PRODUCTINFORMATIE

HYDRATE+

FITNESSMAATJE | SIDEKICK | SPORTMAATJE

30 (5,7 g) portieverpakkingen

Ontmoet je nieuwe fitnessmaatje, sidekick en sportmaatje! Hydrate+
is een drankenpoeder boordevol met elektrolyten, zodat je lichaam
gehydrateerd, gebalanceerd en verfrist blijft. Het zit boordevol met
essentiële voedingsstoffen en mineralen om je dagelijkse bezigheden
en drukke levensstijl te ondersteunen, of je nu bij het café, de
sportschool of happy hour je tijd doorbrengt! Hydrate+ helpt je door
te blijven gaan terwijl het je algehele welzijn** ondersteunt waardoor je
je gehydrateerd voelt en er gehydrateerd uitziet!
Eigenschappen en voordelen:
• Bevat vijf essentiële elektrolyten voor dagelijkse ondersteuning om
gehydrateerd te blijven
• Ondersteunt bij jouw herstel na het trainen*
• Gaat meerdere symptomen van een kater tegen
• Ondersteunt een verfriste en gehydrateerde huid*
• Suikervrij!
• Intense citroensmaak
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VOEDINGSINFORMATIE

Scroll to page 2 to view your label
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• Chargé en électrolytes
• Infusé avec des nutriments
• Sans sucre

VOORGESTELD GEBRUIK

Nutrition Facts / Valeurs nutritionnelles / Información nutricional /
Nährwertinformation / Ravintotietoa / Næringsindhold /
Næringsinnholdsinformasjon / Voedingsinformatie / Näringsinnehåll

Manganese / Manganèse / Manganeso / Mangan /
Mangaani
Magnesium / Magnésium / Magnesio
Potassium / Potasio / Kalium
Copper / Cuivre / Cobre / Kupfer / Kupari / Kobber / Koper
/ Koppar
Zinc / Zinc / Zink / Sinkki
Coconut Water / Eau de coco en poudre / Agua de coco
en polvo / Kokosnusswasserpulver / Kookosvesijauhe /
Kokosmælk-pulver / Kokkosvannpulver /
Kokosnootwaterpoeder / Kokosvattenpulver
Salt / Sel / Sal / Salz / Suola / Zout

Per 5.7 g / Par 5,7
g / Por 5,7 g / Pro
5,7 g / Pr 5,7 g

% NRV* / VNR* / VRN* /
VSVA* / RI* / ADH*
Per 5.7 g

1mg

50%

100mg

27%

500mg

25%

0.2mg

20%

1.5mg

15%

1g

0.15g

*NRV = Nutrition reference values / *NRV = Nährstroffbezugswerte / *VNR = valeurs nutritionnelles de
référence / *VRN = Valor de referencia de nutrientes / *VSVA = vuorokautisen saannin / *RI =
referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal) / *RI = referanseinntak for en
voksen gjennomsnittsperson (8400 kJ/2000 kcal) / *RI = referensintag för en genomsnittlig vuxen
(8400 kJ/2000 kcal) / *ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Mix één portie met 250 ml water voor het perfectie

INGRÉDIENTS : acide (acide citrique), eau de coco
déshydratée,
phosphate
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de
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citrate de potassium, arômes, antihumidifiant (dioxyde
de silicium), arôme de citron vert, émulsifiant (gomme
de guar), sel, édulcorant (glycosides de stéviol),
colorants (chlorophylle, bêta-carotène), citrate de
manganèse, citrate de zinc, molybdate de sodium,
chlorure de chrome, oxyde de cuivre, sélénite de sodium
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SUGGESTION D’UTILISATION : Pour obtenir la boisson
hydratante idéale, mélangez un paquet dans 250 ml
d’eau. Prenez-en une fois par jour, par exemple après
une activité physique.
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WAARSCHUWING

AVERTISSEMENT : Ne pas dépasser la dose journalière
recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Overschrijf
delaaanbevolen
dagelijkse
Conserver
à l’abri de
chaleur, de la lumière
et dehoeveelheid
l’humidité.
Conserver
Ne pas houden.
niet. Buiten
hetà température
bereik van ambiante.
jonge kinderen
utiliser si le sceau de sécurité est manquant ou
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tegen
hitte,
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Le magnésium
contribuevoor
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électrolytique.
geen vervanging
een gevarieerd
enLeevenwichtig
zinc contribue au métabolisme acido-basique normal.

dieet en een gezonde levensstijl.

