Ravintosisältö

Annoskoko: 27 grammaa
Annoksia purkissa: 20
Annospusseja laatikossa: 10

CR7 DRIVE

100 grammassa jauhetta

500 ml:ssa valmista
juomaa*

Energiaa

1524 kJ
358 kcal

411 kJ
97 kcal

Rasvaa
josta tyydyttyneitä
rasvahappoja

0g

0g

0g

0g

Hiilihydraatteja
josta sokereita

86 g
66 g

23 g
18 g

Kuitua

2,2 g

0,6 g

Proteiinia

0g

0g

Suolaa

2,3 g

VITAMIINIT JA
KIVENNÄISAINEET
Tiamiinia

0,6 g
% NRV**

4,1 mg

% NRV**

373 %

1,1 mg

100 %

B12-vitamiinia

9,3 µg

372 %

2,5 µg

100 %

Magnesiumia

526 mg

140 %

142 mg

38 %

* 500 ml:ssa valmista juomaa eli 27 grammaa (2 mitallista tai 1 annospussillinen)
jauhetta sekoitettuna 500 millilitraan vettä
** Ravintoaineiden saannin vertailuarvosta

AINESOSAT:
Dekstroosi, sokeri, maltodekstriini, trinatriumsitraatti, isomaltuloosi***,
happamuudensäätöaine (sitruunahappo), sitruunahapon magnesiumsuolat,
kaliumsitraatti, aromiaineet, väriaineet (antosyaanit), syanokobalamiini,
tiamiinimononitraatti.
*** Isomaltuloosi on glukoosin ja fruktoosin lähde.

Urheilu ja kuntoilu
CR7 Drive on kuntoilijoille ja urheilijoille suunnattu
hiilihydraatti-elektrolyyttijuoma, joka auttaa
jaksamaan pitkäkestoisen liikunnan aikana.
Se on hiilihydraatti-elektrolyyttiliuos, joka tutkitusti
edistää veden imeytymistä fyysisen suorituksen
aikana ja auttaa pitämään yllä kestävyyttä ja
suorituskykyä*, olipa kyseessä sitten huipputason
jalkapallo-ottelu tai tavallinen juoksumattotreeni.
CR7 Drive sisältää B12-vitamiinia, joka auttaa
pitämään yllä energia-aineenvaihduntaa ja
immuunijärjestelmän toimintaa, sekä magnesiumia,
joka auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta
sekä edistämään elektrolyyttitasapainoa.
Yksi annos sisältää alle 100 kcal energiaa.
Miedosti acai-marjan makuista juomaa on helppo
juoda suorituksen aikana.

KESKEISET HYÖDYT
• Hyvänmakuinen ja virkistävä hiilihydraatti-elektrolyyttijuoma sopii
juotavaksi liikunnan aikana.
• Juoma on kehitetty yhteistyössä maailmanluokan jalkapalloilija
Cristiano Ronaldon kanssa.
• Hiilihydraatti-elektrolyyttiliuos, jonka on todettu auttavan tukemaan
suorituskykyä ja kestävyyttä.*
• Edistää myös veden imeytymistä liikunnan aikana.**
• Yksi annos sisältää alle 100 kcal energiaa, joten se ei vaikuta
merkittävästi päivän energiansaantiin.
KÄYTTÖ
• Annospussit: Sekoita yksi 27 gramman annospussillinen jauhetta 5 dl:aan vettä
ja ravista voimakkaasti. Tuote sopii parhaiten nautittavaksi liikunnan aikana.
• Purkki: Sekoita 27 grammaa eli kaksi mitallista jauhetta 5 dl:aan vettä ja ravista
voimakkaasti. Tuote sopii parhaiten nautittavaksi liikunnan aikana.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä jo tänään:

* Hiilihydraatti-elektrolyyttiliuos edistää kestävyyssuoritusta pitkäkestoisen
kestävyysharjoittelun aikana.
** Hiilihydraatti-elektrolyyttiliuos parantaa veden imeytymistä fyysisen
suorituksen aikana.

NRV = Ravintoaineiden saannin vertailuarvo
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