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658362 – PowerBar Ride sportreep Peanut-Caramel 55 g 

Artikelomschrijving

Koolhydraten-eiwitreep voor sporters met cacaohoudend vetglazuur, karamelvulling, 
pinda‘s en magnesium

Ingrediënten

Cacaohoudende vetglazuur (20%) [suiker, palm en sheavet, vetarm cacaopoeder,  
mageremelkpoeder, eiwitaangerijkt weipoeder (melk), emulgator (sojalecithine,  
polyglycerine-polyricinoleaat)], karamelvulling (15%) [glucosesiroop, palmvet, suiker,  
gesuikerde magere koffiemelk, dextrose, emulgator (sojalecithine), koolzaadolie  
(volledig gehard), zout, natuurlijk aroma], bevochtigingsmiddel (maltitol, glycerine), 
glucosesiroop, sojacrispies (sojaeiwit, zetmeel, zout), invertsuikersiroop, havervezels, 
pindapuree (3,7%), wei-eitwit (melk), melkeiwit, sojaeiwit, pinda‘s (3,6%), pindameel 
(3,5%), inuline, maltodextrine, magnesiumcarbonaat, zout, emulgator (sojalecithine).
Kan bevatten: hazelnoten, amandelen.

Voedingswaarden per 100 g per reep 55 g

energie kJ kcal kJ kcal

1706 408 938 224

vet [g] 17 9,5

waarvan verzadigde vetzuren[g] 7,9 4,3

koolhydraten [g] 44 24

waarvan suiker [g] 25 14

waarvan meerwaardige alcoholen 
[g]

9,8 5,4

voedingsvezels [g] 7,9 4,4

eiwit [g] 19 10

zout [g] 0,63 0,34

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 per reep 
55 g

%1

magnesium [mg] 170 45 94,0 25
1 Procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens Europese verordening 1169/2011

Consumptie

Geschikt voor vegetariërs.
Droog bewaren. Beschermen tegen warmte.
1-3 repen per dag.
In het kader van een afwisselende en uitgebalanceerde voeding evenals een  
gezonde leefstijl. Kan bij overmatig gebruik laxerend werken.
Deze informatie dient ter verduidelijking.
Maatgevend zijn de informatie en de waarden op de verpakkingen.

http://www.rosebikes.nl
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658379 PowerBar Ride sportreep Chocolate Caramel 55 g 

Artikelomschrijving

Koolhydraten-eiwitreep voor sporters met cacaohoudend vetglazuur, karamelvulling, 
cacao en magnesium 

Ingrediënten

Cacaohoudende vetglazuur (20%) [suiker, palm en sheavet, vetarm cacaopoeder,  
mageremelkpoeder, eiwitaangerijkt weipoeder (melk), emulgator (sojalecithine,  
polyglycerine-polyricinoleaat)], karamelvulling (15%) [glucosesiroop, palmvet, suiker, 
gesuikerde magere koffiemelk, dextrose, emulgator (sojalecithine), koolzaaolie (volle-
dig gehard), zout, natuurlijk aroma], bevochtigingsmiddel (maltitol, glycerine), gluco-
sesiroop, sojacrispies (sojaeiwit, zetmeel, zout), invertsuikersiroop, wei-eitwit (melk), 
melkeiwit, sojaeiwit, pinda‘s (3,6%), havervezels, amandelpuree, inuline, vettarm 
cakaopoeder (2,4%), maltodextrine, aroma, magnesiumcarbonaat, zout, emulgator 
(sojalecithine). 

Kan bevatten: hazelnoten.

Voedingswaarden per 100 g per reep 55 g

energie kJ kcal kJ kcal

 1668 399 917 219

vet [g] 16 9,0

waarvan verzadigde vetzuren[g] 8,2 4,5

koolhydraten [g] 44 24

waarvan suiker [g] 26 14

waarvan meerwaardige alcoholen 
[g]

10 5,7

voedingsvezels [g] 8,0 4,4

eiwit [g] 19 10

zout [g] 0,63 0,34

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 per reep 
55 g

%1

magnesium [mg] 170 45 94,0 25
1 Procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens Europese verordening 1169/2011

Consumptie

Geschikt voor vegetariërs.
Droog bewaren. Beschermen tegen warmte.
1-3 repen per dag.
In het kader van een afwisselende en uitgebalanceerde voeding evenals een  
gezonde leefstijl. Kan bij overmatig gebruik laxerend werken.
Deze informatie dient ter verduidelijking.
Maatgevend zijn de informatie en de waarden op de verpakkingen.

http://www.rosebikes.nl
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2283329 – PowerBar Ride sportreep Coco-Hazelnoot Caramel 55 g

Artikelomschrijving

Koolhydraten-eiwitreep voor sporters, met een laag witte chocolade, met 
karamelvulling en magnesium. Kokosnoot-hazelnootsmaak.

Ingrediënten

Witte chocolade (23%) [suiker, cacaoboter, vollelmek poeder, emulgator (sojalecithine), 
aroma], karamelvulling (15%) [glucosesiroop, palmvet, suiker, magere, gesuikerde koffie-
melk, dextrose, emulgator (sojalecithine), koolzaadolie (volledig gehard), zout, natuurlijk 
aroma, glucosesiroop, bevochtingsmiddel (glycerine, maltitol), invertsuikersiroop, 
melkeiwit, hazelnoten (5%), sojaeiwit, wei-eiwit (melk), sojacrispies (sojaeiwit, zetmeel, 
zout), havervezels, kokosschilfers (2%), inuline, maltodextrine, magnesiumcarbonaat,  
aroma, emulgator (sojalecithine), zout.
Kan bevatten: pinda‘s en amandelen.

Voedingswaarden per 100 g per reep 55 g

energie kJ kcal kJ kcal

 1731 413 952 227

vet [g] 17 9,4

waarvan verzadigde vetzuren[g] 8,9 4,9

koolhydraten [g] 48 27

waarvan suiker [g] 29 16

waarvan meerwaardige alcoholen 
[g]

9,7 5,3

voedingsvezels [g] 4,5 2,5

eiwit [g] 18 10

zout [g] 0,36 0,20

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 per reep 
55 g

%1

magnesium [mg] 145 39 79,8 21
1 Procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens Europese verordening 1169/2011

Consumptie

Geschikt voor vegetariërs.
Droog bewaren. Beschermen tegen warmte.
1-3 repen per dag.
In het kader van een afwisselende en uitgebalanceerde voeding evenals een  
gezonde leefstijl. Kan bij overmatig gebruik laxerend werken.
Deze informatie dient ter verduidelijking.
Maatgevend zijn de informatie en de waarden op de verpakkingen.

http://www.rosebikes.nl