INGREDIENTS : Acid (citric acid), coconut water dehydrated,
30 (5.7 g) sobres individuales | PESO NETO 171 g
potassium phosphate, magnesium citrate, calcium citrate,
Socio en el gimnasio | Colega | Amigo fiel
natural lemon flavouring, potassium citrate, flavourings,
Sabor a una ráfaga de limón
anti-caking agent (silicon dioxide), lemon lime flavouring,
Complemento alimenticio con minerales. Con
emulsifier (guar gum), salt, sweetener (steviol glycosides),
edulcorante.
colours
(chlorophylls,
beta-carotene),
citrate,
zinc
Keto, Sin OMG, Sin soja, Vegano
*Magnesium
draagt
bij aan het elektrolytisch
evenwicht. Zinkmanganese
draagt bij aan het
behouden
van een gezonde huid.
citrate,
molybdate,
chromium
chloride,
copper oxide,
**Water
draagt bijsodium
aan het behouden
van normaal
fysiek en cognitief
functioneren.
La vida requiere equilibrio. Tú necesitas reponer
sodium selenite
Voedingssupplementen
zijn geen vervanging voor een gevarieerd en evenwichtig dieet en een gezonde levensstijl.
energías.
• Cargado de electrolitos
SUGGESTED USE: For the perfect hydration drink, mix one
• Enriquecido con nutrients
packet into 250 ml of water. Enjoy once a day e.g. after physical
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HYDRATE+

30 (5.7 g) Single Serve
Packets
| NET WT.gedehydrateerd
171 g
INGREDIËNTEN:
zuur
(citroenzuur),
Gym Partner
| Sidekick | Bounce-Back
Buddy
kokoswater,
kaliumfosfaat,
magnesiumcitraat,
calciumcitraat,
Lemon Burst Flavour
natuurlijk
citroensmaakstof,
kaliumcitraat,
smaakstoffen,
Food supplement with Minerals. With sweetener.
antiklontermiddel
(siliciumdioxide),
citroen-limoensmaakstof,
Keto Friendly, Non-GMO,
Soy Free, Vegan
Life requires
balance. zout,
You require
replenishment.
emulgator
(guargom),
zoetstof
(steviolglycosiden),
• Electrolyte
charged
kleurstoffen
(chlorofylen,
betacaroteen), mangaancitraat,
• Nutrient infused
zinkcitraat,
natriummolybdaat, chroomchloride, koperoxide,
• Sugar free
natriumseleniet
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HYDRATE+

FITNESSMAATJE | SIDEKICK | SPORTMAATJE
VEELGESTELDE VRAGEN
Wat is Hydrate+?

Waarom is hydratatie belangrijk?

Hydrate+ is een suikervrij drankenpoeder met
elektrolyten waarbij elke slok telt! Het hydrateert
jouw lichaam en vult vele essentiële mineralen en
voedingsstoffen aan die je nodig hebt om je dagelijkse
levensstijl evenwichtig aan te kunnen. Hydrate+ houdt
je gehydrateerd, gebalanceerd en fris of je nu bij het
café, de sportschool of happy hour je tijd doorbrengt!

Door gehydrateerd te blijven, verbeter je je stemming,
prestaties en algehele gezondheid!** Een goede
routine om gehydrateerd te blijven, helpt ook nog
eens om je huid mooi en gezond te houden.* Probeer
elke dag twee liter water te drinken! Als je lichaam
uitdroogt door snel vochtverlies, kan dit leiden tot een
elektrolytentekort wat weer aangevuld kan worden met
een goede hydratatieroutine. Het is een goede reden
om Hydrate+ te gebruiken om gehydrateerd te blijven
en je elektrolyten in balans te houden!

