
2102834 - Isostar sportdrankpoeder Hydrate & Perform Fresh (Grapefruit) 400 g

Ingrediënten
Sacharose, glucosesiroop, zuurmiddel citroenzuur, natriumcitraat, maltodextrine, calciumfosfaat, natuurlijk aroma, mag-
nesiumcarbonaat, natriumchloride, kaliumchloride, antioxidatiemiddel ascorbinezuur, vitamine B1.

Voedingswaardetabel

Energie per 100 ml sportdrank: 126 kJ / 30 kcal

Consumptie
Wij adviseren Isostar Hydrate & Perform reeds tijdens het opwarmen (150 ml tot 300 ml) te drinken en regelmatig tijdens 
en na de inspanning of de wedstrijd (elk kwartier ca. 150 ml). De volgende smaken zijn beschikbaar: fresh, sinaasappel, 
citroen. Bereiding: 3 maatlepels in 500 ml water(1 maatlepel komt overeen met een flinke eetlepel).

white/weiß
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Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 1586 373 631 148
vet [g] 0 0
waarvan verzadigde vetzuren[g] 0 0
koolhydraten [g] 88 35
waarvan suiker [g] 70 28
voedingsvezels [g]
eiwit [g] 0 0
zout [g] 2,0 0,80

vitamines/mineraalstoffen per 
100 g %1 per dosis of 

portie %1

thiamine (vitamine B1) [mg] 0,58 53 0,23 21
calcium [mg] 400 50 160 20
magnesium [mg] 155 41 62 17
natrium [g] 0,80 0,32

1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

 

Meer informatie op rosebikes.nl

www.rosebikes.nl


2102870 - Isostar bruistabletten Powertabs 10 Tabs Lemon 120 g

Ingrediënten
Glucose, zuurmiddel citroenzuur, natriumhydrogeencarbonaat, zetmeel, maltodextrine, natuurlijk citroenaroma en andere 
natuurlijke aroma‘s, kaliumcarbonaat, magnesiumcarbonaat, calciumcarbonaat, natriumchloride, calciumfosfaat, zoetstof 
aspartaam, vitamine C, vitamine E, vitamine B1, kleurstoffen bèta-caroteen. Bevat een fenylalaninebron.

Voedingswaardetabel

Energie per 100 ml sportdrank : 74 kJ / 17,4 kcal

Consumptie
Bij voorkeur drinken tijdens het opwarmen en regelmatig tijdens en na de training (tot 2 uur), iedere 15 minuten 150 ml. 
Los 2 tabletten op in 500 ml water.

white/weiß
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Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 1525 358 367 86
vet [g] 0 0
waarvan verzadigde vetzuren[g] 0 0
koolhydraten [g] 79 19
waarvan suiker [g] 75 18
voedingsvezels [g]
eiwit [g] 0 0
zout [g] 3,4 0,83

vitamines/mineraalstoffen per 
100 g %1 per dosis of 

portie %1

vitamine E [mg] 14 117 3,4 28
vitamine C [mg] 78 98 19 24
thiamine (vitamine B1) [mg] 1,1 100 0,26 24
calcium [mg] 340 43 82,0 10
magnesium [mg] 156 42 37,0 10
natrium [g] 1,4 0,33

 1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

http://www.rose.nl


2102922 - Isostar Gel Energy Gel Cherry + Caffeine 35 g

Ingrediënten
Glucosesiroop, water, fructose, natuurlijk kersenaroma, zuurmiddel: citroenzuur, aroma coffeïne, vitamine C, vitamine B1. 
Bevat natrium.

Voedingswaardetabel

Consumptie
Het wordt aanbevolen naast de gel extra vloeistof in te nemen. Bevat coffeïne. Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen 
die borstvoeding geven of zwanger zijn. Niet geschikt voor personen die overgevoelig zijn voor coffeïne (bevat 118 mg 
coffeïne / 100 g). Niet meer dan 2 zakjes per dag consumeren.

white/weiß
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Meer informatie op rose.nl

Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 1326 312 459 108
vet [g] 0 0
waarvan verzadigde vetzuren[g] 0 0
koolhydraten [g] 78 27
waarvan suiker [g] 54 18,9
voedingsvezels [g]
eiwit [g] 0 0
zout [g] 0,02 0,01

vitamines/mineraalstoffen per 
100 g %1 per dosis of 

portie %1

vitamine C [mg] 46 58 16 20
thiamine (vitamine B1) [mg] 0,62 56 0,22 20
natrium [g] 0,01 0,003

 1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

http://www.rose.nl


2102913 - Isostar Gel Energy Gel Strawberry Banana + Caffein 35 g

Ingrediënten
Glucosesiroop, water, fructose, natuurlijk bananenaroma, zuurmiddel: citroenzuur, aroma coffeïne, vitamine C, vitamine 
B1. Bevat natrium.

