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Sport og fitness

CR7 Drive er en karbohydrat-elektrolytt-drikk 
for å opprettholde utholdenheten under langvarig 
trening. Den er perfekt under trening, eller ved 
utøvelse av idrett.

Det er en karbohydrat-elektrolytt-løsning som 
det er påvist at forbedrer vannabsorpsjonen under 
fysiske aktiviteter og som bidrar til å opprettholde 
utholdenhetsøvelser*, uansett om det gjelder en 
intens fotballkamp, eller bruk av tredemølle.

CR7 Drive inneholder også vitamin B12, som hjelper 
til med å opprettholde energigivende metabolisme 
i tillegg til å opprettholde et normalt immunforsvar. 
Produktet inneholder også magnesium, som hjelper 
til med å redusere trøtthet og utmattelse samt bidra 
til elektrolyttbalanse.

Hver porsjon inneholder under 100 kcal per porsjon 
og er enkel å drikke mens man er på farten. 
Drikken har en lett smak av acaibær.

*  Karbohydrat-elektrolytt-løsninger bidrar til å opprettholde utholdenheten under 
langvarig trening.

**  Karbohydrat-elektrolytt-løsninger forbedrer vannabsorpsjonen under fysisk aktivitet.

HOVEDFORDELER

• Velsmakende og forfriskende karbohydrat-elektrolytt-drikk
som inntas under trening.

• Utviklet i samarbeid med Cristiano Ronaldo, en av
verdens toppfotballspillere.

• Det er påvist at karbohydrat-elektrolytt-løsninger hjelper til
med å opprettholde utholdenhetsøvelser.*

• Forbedrer vannabsorpsjonen under trening.**

• Under 100 kcal per porsjon, som hjelper deg med å
begrense kaloriinntaket.

BRUK

• Poser: Bland 27 g (én pose) med pulver i 500 ml vann. Rist godt. 
Bør helst inntas under trening.

• Beholder: Bland 27 g (2 måleskjeer) med pulver i 500 ml vann. Rist godt. 
Bør helst inntas under trening.

For å finne ut mer, kontakt meg i dag:

CR7 DRIVE
Ernæringsinformasjon

Porsjonsstørrelse: 27 g
Porsjoner per beholder: 20

Porsjoner per eske: 10 poser

Per 100 g Per 500 ml  
ferdiglaget produkt*

Energi 1524 kJ  
358 kcal

411 kJ  
97 kcal

Fett
hvorav: mettet

0 g
0 g

0 g
0 g

Karbohydrater
hvorav: sukkerarter

86 g
66 g

23 g
18 g

Fiber 2,2 g 0,6 g

Protein 0 g 0 g

Salt 2,3 g 0,6 g

VITAMINER OG MINERALER % NRV** % NRV**

Tiamin 4,1 mg 373 % 1,1 mg 100 %

Vitamin B12 9,3 µg 372 % 2,5 µg 100 %

Magnesium 526 mg 140 % 142 mg 38 %

*  Per ferdiglagde produkt = 27 g porsjon 
(2 måleskjeer, eller 1 pose) med 500 ml vann

** Nutrient reference values = Referanseverdier for næringsstoffer

INGREDIENSER:
Dekstrose, sukker, maltodekstrin, trinatriumsitrat, isomaltulose***, 
surhetsregulerende middel (sitronsyre), magnesiumsalter av sitronsyre, 
kaliumsitrat, smakstilsetninger, fargestoffer (antocyaniner), cyanokobalamin, 
tiamin mononitrat.

*** Isomaltulose er en kilde til glukose og fruktose.
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