
Leverancier ultraSPORTS, Tübinger Straße 47, 72127 Kusterdingen, Duitsland

Meer informatie op rosebikes.nl

762106 - ultraSPORTS ultraPERFOM Bar lemon, 30 g

Artikelomschrijving

Koolhydraten-weireep met citroenvruchtpreparaat

Ingrediënten

18% citroenfruitpreparaat (appelsapconcentraat, appelpureeconcentraat, 
1% citroensapconcentraat, 1% citrusvezels, geleermiddel: pectine; suikerrietvezels, 
natuurlijk aroma, voedingszuur: citroenzuur; antioxidanten: 
ascorbinezuur), invertsuikerstroop, marsepein (suiker, amandelen, 
bevochtigingsmiddelen: 
sorbitol, invertase; invertsuikerstroop, glucosestroop), glucosestroop, cornflakes 
(maisgriesmeel, suiker, gerstemout, zout), sinaasappelfruitpreparaat (suiker, sinaasap-
pelschil, sinaasappelsap, glucosestroop, antioxidant: ascorbinezuur; natuurlijke sinaas-
appelaroma), 6% yoghurtpoeder, 6% kwarkpoeder, 5% weiproteïne, 5% melkproteïne, 
koolzaadolie, 2% zonnebloemproteïbe, ouwel (aardappelzetmeel, maïszetmeel, 
emulgator: zonnebloemlecithine), maltodextrine, 1% zoetweipoeder, 0,3% natuurlijk 
citroenaroma met andere natuurlijke aroma's, emulgator: zonnebloemlecithine, 
zuurmiddel: citroenzuur.

Kan sporen van pinda‘s, hazelnoten, tarwe, haver en soja bevatten.

Voedingswaarden per 100 g per 30 g

energie kJ kcal kJ kcal

 1481 351 444 105

vet [g] 6,5 2,0

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0,6 0,2

koolhydraten [g] 55,8 16,8

waarvan suiker [g] 39,5 11,8

voedingsvezels [g] 2,7 0,8

eiwit [g] 15,8 4,7

zout [g]* 0,48 0,14
*procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens VO (EU) nr. 1169/2011, voor een gemiddelde volwassene 8400 kJ/2000 kcal

Gebruik

Als maaltijdvervanger voor en als snelle energieleverancier tijdens de training / 
wedstrijd.

Bewaaradvies
Droog en koel bewaren.

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

http://www.rosebikes.nl


Leverancier ultraSPORTS, Tübinger Straße 47, 72127 Kusterdingen, Duitsland

Meer informatie op rosebikes.nl

762083 - ultraSPORTS ultraPERFOM Bar apricot, 30g

Artikelomschrijving

Koolhydraat-weireep met abrikozenstukjes

Ingrediënten

Gedroogde abrikozen 16%, invertsuikerstroop, marsepein (suiker, amandelen, 
bevochtigingsmiddelen: Sorbitol, invertase; invertsuikerstroop, glucosestroop), corn-
flakes (maisgriesmeel, suiker, gerstemout, zout), glucosestroop, 9% weiproduct, volle 
melkpoeder, 5% weiproteïne, 5% melkproteïne, koolzaadolie, ouwel (aardappelzetmeel, 
maïszetmeel), 2% zonnebloemproteïne, maltodextrine, 1% zoeteweipoeder , rijstmeel, 
melkkaramelpoeder (suiker, magere melkpoeder), natuurlijk aroma, emulgatoren: 
sojalecithine, zonnebloemlecithine; voedingszuur: citroenzuur.

Kan sporen van pinda‘s, hazelnoten, tarwe en haver bevatten.

Voedingswaarden per 100 g per 30 g

energie kJ kcal kJ kcal

 1551 368 456 110

vet [g] 8,5 2,6

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

1,8 0,5

koolhydraten [g] 57,0 17,1

waarvan suiker [g] 34,1 10,2

voedingsvezels [g] 4,9 1,5

eiwit [g] 13,4 4,0

zout [g]* 0,6 0,2
*procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens VO (EU) nr. 1169/2011, voor een gemiddelde volwassene 8400 kJ/2000 kcal

Gebruik

Als maaltijdvervanger voor en als snelle energieleverancier tijdens de training / 
wedstrijd.

Bewaaradvies
Droog en koel bewaren.

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

http://www.rosebikes.nl


Leverancier ultraSPORTS, Tübinger Straße 47, 72127 Kusterdingen, Duitsland

Meer informatie op rosebikes.nl

762090 - ultraSPORTS ultraPERFOM Bar choco, 30 g

Artikelomschrijving

Koolhydraat-weireep met stukjes abrikoos in volle melkchocolade

Ingrediënten

20% vollemelkchocolade (suiker, cacaoboter, vollemelkpoeder, cacaomassa, 
emulgator: sojalecithine), 12% gedroogde abrikozen, invertsuikerstroop, marsepein 
(suiker, amandelen, bevochtigingsmiddelen: sorbitol, invertase; invertsuikerstroop, 
glucosestroop), cornflakes (maisgriesmeel, suiker, gerstemout, zout), glucosestroop, 
7% weiproduct, vollemelkpoeder, 4% weiproteïne, 4% melkproteïne, raapolie, ouwels 
(aardappelzetmeel, maïszetmeel, emulgator: zonnebloemlecithine), 2% zonnebloem-
proteïne, maltodextrine, 1% zoeteweipoeder, rijstmeel, melkkaramelpoeder (suiker, 
mageremelkpoeder), natuurlijke aroma, emulgator: zonnebloemlecithine, voedings-
zuur: citroenzuur.

Kan sporen van pinda‘s, hazelnoten, tarwe en haver bevatten.

Voedingswaarden per 100 g per 30 g

energie kJ kcal kJ kcal

 1723 410 517 123

vet [g] 14,7 4,4

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

6,2 1,9

koolhydraten [g] 54,7 16,4

waarvan suiker [g] 36,3 11

voedingsvezels [g] 4,6 1,4

eiwit [g] 12,2 3,7

zout [g]* 0,53 0,16
*procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens VO (EU) nr. 1169/2011, voor een gemiddelde volwassene 8400 kJ/2000 kcal

Gebruik

Als maaltijdvervanger voor en als snelle energieleverancier tijdens de training / 
wedstrijd.

Bewaaradvies
Droog en koel bewaren.

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

http://www.rosebikes.nl