Waarom moet ik Hydrate+ gebruiken?
Water is maar één hoofdstuk in het verhaal van
hydratatie; elektrolyten moeten ook elke dag
worden aangevuld om er goed uit te zien en om je
goed te voelen! Hydrate+ zit tjokvol met essentiële
voedingsstoffen en antioxidanten om je juist daarbij te
ondersteunen. Dagelijkse activiteiten zoals het drinken
van koffie en alcohol, sporten en een drukke levensstijl,
kunnen bijdragen aan uitdroging, maar Hydrate+ helpt
juist om je gehydrateerd te houden terwijl het ook je
algehele welzijn ondersteunt.**
Wanneer moet ik Hydrate+ gebruiken?
Hydrate+ kan zowel voor of na het sporten worden
gebruikt om je te hydrateren, spierfunctie te
ondersteunen en om een deel elektrolyten weer aan
te vullen dat je bent kwijtgeraakt door te zweten. Je
zou het ook moeten drinken als je koffie of alcohol
hebt gedronken om vocht en elektrolyten weer aan
te vullen. In andere woorden: neem Hydrate+ overal
mee naartoe! Zie het als je nieuwe sidekick! Gebruik
Hydrate+ elke dag om een algehele elektrolytenbalans
te behouden en om je dagelijkse vochtbalans op peil te
houden.
Welke actieve elektrolyten zitten in Hydrate+?
Hydrate+ bevat vele belangrijke elektrolyten zoals
kalium, magnesium, calcium, natrium en chloride.
Al deze bestandsdelen ondersteunen je algehele
gezondheid door bijvoorbeeld spierfunctie, bloeddruk,
en psychisch functioneren op peil te houden!

Past Hydrate+ in het keto-dieet?
Ja! Hydrate+ is keto-dieetvriendelijk en vult veel
elektrolyten aan die je snel kunt verliezen als je een
keto-levensstijl volgt.
Hoe smaakt Hydrate+?
Hydrate+ heeft de smaak Lemon Burst, een
verfrissende, citroen-limoenachtige citrussmaak.
Hoeveel porties Hydrate+ zitten er in één
verpakking?
Elk pakje Hydrate+ bevat dertig portieverpakkingen.
Ondersteun jouw vochtbalans met een portie per dag!
Is Hydrate+ veganistisch?
Ja, Hydrate+ is veganistisch. Daarnaast bevat het geen
GGO, is het sojavrij en keto-dieetvriendelijk!
Bevat Hydrate+ gluten?
De Hydrate+-formule bevat geen glutenbevattende
ingrediënten. Het is momenteel nog niet getest op
gluten die mogelijk wel of niet worden toegevoegd
tijdens het productieproces.
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*Magnesium draagt bij aan het elektrolytisch evenwicht. Zink draagt bij aan het behouden van een gezonde huid.
**Water draagt bij aan het behouden van normaal fysiek en cognitief functioneren.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerd en evenwichtig dieet en een gezonde levensstijl.
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Kan ik Hydrate+ gebruiken als ik zwanger ben,
borstvoeding geef of een chronische medische
aandoening heb?
Voordat je een nieuw product wilt gebruiken, is het
verstandig om altijd je arts te raadplegen of het product
veilig voor je is.
Kunnen mijn kinderen Hydrate+ gebruiken?
Hydrate+ wordt alleen aangeraden aan volwassen van
boven de 18 jaar.
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*Magnesium draagt bij aan het elektrolytisch evenwicht. Zink draagt bij aan het behouden van een gezonde huid.
**Water draagt bij aan het behouden van normaal fysiek en cognitief functioneren.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerd en evenwichtig dieet en een gezonde levensstijl.
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