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DRIVE

PRODUCT VERGELIJKING
WAT IS CR7 DRIVE?
CR7 Drive is een hypotone drank voor geavanceerde hydratatie en
uithoudingsvermogen*.
CR7 is ontwikkeld voor mensen met een actieve levensstijl. Het is een
koolhydraat-elektrolyten drank voor het behoud van het uithoudingsvermogen
tijdens langdurige beweging. Ideaal tijdens je workout.
Een portie bevat minder dan 100kcal en is gemakkelijk te bereiden.
Heeft een lichte Açai bessen smaak.
CR7 Drive is ontwikkeld in samenwerking met Cristiano Ronaldo. Het
is een koolhydraten-elektrolyten oplossing die de absorptie van water
gedurende fysieke activiteit bewezen verbetert en het uithoudingsvermogen
helpt behouden*. Zowel tijdens een intensieve voetbalwedstrijd, als een
workout sessie in de sportschool.

VOEDINGSWAARDE INFORMATIE:
Portie grootte: Meng 27g (2 lepels of 1 sachet) met
500 ml water
Hoeveelheid per portie:
Calorieën: 97 kcal
Koolhydraten: 23 g
Suiker: 18 g
Natrium: 0.6 g
INGREDIENTEN:
Dextrose, suiker, maltodextrine, trinatriumcitraat, isomaltulose***,
zuurteregelaar (citroenzuur), magnesiumzout van citroenzuur,
kaliumcitraat, aroma’s, kleurstof (anthocyanen), cyanocobalamine,
thiamine mononitraat.
*** Isomaltulose is een bron van glucose en fructose.
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CALORIEEN
PER PORTIES:

IDEAAL GEBRUIK:

Altijd, lage intensiteit
beweging <1,5 uur

Beweging 1,5- 2 uur

Lage intensiteit
beweging 1,5 uur
– 2 uur

Laag tot gemiddelde
intensiteit beweging
>2 uur

Gemiddeld tot
hoge intensiteit
beweging >30 min

Hoge intensiteit >2 uur

KENMERKEN:

Matige elektrolyten
mix, B-vitaminen
en vitamine C

Isotone koolhydratenelektrolyten drank

Hypotone
koolhydratenelektrolyten drank,
mineralen, B-vitaminen

Mix van 2 koolhydraten,
weiproteïnen isolaat,
breed spectrum
van vitaminen

VOORDELEN:

Hydratatie, vitaminen

Hydratatie, vitaminen

Hydratatie,
B-vitaminen

Hydratie (behoud van
spiermassa**), vitaminen

Geen

Sucrose en isomaltulose

Glucose,
maltodextrine, sucrose
en isomaltulose

Fructose en
maltodextrine

KOOLHYDRAAT
BRON:

* Koolhydraten-elektrolyten oplossingen verbeteren de opname van water gedurende fysieke inspanning en dragen bij aan het behoud van uithoudingsvermogen tijdens duursport.
** Proteïne draagt bij aan het behoud van spiermassa
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