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Sport & Fitness

CR7 Drive is een koolhydraten-elektrolyten drank 
voor het behoud van het uithoudingsvermogen 
tijdens langdurige beweging. Ideaal om te 
consumeren tijdens inspanning of sport.

Het is een koolhydraat-elektrolyten oplossing die 
de absorptie van water gedurende fysieke activiteit 
verbetert en het uithoudingsvermogen helpt 
behouden*, of het nu een intense voetbalwedstrijd 
is of een hardloopronde.

CR7 Drive bevat ook vitamine B12 wat het energie-
metabolisme helpt behouden, evenals de normale 
functie van het immuunsysteem. Ook bevat het 
magnesium, wat vermoeidheid helpt verminderen 
en bijdraagt aan een elektrolytenbalans.

Elke portie bevat minder dan 100kcal per portie 
en is gemakkelijk te drinken tijdens het bewegen. 
Lichte Açai bessen smaak.

*  Koolhydraten-elektrolyten oplossingen dragen bij aan het behoud van het 
uithoudingsvermogen en prestaties gedurende duursport.

**  Koolhydraten-elektrolyten oplossingen verbeteren de opname van water 
gedurende fysieke inspanning.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

• Heerlijke en verfrissende koolhydraten-elektrolyten drank om te 
nuttigen tijdens het sporten.

• Ontwikkeld in samenwerking met Cristiano Ronaldo, een van de 
elite spelers binnen wereldvoetbal.

• Koolhydraten-elektrolyten oplossing die het uithoudingsvermogen 
bewezen helpt verbeteren.*

• Verbetert ook de absorptie van water gedurende inspanning.

• Minder dan 100kcal per portie om uw calorie inname te  
helpen beheersen.

GEBRUIK

• Sachets: Mix 27g (een sachet) poeder met 500ml water en schud grondig.  
Best te consumeren tijdens inspanning.

• Bus: Meng 27g (2 scheppen) poeder met 500ml water en schud grondig.  
Best te consumeren gedurende inspanning.

Neem vandaag nog contact met me op voor meer info:

CR7 DRIVE
Voedingswaarde-informatie

Portiegrootte: 27 g
Porties per bus: 20

Porties per doos: 10 sachets

Per 100 g Per 500 ml  
geprepareerd 
product*

Energie 1524 kJ  
358 kcal

411 kJ  
97 kcal

Vet
waarvan: verzadigd

0 g
0 g

0 g
0 g

Koolhydraten
Waarvan: suikers

86 g
66 g

23 g
18 g

Vezels 2.2 g 0.6 g

Proteïne 0 g 0 g

Zout 2.3 g 0.6 g

VITAMINEN EN MINERALEN % NRV** % NRV**

Thiamine 4.1 mg 373 % 1.1 mg 100 %

Vitamine B12 9.3 µg 372 % 2.5 µg 100 %

Magnesium 526 mg 140 % 142 mg 38 %

* Geprepareerd product = 27 g portie (2 scheppen of 1 sachet) met 500 ml water
** Voedingsreferentiewaarden

INGREDIËNTEN:
Dextrose, suiker, maltodextrine, trinatriumcitraat, isomaltulose***, 
zuurteregelaar (citroenzuur), magnesiumzout van citroenzuur,  
kaliumcitraat, aroma’s, kleuren (anthocyanen), cyanocobalamine,  
thiamine mononitraat.

*** Isomaltulose is een bron van glucose en fructose.
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