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Xxtra lowoz™
Artikelnummer: 22176
inhoud: 16 zakjes, 12g elk (192g)

Voor optimale prestaties
Tijdens elke soort oefening heeft het lichaam behoefte aan vocht,
vitaminen en koolhydraten.
De belangrijkste functie van sportdrankjes is om het vochtniveau
in het lichaam op pijl te houden door de vocht te vervangen die
door het oefenen verloren gaat. Bovendien kan het lichaam een
groot gedeelte van de vitaminen en vocht verliezen die belangrijk
zijn om normaal te functioneren.
Koolhydraten zijn ook essentieel voor een goede prestatie tijdens
het oefenen. Het lichaam verteert koolhydraten zeer snel; dat geeft
u de energieboost die u nodig heeft tijdens het sporten of
sportactiviteiten.
Na het oefenen zal uw lichaam tijd nodig hebben om te herstellen
van de fysieke belasting van de spieren en gewrichten. Door de
hersteltijd te versnellen door middel van een goede hydratatie en
voeding kun je de volgende keer langer en harder trainen waardoor
je sneller de resultaten behaald in fysiek uithoudingsvermogen en
sportresultaten.
Xxtra LowOz™ is een sportdrank dat mineralen, vitaminen en
voedingsstoffen combineert die je ondersteunen tijdens en na het
sporten – je ideale sportpartner!
 Vitamine B (Riboflavin), Vitamine B12, Vitamine C en Niacin dragen bij
aan een normaal, energie-opwekkende spijsvertering.

xxtra lowoz
De belangrijkste voedingswaarden per portie

Energie

43 kJ / 184 kcal

RDA*

sodium

50 mg

2%

Vitamine B1

1.5 mg

100%

Vitamine B2

1.7 mg

100%

niacin

20 mg

100%

3 μg

50%

Vitamine c

70 mg

117%

patotheenzuur

10 mg

100%

magnesium

22 mg

6%

Kalium

95 mg

3%

Vitamine B12

*% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

 Vitamine B2 (Riboflavin), Vitamine B12 en Vitamine C kunnen bijdragen
in het verlagen van de vermoeidheid.


Vitamine B2 en Vitamine C dragen bij in de bescherming van de
celcomponenten tegen oxidatieve schade.

 Vitamine C draagt bij in de normale werking van het immuunsysteem
tijdens en na een intense fysieke inspanning.

Aanbevolen gebruik
Mix de inhoud van één zakje Xxtra LowOz™ met 500 ml koolzuurvrij water. Roer of schud het goed en drink het langzaam
tijdesn de training. Roer of schud opnieuw wanneer dat nodig is.

Ingrediënten
Maltodextrine, fructose, glucose, voedingszuur (citroenzuur), kaliumcitraat, natriumchloride, losmiddel (silica), OPC-bevattende druivenpitten extract,
Magnesium chloride, oranje smaakstof, ascorbinezuur, losmiddel (calciumsilicaat), OPC-bevattende pine bark extract, zoetstof (sucralose), nicotinamide,
calcium D-pantothenaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, kleurstof (bètacaroteen) en cyanocobalamine.
Kan sporen van gluten bevatten.
Voor meer informatie bezoek onze website op: www.unicity.com

