
Iso Plex Pompelmoes-
Kers
Tonifiërende en rehydraterende drank met elektrolyten Voedingssupplement met vitaminen en
mineralen

Productbeschrijving

Isotone drank speciaal ontwikkeld om de hydratatie te optimaliseren. o Rijk aan elektrolyten,
magnesium en andere micronutriënten die noodzakelijk zijn voor de energieproductie. o Bevat een
volledig gamma van vitaminen, mineralen, sporenelementen, taurine, citroenzuur en appelzuur. o Voor elke atleet die veel zweet. o
Bevordert soepele spieren. 

Ingrediënten

NUTRITIONELE INFORMATIE PER PORTIE (41 g)

%ADH**

kcal 140.000

kJ 597.000

Eiwitten 0.020 g

Koolhydraten waarvan: 35.000 g

° suikers 24.000 g

Vetten 0.010 g

° verzadigde vetten 0 g

Vitamine A (bètacaroteen) 160.000 µg 20%

Vitamine B1 (thiamine HCl, 0.700 mg 50%

thiaminemononitraat)

Vitamine B2 (riboflavine-5- 0.800 mg 50%

fosfaat, riboflavine)

Vitamine B3 (niacinamide) 9.000 mg 50%

Vitamine B5 (calciumpanto- 3.000 mg 50%

thenaat)

Vitamine B6 (pyridoxal-5- 1.000 mg 50%

fosfaat, pyridoxine HCl)

Vitamine B12 (cyanocoba- 0.500 µg 50%

lamine)

Vitamine C (ascorbinezuur) 30.000 mg 50%

Vitamine E (DL-alfatocofe- 5.000 mg 50%

rolacetaat-
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Biotine 75.000 µg 50%

Calcium (lactaat) 200.000 mg 25%

Chroom (polynicotinaat) 62.500 µg 50%

Ijzer (gluconaat) 2.100 mg 15%

Fosfor (dinatriumfosfaat) 242.700 mg 30%

Kalium (fosfaat) 200.000 mg 5%

Mangaan (citraat) 0.876 mg 25%

Magnesium(citraat) 75.000 mg 25%

Natrium 230.000 mg 9%

Gemengd met: fructose, glucose, maltodextrine, gesproeidroogde glucosesiroop,

pompelmoessappoeder, citroenzuur, taurine, maleïnezuur, kersenaroma, rode

bietextract, siliciumdioxide, aspartaam*

aspartaam* = bron van fenylalanine

**ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (E.C.)

Verpakking

781 gram

Gebruik

Tijdens de inspanning, oplossen in een shaker (500 ml) en opdrinken binnen het uur. Na de inspanning, bij overvloedige
transpiratie, 2 porties mengen in 1 liter water en opdrinken binnen het uur. 2 porties Iso Plex in 1 liter water leveren 72 g
koolhydraten.

Voorzorg

In dit product zijn geen ingrediënten of hulpstoffen gebruikt die gluten bevatten.
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