Voedingswaardetabel

Consumptie
Het wordt aanbevolen naast de gel extra vloeistof in te nemen. Bevat coffeïne. Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen 
die borstvoeding geven of zwanger zijn. Niet geschikt voor personen die overgevoelig zijn voor coffeïne (bevat 118 mg 
coffeïne / 100 g). Niet meer dan 2 zakjes per dag consumeren.

white/weiß
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Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 1326 312 459 108
vet [g] 0 0
waarvan verzadigde vetzuren[g] 0 0
koolhydraten [g] 78 27
waarvan suiker [g] 49 17
voedingsvezels [g]
eiwit [g] 0 0
zout [g] 0,02 0,01

vitamines/mineraalstoffen per 
100 g %1 per dosis of 

portie %1

vitamine C [mg] 46 58 16 20
thiamine (vitamine B1) [mg] 0,58 53 0,2 20
natrium [g] 0,01 0,003

 1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

http://www.rose.nl


2102931 - Isostar Gel Energy Gel Neutral 35 g

Ingrediënten
Glucosesiroop, water, fructose, natuurlijk kersenaroma, zuurmiddel: citroenzuur, aroma coffeïne, vitamine C, vitamine B1. 
Bevat natrium.

Voedingswaardetabel

Consumptie
Isostar Energy Gel is geschikt voor alle sporttakken, voornamelijk tijdens een inspanning (training, wedstrijd). Het wordt 
aanbevolen naast de gel extra vloeistof (200 ml) in te nemen.

white/weiß
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Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 1190 280 425 100
vet [g] 0 0
waarvan verzadigde vetzuren[g] 0 0
koolhydraten [g] 70 25
waarvan suiker [g] 25 9
voedingsvezels [g]
eiwit [g] 0 0
zout [g] 0,02 0,01

vitamines/mineraalstoffen per 
100 g %1 per dosis of 

portie %1

vitamine C [mg] 38 48 13 16
thiamine (vitamine B1) [mg] 0,56 51 0,2 18
natrium [g] 0,01 0,003

 1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

http://www.rose.nl


2102968 - Isostar reep High Energy Multifruits 40 g

Ingrediënten
Glazuur (suiker, plantaardige olie, magere melkpoeder, weipoeder, emulgator sojalecithine), havervlokken, graanex-
trudaat (rijst- en tarwemeel, rietsuiker, mout, tarweglute, zout), glucosesiroop, gekonfijte sinaasappelschillen 10,5% 
(sinaasappelschillen, glucosesiroop, suiker, zuurmiddel citroenzuur), invertsuikersiroop, glucose, gepofte rijst, appelstuk-
ken 3,1%, palmvet, stabilisatoren sorbitol en glycerine, aroma’s, ananasvlokken 1,3% (ananas, maiszetmeel, suiker), zu-
urmiddel citroenzuur, zout, emulgator soja- en koolzaadlecithine, vitamine C, vitamine E (lactose, melkeiwit), niacine, 
vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, conserveringsmiddel: zwaveldioxide.

Voedingswaardetabel

Consumptie
Ideaal voor of tijdens een inspanning. Vooral bij inspanning met een gemiddelde tot hoge intensiteit. Wij raden aan per 
dag één reep te consumeren.

white/weiß
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Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 1662 394 669 159
vet [g] 9,4 3,8
waarvan verzadigde vetzuren[g] 6,6 2,6
koolhydraten [g] 72 29
waarvan suiker [g] 35 14
voedingsvezels [g]
eiwit [g] 4,8 1,9
zout [g] 0,54 0,22

vitamines/mineraalstoffen per 
100 g %1 per dosis of 

portie %1

vitamine E [mg] 5,9 49 2,4 20
vitamine C [mg] 50 63 20 25
thiamine (vitamine B1) [mg] 1,0 91 0,40 36
riboflavine (vitamine B2) [mg] 0,78 56 0,31 22
niacine [mg] 8,8 55 3,5 22
vitamine B6 [mg] 1,2 86 0,48 34
natrium [g] 0,22 0,09

 1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

http://www.rose.nl


2102959 - Isostar reep High Energy Chocolate 35 g

Ingrediënten
Melkchocolade couverture 25% (suiker, cacaoboter, magere melkpoeder, wei, cacaomassa, melkvet, emulgator: soja-
lecithine, natuurlijk aroma), glucosesiroop, graanextrudaat (rijstmeel, tarwemeel 5,7%, bruine rietsuiker, tarwemout, 
tarwe-eiwit, zout), havervlokken, invertsuikersiroop, stabilisator: glycerine, koolzaadolie, gepofte rijst, vetarm cacaopo-
eder, zeezout, aroma, emulgator: koolzaad lecithine, vitamine B1, B2, B6, C, niacine, E (lactose, melkproteïne). Bevat 
natrium.

