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THE BORN IDENTITY
1985. De Nederlandse Wielersport kende in 1985 vele hoogtepunten. Hennie Kuiper won de lastige
voorjaarsklassieker Milaan-San Remo, Gerrie Knetemann kwam van heel ver terug en zegevierde in de
doornatte Amstel Gold Race en als klap op de vuurpijl de fantastische Wereldtitel van 'ons alle' Joop
Zoetemelk in het Italiaanse Giavera de Montello. Voeg daarbij de successen van ploegleider Jan Raas
en zijn renners en de Wereldtitel van Junior Raymond Meys en je mag concluderen dat 1985 een jaar
was, waarin Nederland bovenin meedraaide in de mondiale wielersport.
Wielrenner Wim Jennen reed in augustus van 1985 weer voor de ereplaatsen in de aansprekende
Limburgse etappekoers ‘De Ronde van de Mijnstreek’. Na ereplaatsen in 1983, zou hij een mooie tweede
plek veroveren in de 3e etappe van de editie in 1985. Een voorbode voor zijn overwinning in de zware
2e etappe een jaar later. Daarnaast ging Wim met de bloemen aan de haal in
de Fleche du Sud: een niet te onderschatten ronde in Luxemburg. Zo prijkt zijn
Wim Jennen (1958-2005) in 1999: “De
combinatie van intensief sporten en studie
naam op de erelijst tussen mannen als Charly Gaul, Alex Zülle, Bradley Wiggins,
hebben mij in staat gesteld om de behoefte aan
Andy Schleck. Mooie prestaties voor een amateurrenner, die zijn wielercarrière
goede, specifieke sportproducten te leren
kennen om deze vervolgens te ontwikkelen op
combineert met een pittige studie Farmacie aan de Universiteit van Utrecht. In
een technisch verantwoorde wijze. In het
1983 won hij al een zilveren medaille op de Universiade van Edmonton. Zijn
voorjaar reed ik in Noord-Europa wedstrijden bij
prestaties en vooral zijn strijdlust bleven niet onopgemerkt. Zo mocht hij in 1980
temperaturen onder nul met sneeuw. In de
zomer heb ik aan wedstrijden deelgenomen in
deel uitmaken van de fameuze Amstel-ploeg van Herman Krott. Een ploeg die
de verzengende hitte in Indonesië en Costa Rica.
niet de minste renners voortbracht: de eerder genoemde Joop Zoetemelk en
De ene wedstrijd voerde over de vlakke wegen
Gerrie Knetemann, maar ook renners als Fedor den Hertog en Teun van Vliet.
van Noord-Holland, de andere over Alpen-cols
in Frankrijk.
Wim legde in 1985 niet alleen de basis voor een mooi wielerseizoen, maar hij
nam ook een belangrijke beslissing die de wielerwereld veranderde, tenminste
In de tijd dat ik met wedstrijdsport begon waren
er nog geen specifieke sportvoedingen. Ik kan
in Nederland. Door de combinatie van zelf actief te koersen en zijn studie
me nog herinneren dat je babyvoeding en
farmacie, ontwikkelde Wim een unieke geest vol ideeën. Het was voor hem
bijvoeding voor bejaarden in je bidon deed,
duidelijk dat het wat betreft de voeding en voedingssupplementen die hij van
omdat je dacht dat dat ook goed moest zijn voor
een sporter. Tijdens een 14-daagse wedstrijd in
de ploegleiding kreeg, beter kon: en hij ging het mogelijk maken! Als kersvers
Indonesië nam ik elke dag een combinatie van
afgestudeerd apotheker begon Wim bij de apotheek in Born (zijn
zouten bestemd voor uitdrogingsgevallen in de
Derde Wereld. Deze producten waren nogal
thuisgemeente)
met
de
ontwikkeling
van
sportvoeding
en
duur en toen ik de samenstelling bekeek, dacht
voedingssupplementen. ‘Laboratorium Born’ was geboren.
ik bij mezelf dat die beter en goedkoper konden
worden gemaakt.”

