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Hydratatie en Dranken

Kenmerken 
     ·    Isotone dorstlesser met neutrale zuurtegraad
     ·    Langdurige energievoorziening met een frisse smaak
     ·    Multi-level pallet aan enkelvoudige koolhydraten
     ·    Ideaal zoutgehalte ter bevordering van de vochtbalans
Smaken
     ·    Lemon, tropical, orange, ananas, granaatappel en appel
Dosis & verpakking
     ·    30 gr zakjes (= 1 portie voor 500 ml water) verkrijgbaar in lemon en appel
     ·    Pot 480 gr
     ·    Pot 1020 gr

Energie drink Carbomax + Peptopro
Kenmerken 
     ·    Hypertone energiedrank samengesteld uit een mix van koolhydraten 
          en Peptopro-aminozuren
Smaak
     ·    Bosvruchten
Dosis & verpakking
     ·    Pot 900 gr (= 12 porties)
Recovery drink
Kenmerken 
     ·    Hoogwaardige hersteldrank met extra toevoeging van BCAA’s
     ·    Optimale ratio koolhydraten-eiwitten voor herstel na duur- en teamsport
     ·    5 gr Leucine per portie
Smaken
     ·    Orange, vanille, grapefruit en kers
Dosis & verpakking
     ·    50 gr zakjes (= 1 portie voor 500 ml water) verkrijgbaar in orange en kers     
     ·    Pot 500 gr (= 1 portie 50 gr voor 500 ml water)
     Proteïne shake
Kenmerken 
     ·    Spierherstel bevorderende drank op basis van kwalitatieve eiwitten 
          (= wei-eiwit isolaat)
     ·    20 gr eiwit per portie voor optimaal anabool effect na krachttraining
Smaken
     ·    Aardbei, banaan, cappuccino, chocolade, vanille en pistache
Dosis & verpakking
     ·    Pot 1000 gr (= 40 porties)

Rehydratatie (O.R.S) drink
Kenmerken 
     ·    Calorie-arme rehydratatiedrank met hoog zoutgehalte ter optimalisatie van 
          de vochtbalans
Smaak
     ·    Orange

(Energiereep) Sports fruit
Energierepen en bars

Kenmerken 
     ·  Vruchtenreep met  suikers voor 50% afkomstig van fruitpulp en 50% dextrose
     ·  Laag vetgehalte

Smaken
     ·  Lemon, orange en aardbei

(Energiereep) Sports nougat

Kenmerken 
     ·  Energiereep met  suikers afkomstig van een mengeling van 
        dextrose, maltodextrine, gedroogd fruit en honing
     ·  Laag vetgehalte
Smaken
     ·  Nougat

(Energiereep) Energy bar 

Kenmerken 
     ·  Energiereep met  snel opneembare  suikers afkomstig van een 
        mengeling van gedroogd fruit, fruitpulp, dextrose, fructosesiroop, 
        rijst- en aardappelzetmeel
     ·  Laag vetgehalte
Smaken
     ·  Banaan ,hazelnoot-chocolade en orange
 

(Voedingsreep) Sports cake 

Kenmerken 
    ·  Heerlijke snack
Smaken
    ·  Toffee en banaan

(Recuperatiereep)  Proteïn crispy bar
Kenmerken 
    ·   Recuperatiereep met een eiwitmix van soja, wei en melk
    ·   14 gr eiwit per reep voor optimaal spierherstel
    ·   Ook ideaal als gezond tussendoortje
Smaken
    ·   Veenbessen granaatappel
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Kenmerken 
     ·  Cafeïnevrije energiegel die zorgt voor een aanvoer van snelle energie
     ·  Multi-level pallet aan enkelvoudige koolhydraten, PH neutraal, Geschikte 
        suikerverhouding om ook het eerste deel van de inspanning te nemen
     ·  Handig hersluitbaar doseersysteem

Enduro gel

Kenmerken 
     ·  Cafeïnevrije energiegel die zorgt voor een aanvoer van snelle energie
     ·   Multi-level pallet aan enkelvoudige koolhydraten, Geschikte suikerverhouding 
         om ook het eerste deel van de inspanning te nemen

