
1865820 - Multipower SET multicarbo Gel Cherry-Banana 3 + 1 x gratis (4x 40g)

Beschrijving
Voedingssupplement. Gel met toegevoegd zout voor sporters. Kers-banaan smaak.

Ingrediënten
Maltodextrine, water, fructose, natriumchloride, kaliumcitraat, natriumcitraat, zuurmiddel citroenzuur, aroma, conserverings-
stoffen: kaliumsorbaat, natriumbenzonaat.

Voedingswaardetabel

Consumptie
4 zakjes per dag. Alle 45 min. twee zakjes voor en tijdens intensieve sportieve activiteiten met water consumeren. De 
aangegeven aanbevolen te consumeren hoeveelheid mag niet worden overgeschreden. Voedingssupplement zijn geen 
vervanging voor een uitgebalanceerde voeding en een gezonde leefwijze.

Bewaren buiten bereik van kleine kinderen.

Koel en droog bewaren.

white/weiß

Meer info op rosebikes.nl

Voedingswaardetabel per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 1105 260 442 104
vet [g]
waarvan verzadigde vetzuren [g]
koolhydraten [g] 65 26
waarvan suiker [g] 25 10
voedingsvezels [g]
eiwit [g]
zout [g] 0,88 0,35
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1865839 - Multipower SET multicarbo Gel Cola + Guarana 3 + 1 x gratis (4x 40g)

Beschrijving
Voedingssupplement. Gel met guarana-extract en zout voor sporters– (verhoogd coffeïnegehalte: 50 mg/100 g) colasmaak.

Ingrediënten
Maltodextrinee, water, fructose, guarana-extract (0,5 %), aroma, natriumchloride, kaliumchloride, kaliumcitraat, natrium-
citraat, zuurmiddel citroenzuur, conserveringsstoffen kaliumsorbaat en natriumbenzonaat.

Voedingswaardetabel

1 Procent van de aanbevolen dagelijks hoeveelheid

Consumptie
4 zakjes per dag. Alle 45 min. een zakje consumeren tijdens intensieve sportieve activiteiten. De aangegeven aanbevolen te 
consumeren hoeveelheid mag niet worden overgeschreden. Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een 
uitgebalanceerde voeding en een gezonde leefwijze.

Bewaren buiten bereik van kleine kinderen. Niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven of  
coffeïne-overgevoelige mensen.

Koel en droog bewaren.

white/weiß

Meer info op rosebikes.nl

Voedingswaardetabel per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 1105 260 442 104
vet [g]
waarvan verzadigde vetzuren [g]
koolhydraten [g] 65 26
waarvan suiker [g] 25 10
voedingsvezels [g]
eiwit [g]
zout [g] 0,88 0,35
Vitamine/mineraalstoffen per 

100 g
%1 per dosis of 

portie
%1

coffeïne [mg] 50 20
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1865848 - Multipower SET multicarbo Gel Orange + Palatinose 3 + 1 x gratis (4x 40g)

Beschrijving
Voedingssupplement. Gel met isomaltulose* en zout voor sporters – sinaasappelsmaak.

Ingrediënten
Maltodextrine, water, isomaltulose* (10 %), fructose, natriumchloride, kaliumchloride, kaliumcitraat, natriumcitraat, zuurmid-
del citroenzuur, aroma, conserveringsstoffen kaliumsorbaat en natriumbenzonaat.

*isomaltulose is een glucose- en fructosebron.

Voedingswaardetabel

Consumptie
4 zakjes per dag. Alle 30–45 min twee zakjes voor en tijdens intensieve sportieve activiteiten consumeren. De aangegeven 
aanbevolen te consumeren hoeveelheid mag niet worden overgeschreden. Dit voedingssupplement is geen vervanging voor een 
uitgebalanceerde voeding en een gezonde leefwijze.

Bewaren buiten bereik van kleine kinderen.

Koel en droog bewaren.

white/weiß

Meer info op rosebikes.nl

Voedingswaardetabel per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 1071 252 428 101
vet [g]
waarvan verzadigde vetzuren [g]
koolhydraten [g] 65 25
waarvan suiker [g] 25 10
voedingsvezels [g]
eiwit [g]
zout [g] 0,85 0,34
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1865857 - Multipower SET multicarbo Gel Lemon+Palatinose+L-Carnitin 3 + 1 x gratis (4x 40g)

Beschrijving
Voedingssupplement. Gel met isomaltulose*, zout en l-carnitine voor sporters – citroen smaak.

Ingrediënten
Maltodextrine, water, isomaltulose* (10 %), fructose, natriumchloride, kaliumchloride, kaliumcitraat, natriumcitraat, zuurmid-
del citroenzuur, aroma, l-carnitine (0,2 %), conserveringsstoffen kaliumsorbaat en natriumbenzonaat.

*isomaltulose is een glucose- en fructosebron.

Voedingswaardetabel

1 Procent van de aanbevolen dagelijks hoeveelheid

Consumptie
4 zakjes per dag. Alle 45 min. twee zakjes voor en tijdens intensieve sportieve activiteiten met water consumeren. De 
aangegeven aanbevolen te consumeren hoeveelheid mag niet worden overgeschreden. Voedingssupplement zijn geen 
vervanging voor een uitgebalanceerde voeding en een gezonde leefwijze.

Bewaren buiten bereik van kleine kinderen. 

Koel en droog bewaren.

white/weiß

Meer info op rosebikes.nl

Voedingswaardetabel per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 1071 252 428 101
vet [g]
waarvan verzadigde vetzuren [g]
koolhydraten [g] 62 25
waarvan suiker [g] 25 10
voedingsvezels [g]
eiwit [g]
zout [g] 0,85 0,34
Vitamine/mineraalstoffen per 

100 g
%1 per dosis of 

portie
%1

l-carnitine [g] 0,2 0,08
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