Onder deze naam werd er - letterlijk - in de huiskamer onder ‘nostalgische’
werkomstandigheden gewerkt aan de eerste concepten sportvoeding en
supplementen. Twee kernwaarden werden toen al vastgelegd: de effectiviteit van het eindproduct is het
uitgangspunt én er worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit. Ondertussen ging Wim door met
het boeken van mooie resultaten in zijn sport. Zoals gezegd won hij een van de zwaarste etappes in
de 1986-editie van ‘De Mijnstreek’, behaalde hij maar liefst 2 etappezeges in de Tryptique Ardennaise
en wordt hij 3e in het eindklassement. Daarnaast presteert Wim fantastisch in de Ronde van Luik. De
eerste testen van de producten van Laboratorium Born blijken succesvol en zijn collega-renners zijn
benieuwd wat ‘die Jennen’ nu weer in zijn bidons heeft. Vanaf dat moment gaat het wiel écht draaien:

er ontstaat handel in de producten van Laboratorium Born. Samen met bevriende wielrenners worden
producten ontwikkeld, getest, verbeterd en gelanceerd voor iedereen die ze wil hebben. De vraag naar
de producten van Laboratorium Born neemt toe.
De

breken aan. Wim heeft zich volledig toegelegd op Laboratorium Born en heeft

inmiddels een aantal medewerkers in dienst die hem helpen met de ontwikkeling en de productie van
de formules zoals hij ze heeft ontwikkeld. Naast diverse sportdranken in poedervorm, zijn er inmiddels
ook specifieke formules voor sportsupplementen en is parallel een volwaardige lijn
sportverzorgingsproducten ontstaan. In de jaren ’90 verdwijnt de naam Laboratorium Born en wordt de
merknaam BORN Sportscare geïntroduceerd. Met 4 hoofdletters! De naam doet meer recht aan het
productassortiment zoals dat begin jaren ’90 bestaat: een totaal concept van voeding- en verzorging.
Vooral wielrenners en triatleten weten de weg naar Born/Grevenbicht te vinden en ook vanuit België is
groeiende interesse in de nieuwe formules van BORN Sportscare.
Lijken de eerste producten nog rechtstreeks uit de apotheek te komen (wit merk), midden jaren ’90
wordt samen met een designbureau een sterk verbeterde look ontwikkeld. Een voor die tijd attractief
en uitdagend design, dat in de loop der jaren steeds verder wordt doorvertaald in nieuwe producten
en jaar na jaar verbeterd wordt. Inmiddels is BORN al een aantal jaren partner van de KNWU én van
de Spaanse wielerbond. De producten worden vanaf dat moment dan ook verkocht in Spanje via een
distributeur. Niet wars van een zijstraatje organiseert BORN eind jaren ’90 zelfs een eigen toertocht ‘Het
Balkon van het Zuiden’ genaamd en worden topsporters als Bart Brentjens en Rob Barel ondersteund
en betrokken bij de ontwikkeling van producten. Bij de Elfstedenkoorts van 1997 had BORN uiteindelijk
nagenoeg de complete top tien geadviseerd en voorzien van specifieke sportvoeding. BORN wordt
langzaamaan een begrip in de Nederlandse duursport, dat wordt gekenmerkt door een gedegen
productadvies, gekoppeld aan de hoge kwaliteit van het eindproduct. BORN’s Total Concept is
wereldwijd uniek! De BORN bidon (wit met rode dop) is vanaf de jaren ’90 het handelsmerk van een
productlijn van ‘gekende’ kwaliteit.
Het jaar 2000 start BORN in Geleen. Hier is een gloednieuw pand gebouwd, waarin
productiefaciliteiten en kantoor worden gehuisvest. De officiële opening vindt plaats op 9 december
1999. Roy Slangen is op dat moment al actief voor BORN als redacteur van de nieuwsbrieven en zal in
februari 2000 starten met een marketingstage. Het personeelsbestand wordt in de periode tot 2005
gestaag uitgebreid. Directeur Wim Jennen geeft jong talent een kans en biedt zijn personeel de
mogelijkheid zich te ontwikkelen. In België en Spanje wordt BORN inmiddels gedistribueerd en in
Duitsland wordt gewerkt via een agentschap. In 2001 zijn de sportverzorgende producten zelfs een hit
in de Verenigde Staten! De ‘Relax’ was, is en blijft de ongeëvenaarde massagetherapeut in een fles.
De kwaliteit van de producten wordt door sporters ervaren, en als deze later in zaken gaan, willen ze
maar al te graag zaken doen met het merk dat hun zo goed beviel. Samen met een bijzonder
gunstige mond-tot-mond reclame is BORN in de wieler- en schaatswereld inmiddels ‘hot’. Export naar
landen als Estland en Hongarije wordt opgestart. De Batavus-BankGiroLoterij Wielerploeg, de
vrijbuitersploeg van Arend Scheppink, is één van de uithangborden van BORN. De DSB schaatsploegen
met o.a. Olympisch kampioenen als Ids Postma en Marianne Timmer zorgen voor successen, evenals
de selecties van de KNWU. Leontien van Moorsel knalt nog één keer op de Olympische Spelen in

