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VOOR TIJDENS NA



meer eiwitten 

KRACHT

meer suikers

UITHOUDING

suikers + eiwitten

KRACHT & 
UITHOUDING

hydrateren

STATISCH

SPORTVOEDING 
voor iedere sporter



Voor het sporten
FORMULA 1 SPORT

De mix van verschillende eiwitten en koolhydraten en de specifieke onderlinge samenstelling 
hiervan resulteert in een langdurige energie afgifte in het lichaam.

Uitgebalanceerde maaltijd van 219 calorieën, te gebruiken 
60 tot 30 minuten voor je sport.
· Snel verteerd en opgenomen
· Voeding om een sporter kracht te geven tijdens de prestatie
· Getest op verboden middelen. (www.informed-sport.com)

vanaf 33,67€



Voor en tijdens het sporten
SPORTDRANKEN

Hypotone drank met weinig 
calorieën en geen suikers

Voor iedereen dagelijks te 
gebruiken en voor

krachtsporters

Bevat 12 kcal
0 g suiker
vitamine C

 Drank zonder toegevoegde 
smaakstoffen.

Voor iedere sporter te gebruiken 
tijdens het sporten.

Bevat:
25 gr koolhydraten

waarvan 18 gr suiker
 100 kcal, mineralen sodium 

potassium, magnesium,
vitaminen B1 en B12 dewelke het 

metabolisme ondersteunen

Isotone drank voor
intensief en langdurig sporten.

(alleen uithouding)

Bevat:
 225 kcal

17,5 gr suiker
6,8 gr weiproteïne

HYPOTONE DRANKHYPOTONE DRANK ISOTONE DRANK

vanaf 34,13€

10 zakjes 
vanaf  
9,98€

540gr 
vanaf 
16,31€

vanaf 46,42€



Na het sporten
DUURSPORT

Alles in één herstelproduct met een wetenschappelijk 
onderbouwde formule van koolhydraten, eiwitten, aminozuren 
(glutamine & carnetine ) en andere essentiële voedingsstoffen die 
het herstel bevorderen.

Gebruik je herstelshake binnen de 30 minuten na je sport!
     · Voeding voor een optimaal en snel herstel
    · Getest op verboden middelen. (www.informed-sport.com)

vanaf 66,97€



Gebruik je herstelshake binnen de 30 minuten na je sport!
     · Voeding voor een optimaal en snel herstel
    · Getest op verboden middelen. (www.informed-sport.com)

Na het sporten
KRACHTSPORT

Alles in één herstelproduct met een wetenschappelijk onderbouwde 
formule van koolhydraten, eiwitten (caseïne & wei), aminozuren 
(o.a. L-glutamine,….) en andere essentiële voedingsstoffen die het 
herstel bevorderen en spiermassa helpen opbouwen.



SPORTVOEDING
Gebruik jij ook alles 

apart?

60€



SAMENVATTING
      
  

Krachtsport:    F1 (sport)   CR7 DRIVE    Rebuild Strength 

Uithouding:     F1 (sport)   CR7 - Prolong    Rebuild Endurance 

Kracht & uithouding:   F1 (sport)   CR7- Prolong    Rebuild Strength 
                en/of Endurance 

   

Voor Tijdens Na

Statische sporten:  Enkel Hydrate en/of Lift Off 
 Eventueel basis shake Formula 1 of PDM als herstel

Sport genre

= THE SMARTER WAY TO WORKOUT !



SPIERKWALITEIT

Hangt af van je leeftijd en fitnessniveau. 
Bij te lage spierkwaliteit is het aan te raden meer te bewegen of sporten.

Spierkwaliteit

VROUW MAN



�11

VETPERCENTAGE

VROUW

MAN



HERBALIFE PARTNERSHIP · WERELDWIJD TOPATLETEN & TEAMS

New York 
Marathon

2h10m59

Wilson 
Kipsang

Sergey Konyushok

Marieke VervoortAMBASSADEUR

Officiële 
voedingspartner KBVB


