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1769182 - Xenofit Energy Gel berry 25g

Artikelomschrijving

Geconcentreerde koolhydratengel voor sporters

Ingrediënten

Maltodextrine 55%, water, glucose 10%, fructose 2%, zuurteregelaar natriumcitraat, ma-
tethee-extract (met ongeveer 3% coffeïne) 1%, conserveermiddel kaliumsorbaat, voe-
dingszuur citroenzuur, aroma (framboos), vruchtentheeextract op maltodextrine, an-
ti-oxidanten ascorbinezuur, vitamine B6 , vitamine B1, vitamine B2

Voedingswaardetabel per 100 g per 25 g (1 gel)

energie kJ kcal kJ kcal

 1183 278 296 70

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0 0

koolhydraten [g] 68 17

waarvan suiker [g] 12 3

eiwit [g] 0 0

zout [g] 0,9 0,23

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 pro 25 g 
(1 gel)

%1

thiamine (vitamine B1) [mg] 1,1 100 0,28 25

riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,43 102 0,36 26

vitamine B6 [mg] 1,57 112 0,39 28
1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

Buiten het bereik van kleine kinderen en op 
kamertemperatuur bewaren.

Consumptie

4 sticks per dag met water (min. 200 ml/stick). Bij hoge inspanning tot 10 sticks per dag.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en uitgebalanceerde 
voeding en een gezonde leefstijl. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden 
overschreden. Bevat coffeïne. Niet geschikt voor kinderen en zwangere vrouwen. 
(ca. 30 mg per 4 sticks)

Deze informatie dient ter verduidelijking. Maatgevend zijn de informatie en de waar-
den op de verpakkingen.

http://www.rosebikes.nl
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1769191 - Xenofit Energy Gel Citrus 25g

Artikelomschrijving

Geconcentreerde koolhydratengel voor sporters

Ingrediënten

Maltodextrine 55%, water, dextrose 10%, fructose 2%, zuurteregelaar natriumcitraat, 
matéthee-extract (met ca. 3% coffeïne) 1%, voedingszuur citroenzuur, 
conserveermiddel kaliumsorbaat, natuurlijk citrusaroma, antioxidant 
ascorbinezuur, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2

Voedingswaardetabel per 100 g per 25 g (1 gel)

energie kJ kcal kJ kcal

 1181 278 295 69

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0 0

koolhydraten [g] 68 17

waarvan suiker [g] 12 3

eiwit [g] 0 0

zout [g] 0,9 0,23

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 pro 25 g 
(1 gel)

%1

thiamine (vitamine B1) [mg] 1,1 100 0,28 25

riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,43 102 0,36 26

vitamine B6 [mg] 1,57 112 0,39 28
1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

Buiten het bereik van kleine kinderen en op 
kamertemperatuur bewaren.

Consumptie

4 sticks per dag met water (min. 200 ml/stick). Bij hoge inspanning tot 10 sticks per dag.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en uitgebalanceerde 
voeding en een gezonde leefstijl. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden 
overschreden. Bevat coffeïne. Niet geschikt voor kinderen en zwangere vrouwen. 
(ca. 30 mg per 4 sticks)

Deze informatie dient ter verduidelijking. Maatgevend zijn de informatie en de waar-
den op de verpakkingen.

http://www.rosebikes.nl


Producent  Xenofit GmbH, Midgardstraße 7, D-82327 Tutzing, Germany, www.xenofit.de
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1805776 - Xenofit Energy Gel Maracuja 25g

Artikelomschrijving

Geconcentreerde koolhydratengel voor sporters

Ingrediënten

Maltodextrine 55%, water, dextrose 10%, fructose 2%, zuurteregelaar natriumcitraat, 
matéthee-extract (met ca. 4% coffeïne) 1%, voedingszuur citroenzuur, 
conserveermiddel kaliumsorbaat, aroma (passievrucht/abrikoos), antioxidant 
ascorbinezuur, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2.

Voedingswaardetabel per 100 g per 25 g (1 gel)

energie kJ kcal kJ kcal

 114 274 291 69

vet [g] 0 0

waarvan verzadigde vetzuren 
[g]

0 0

koolhydraten [g] 68 17

waarvan suiker [g] 12 3

eiwit [g] 0 0

zout [g] 0 0,23

Vitamines/mineraalstoffen per 100 g %1 pro 25 g 
(1 gel)

%1

thiamine (vitamine B1) [mg] 1,1 100 0,28 25

riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,43 102 0,36 26

vitamine B6 [mg] 1,57 112 0,39 28
1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

Buiten het bereik van kleine kinderen en op kamertemperatuur bewaren.

Consumptie

4 sticks per dag met water (min. 200 ml/stick). Bij hoge inspanning tot
10 sticks per dag.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en uitgebalanceerde 
voeding en een gezonde leefstijl. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet. 
overschrijden! 

Deze informatie dient ter verduidelijking. Maatgevend zijn de informatie en de waar-
den op de verpakkingen.

http://www.rosebikes.nl