Athene met een mooie prent op de voorpagina van de Telegraaf tot gevolg. Deze Olympische Spelen
zijn de aanleiding tot een samenwerking tussen DSM, NOC*NSF en BORN op het gebied van producten
met Peptopro®. Dit door DSM gepatenteerde ingrediënt werd in ruwe vorm al gebruikt tijdens de
Olympische Spelen in 2004. BORN ontwikkelde een energiedrank en hersteldrank met Peptopro®, die
uiteraard eerst door sporters werden getest en goedgekeurd. BORN zal beide producten diverse jaren
leveren aan NOC*NSF.
In de jaren 2004/2005 ontwikkelt BORN zich gestaag door. Kenmerkend voor BORN is nog steeds het
persoonlijke contact en productadvies, dat hand in hand gaat met een steeds uitgebreider assortiment
kwaliteitsproducten. BORN, Wim Jennen en c.s., werkt in 2005 aan een product dat een succesvolle
toevoeging zou gaan worden op het bestaande assortiment sportverzorgende producten: BORN Awake.
De naam en de eigenschappen die het product moest gaan hebben, waren al gedefinieerd. Helaas
zou Wim de lancering van het product niet meer meemaken. Op woensdag 23 maart 2005 komt Wim
Jennen plotseling te overlijden op veel te jonge leeftijd. De zwartste en
zwaarste dag uit de historie van BORN is onontkoombaar een feit.
In de geest van Wim, zijn z’n medewerkers die hij ooit een kans
gunde, zich met grote loyaliteit blijven inzetten voor BORN en heeft het
merk de zwaarste etappe ooit overwonnen. Na een periode van
overleven en consolidatie van het assortiment ging BORN weer aan de
slag met de ontwikkeling van nieuwe producten en het formuleren van
nieuwe strategieën. Ondertussen werden internationaal wel successen
geboekt, maar de grote internationale doorbraak laat nog op zich
wachten.
Eind jaren ’00 is BORN succesvol partner van Team Telenet-Fidea,
waarmee diverse wereldtitels cyclo-cross worden gevierd van o.a. Bart Wellens, Erwin Vervecken en
Zdenek Stybar. In 2011 wordt Freek Cuypers directeur. Hij is op dat moment al sinds 2006 werkzaam
bij BORN. Net als Roy Slangen heeft hij een grote passie voor de wielersport. In datzelfde jaar werd
ook het startschot gegeven tot een grondige restyling van het merk BORN. Het logo was aan
modernisering toe en de verpakkingen pasten niet meer bij de uitstraling die het merk voor ogen had.
BORN moest worden geprepareerd voor een nieuwe toekomst. In 2012 is actief gestart met het
gestructureerd opfrissen van het bestaande productassortiment door het toevoegen van nieuwe
innovaties en het elimineren van producten aan het einde van hun product life cycle. De succesvolle
restyling werd in 2012, samen met designbureau Mockus, (na een tip van KNWU!) afgerond met een
prachtig resultaat. BORN, Superior Sportscare werd Royal Club sportvoeding met een nieuw logo en een
stijlvol jasje dat zit als gegoten.
In 2012 vinden de wereldkampioenschappen wielrennen plaats in Valkenburg. Bijna letterlijk in
BORN’s achtertuin! BORN nodigt diverse gasten uit voor een onvergetelijk weekend bij de finish vlakbij
de Cauberg. Datzelfde jaar is BORN ook partner geworden van Equipe Mont Ventoux. Op 20 juni 2012
beklommen negentien jongeren met een lichte verstandelijke beperking en uiteenlopende
gedragsproblemen op de racefiets de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk. De 19 jongeren, woonachtig op

diverse locaties van Gastenhof, een onderdeel van Koraal Groep, bereikten zonder uitzondering na 26
kilometer afzien de top. Het succes van dit bijzondere initiatief heeft er toe geleid dat het project wordt
voortgezet, maar nu als onderdeel van het behandelprogramma. BORN is trots deel te mogen
uitmaken van dit groeiende maatschappelijke project. Het geeft dezelfde energie als de winst van een
Touretappe. Misschien nog wel meer…
In

