 88 23 29 8
1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid
* per 33 g poeder in 500 ml water

Consumptie

Algemene aanbeveling voor het innemen van vloeistof bij activiteiten >60 minuten: 
• voor het sporten drinken naar behoefte 
• tijdens het sporten ongeveer alle 15 minuten 150 - 200 ml drinken 
• afhankelijk van het eigen dorstgevoel drinken 

•  bereiding (1 portie): 33 g poeder (ca. 1 ½ maatlepel - meegeleverd) mengen met 500 ml 
water. 

•  In het kader van een afwisselende en uitgebalanceerde voeding evenals een gezonde 
leefstijl.

• max. 1 portie per dag.
• Droog bewaren. Beschermen tegen warmte.
 
Deze informatie dient ter verduidelijking. Maatgevend zijn de informatie en de waarden op 
de verpakkingen.
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