Voedingswaardetabel

Consumptie
Ideaal voor of tijdens een inspanning. Vooral bij inspanning met een gemiddelde tot hoge intensiteit. Wij raden aan per 
dag één reep te consumeren.

white/weiß
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Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 1742 414 619 149
vet [g] 12 4,2
waarvan verzadigde vetzuren[g] 6 2,1
koolhydraten [g] 70 25
waarvan suiker [g] 32 11
voedingsvezels [g]
eiwit [g] 6,2 2,2
zout [g] 0,58 0,2

vitamines/mineraalstoffen per 
100 g %1 per dosis of 

portie %1

vitamine E [mg] 7 58 2,5 21
vitamine C [mg] 105 128 36 45
thiamine (vitamine B1) [mg] 0,94 85 0,33 30
riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,1 79 0,39 28
niacine [mg] 11 69 3,9 24
vitamine B6 [mg] 1,1 79 0,39 28
natrium [g] 0,23 0,08

 1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

http://www.rose.nl


2102995 - Isostar reep High Protein 25 Hazelnut 35 g

Ingrediënten
Glucosesiroop, melkeiwit, melkchocoladecouverture 20% (suiker, magere melkpoeder, melkserum, cacaomassa, 
melkvet, emulgator: sojalecithine, natuurlijk aroma vanille), tarweglute, stabilisator: sorbitol, suiker, eiwitpoeder, 
fructosesiroop, hazelnoten (2,5%), stabilisator glycerine, zonnebloemolie, voedingsvezels uit rode biet, vetarm cacaopo-
eder, glucosesiroop gedroogd, aroma’s, vitamine C, vitamine E (lactose), niacine, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2.

Voedingswaardetabel

Consumptie
Consumeer de Isostar High Protein reep voor, tijdens en/of 15 minuten na de inspaning. Bij voorkeur met vloeistof innemen.

white/weiß
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Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 1622 385 568 135
vet [g] 10 4
waarvan verzadigde vetzuren[g] 5 2
koolhydraten [g] 50 18
waarvan suiker [g] 38 13
voedingsvezels [g]
eiwit [g] 25 8,8
zout [g] 0,58 0,20

vitamines/mineraalstoffen per 
100 g %1 per dosis of 

portie %1

vitamine E [mg] 8,3 69 2,9
vitamine C [mg] 49 61 17,2
thiamine (vitamine B1) [mg] 1,2 109 0,42
riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,3 93 0,46
niacine [mg] 14 88 4,9
vitamine B6 [mg] 1,4 100 0,49

 1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

http://www.rose.nl


2102986 - Isostar reep High Protein 25 Yoghurt 35 g

Ingrediënten
Glucosesiroop, melkeiwit (in poedervorm), melkchocolade 20% (suiker, cacaoboter en cacaomassa, magere melkpoe-
der, wei, melkvet, emulgator sojalecithine, natuurlijk aroma vanille), melkeiwit, glucosesiroop, stabilisator: sorbitol 
en glycerine, tarweglute, suiker, yoghurtpoeder, eiwitpoeder, fructosesiroop, plantaardige olies, appel- en abrikozen-
stukken (2%), aroma, bietenvezels, zuurmiddel appel- en citroenzuur, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine C, 
niacine, vitamine E (lactose), zetmeel, dextrose, conserveringsmiddel zwaveldioxide.

Voedingswaardetabel

Consumptie
Consumeer de Isostar High Protein reep voor, tijdens en/of 15 minuten na de inspanning. Bij voorkeur met een drankje.

white/weiß
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Voedingswaarden per 100 g per dosis of portie
energie kJ kcal kJ kcal
 1604 381 561 133
vet [g] 8,9 3
waarvan verzadigde vetzuren[g] 4,5 2
koolhydraten [g] 51 18
waarvan suiker [g] 41 14
voedingsvezels [g]
eiwit [g] 25 8,8
zout [g] 0,58 0,20

vitamines/mineraalstoffen per 
100 g %1 per dosis of 

portie %1

vitamine E [mg] 8,2 68 2,9
vitamine C [mg] 50 63 17,5
thiamine (vitamine B1) [mg] 1,2 109 0,42
riboflavine (vitamine B2) [mg] 1,3 93 0,46
niacine [mg] 13 81 4,6
vitamine B6 [mg] 1,6 114 0,56

 1 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid

http://www.rose.nl