2013 maakt

BORN zijn entree in de UCI World Tour. Wederom een vrijbuitersploeg, Team Argos-

Shimano, kiest bewust voor BORN als partner voor sportvoeding en sportverzorgende producten. Samen
met staf en renners worden nieuwe producten ontwikkeld gericht op topprestaties in de wielersport. Deze
samenwerking zou in 2014 met Team Giant-Shimano blijven
bestaan en tot 2016 is BORN als innovation partner verbonden
aan Team Giant-Alpecin. Elk jaar zullen minimaal 2 producten
met het team worden ontwikkeld en getest. Het kan geen
toeval zijn dat na de samenwerking met BORN en de
introductie van o.a. de BORN Double Energy Shot zowel in
2013 als 2014 maar liefst 4 sprintetappes in de Tour de France
werden gewonnen door Marcel Kittel! Dit partnership heeft
samen met de restyling van 2012 bijgedragen tot een
demarrage van het merk BORN op het gebied van visibility
en awareness. Dit heeft weer geresulteerd in interesse voor
het merk BORN in diverse landen, welke concreet werd op
Eurobike 2013. Samen met de editie van 2014, lossen de
collectieve ervaringen op Eurobike het startschot tot
multinationale ontwikkeling van het merk BORN.

In 2014 wordt dan ook enthousiast gestart met de formulering van een nieuwe visie op de toekomst.
De distributie en verkoop van het merk zal worden vormgegeven met distributiepartners, om zichzelf
het komende lustrum 2015-2020 te gaan concentreren op kernactiviteiten, waaronder het actief
doorontwikkelen van het assortiment. BORN zal nationaal en internationaal het corporate DNA – the
BORN identity - moeten verankeren, vertellen, uitdragen en overdragen. Het is duidelijk dat dit DNA
gekenmerkt wordt door duursport en dan met name de wielersport. Nederland is daarbij de basis, om
van daaruit grenzen te verleggen.

“Meer dan 30 jaar ervaring. Een geweldig productassortiment. Een totaalconcept van superior
sportscare producten, die ontwikkeld zijn in samenwerking met topsporters met een vormgeving die
kwaliteit uitstraalt. Wij zijn trots op het merk en waar het vandaan komt. De historische ijkpunten zoals
beschreven in de proloog van dit plan zijn keiharde aanleidingen voor een mooie nieuwe etappe. Wij
willen er vol invliegen en zien de toekomst als een mooie klim aan de horizon. Een klim, die we
krachtig en vol enthousiasme tegemoet trappen om al dansend op de pedalen de top te bereiken.
Dit kunnen we niet alleen. Samen sterk, werken aan gezamenlijke successen: samen zorgen we voor
topprestaties van onze sporters en brengen we sportplezier voor alle weekend warriors.”

te verbeteren en sportplezier te verhogen.
WE bieden TOPKWALITEIT: e

BORN is sinds 1985 partner voor topprestaties en sportplezier. Samen met diverse Olympische,
Europese en wereldkampioenen zijn sportvoedingen en sportverzorgende producten ontwikkeld van
superieure kwaliteit. Constante finetuning en doorontwikkeling zorgt ervoor dat BORN nog steeds aan
de top staat met een assortiment bestaande uit hoogwaardige producten die voor, tijdens en na een
sportieve inspanning gebruikt kunnen worden.
Of je nu in voorbereiding bent op een topwedstrijd of wilt herstellen na een recreatieve inspanning:
voor ieder moment is er een passend product. Een uniek concept: BORN is jouw superior supporter!
Voor retailers biedt BORN een aantal zekerheden met producten die zich kenmerken door:





Lange houdbaarheid
Hoge kwaliteit
Mooie marge
Ontwikkeld in samenwerking met topsporters

SPORTS CAKE
PRE TRAINING SNACK

De BORN Sports cake is de beste makkelijk te bereiden pretraining snack die je je kunt voorstellen. Je bent perfect
voorbereid op een dag vol uitdagingen! BORN Sports Cake zal
weekend warriors en profs voorzien van de juiste energie, is
makkelijk verteerbaar, smaakt uitstekend en… is vooral snel
klaar ! De BORN Sports Cake kan een uur voor aanvang van de
inspanning nog gegeten worden, zonder problemen!