Energy booster

Red Xplosion

Kenmerken 
     ·   Cafeïnevrije energiegel die zorgt voor een aanvoer van snelle energie
     ·   Multi-level pallet aan enkelvoudige koolhydraten
     ·   Door 90% aan snelle suikers ideaal om te nemen naar het finale deel 
         van de inspanning
Smaken
     ·  Munt

Kenmerken 
     ·  Energiegel met cafeïne die zorgt voor een boost richting “einddoel”
     ·  Mix van 4 soorten koolhydraten en 30 mg cafeïne per gel

(Monosupplement) Ferro-Max
Voedingssupplementen
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Kenmerken 
     ·  Voedingssupplement voor de aanvulling van ijzertekorten
     ·  Aanwezigheid van co-factoren B12, Vit C en Zink die de hematologische status 
        optimaliseren

(Monosupplement) Vitamine C
Kenmerken 
     ·  Voedingssupplement met hooggedoseerd Vitamine C
Verpakking
     ·  Pot met 90 capsules (1000mg vit c/tablet)

(Monosupplement) Vitamine D3
Kenmerken 
     ·  Voedingssupplement om vitamine D-spiegel op peil te houden
     ·  Actieve Vitamine D3-component
Verpakking
     ·  Pot met 180 softgels (25ugram/softgel)

(Multisupplement) Multivitaminen www.wcup.eu
Kenmerken 
     ·  Voedingssupplement voor aanvulling van vitaminen- en mineralentekorten
Verpakking
     ·  Pot met 60 capsules

(Mentaal welzijn) Stress Control

Kenmerken 
       ·  Voedingssupplement ter ondersteuning en optimalisering van het energiepeil 
          en de mentale focus
Verpakking
       ·  Pot met 60 capsules

(Prestatiebevorderend) Bèta-alanine

(Krachtsupplement) Creatine Complex Powder

Kenmerken 
     ·  Melkzuurbuffer
Verpakking
     ·  Pot met 120 capsules

Kenmerken 
     ·  Supplement dat de opbouw van spiermassa en spierkracht stimuleert
Verpakking
     ·  Pot van 500 gr (= 22 porties)

(Krachtsupplement) HMB

Kenmerken 
     ·  Supplement dat een trigger is om de spiereiwitsynthese te starten 
        (remt spierafbraak af)
Verpakking
     ·  Pot met 60 capsules
(Krachtsupplement) Cherry BCAA Powder

(Cafeïne shot) Wake up shot

Kenmerken 
     ·  Supplement dat de spiereiwitsynthese bevordert en de vermoeidheid vermindert
     ·  12 gr aminozuren per portie
     ·   Leucine, isoleucine en valine in de aanbevolen 2:1:1 ratio
Verpakking
     ·  Pot van 480 gr (= 40 porties)

Kenmerken 
     ·  Supplement met verhoogd cafeïne gehalte
     ·  Handig hersluitbaar doseersysteem
Verpakking
     ·  Flesje van 60 ml
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verpakking
     ·    Pot 480 gr

Verpakking  ·  Gel van 100 gr / 80 ml

Verpakking
     ·  Gel van 30 ml

Smaken  ·  Original, Banaan en lemon

Verpakking
     ·  Gel van 20 gr 

Verpakking
     ·  Gel van 20 gr 

Verpakking  
     ·  Pot met 60 capsules (10mg ijzer/capsule)

Smaken
     ·  Rode vruchten

Verpakking
     ·  Per 3 repen van 25gr

NEW!

NEW!

Smaken
     ·  Kers, Banaan

Verpakking
     ·  Reep van 35 gr

Verpakking
     ·  Reep van 30 gr

Verpakking
    ·   Reep van 40 gr

Verpakking
    ·   Reep van 75 gr

(Energiereep) Salty Bar
Kenmerken 
     ·   Zoutrijke energiereep (0.54 g per reep 55 g)
     ·   Bevat koolhydraten voor langdurige energievoorziening
     ·   Geschikt voor zowel voor als tijdens de inspanning
Smaken
     ·  Pinda
 