Efficiente pre-training instant sportscake
Perfecte energiebron
Goed verteerbaar
Klaar in 3 minuten!
Bevat extra magnesium

Een reeds bereide BORN Sports Cake kan bevroren worden
bewaard voor uw ontbijt van morgen.
Wanneer gebruiken? Voor de inspanning.
Aanbevolen gebruik: Meng een portieverpakking BORN Sports Cake poeder (133 g) met ongeveer 60
ml melk of soja. Roer dit tot een pasta in een magnetronbestendig kopje of schaal. Bak de cake 3
minuten in een magnetron en je bent klaar om te genieten van een heerlijke BORN pre-training
snack!
Eet 1/3 tot 1/2 van de cake tot ongeveer 1 uur voorafgaand aan de inspanning. De resterende cake
kan worden ingevroren of je neemt nog iets mee voor onderweg (vries nooit een ontdooid product
opnieuw in). De BORN Sports Cake is heerlijk solo, maar is ook lekker met een kopje koffie of thee!
De smaak: choco/sinasappel.
Verpakking
3 sachets van 133 g (voor 3 Sports Cakes)

NUTRITIONAL INFORMATION

Per portion

100 g

Energie/energy/Brennwert/énergie/energía/energia/energi/energiaa/Wartość energetyczna

*%RI

(133 g + 60 ml)

per
portion

1709 kJ (407 kcal)

2274 kJ (541 kcal)

27%

12,3 g

16,4 g

23%

6,3 g

8,3 g

42%

59,2 g

78,7 g

30%

39,0 g

51,8 g

58%

11,5 g

15,2 g

6,7 g

8,9 g

30%

2,8 g

3,7 g

62%

Vetten/fats/Fette/graisses/grasas/grassi/fedtstoffer/fetter/fett/rasvat/tłuszcze/tuky
Waarvan verzadigde vetzuren/of which saturates/davon gesättigte Fettsäuren/dont acides gras saturés/de las
cuales ácidos grasos saturados/di cui acidi grassi saturi/hvorav mettet fett-heraf mættede fedtsyrer-varav
mättat fett/josta tyydyttyneitä /w tym nasycone/z toho saturované
Koolhydraten/carbohydrate/Kohlenhydrate/glucides/hidratos de carbono/carboidrati/ karbohydraterkulhydrater-kolhydrater/hiilihydraatteja/węglowodany/sacharidy

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/di cui zuccheri/ heraf
sukkerarter/varav sockerarter/herav sukker/Josta sokereita/w tym cukry/ Z toho cukry
Eiwitten/proteins/Proteine/protéines/proteínas/proteiner/proteiineja/białka/proteiny
Voedingsvezel/dietary fiber/Ballaststoffe/fibres alimentaires/fibras alimentarias/fibra
alimentare/kostfibre/kostfiber/ravintokuitu/błonnik pokarmowy/vláknina
Zout/salt/Salz/sel/sal/sale/suolaa/sól/sůl

*RI = Reference Intake for an average adult (8400 kJ/2000 kcal)

VITAMINES/VITAMINS/VITAMINE/VITAMINAS/VITAMINER
VITAMIINIT/WITAMINY/VITAMÍNY

100 g

Vitamine B1/vitamin B1/Vitamine B1/vitamiini B1/witamina B1/vitamín B1

0,58 mg

MINERALEN/MINERALS/MINERALIEN/MINERALES/MINERALI/MINERALER
MINERAALIT/MINERAŁY/MINERÁLY

100 G

Kalium

959 mg

1275 mg

PER
PORTION
64%

Calcium/Kalzium/calcio/Kalcium/Kalsium/wapń/vápník

184 mg

245 mg

31%

Fosfor/phosphorus/Phosphor/phosphore/fósforo/fosforo/fosfori

210 mg

279 mg

40%

Magnesium/magnesium/magnesio/magnez/magnesium

125 mg

166 mg

44%

** NRV = Nutrient Reference Values
INGREDIENTEN: WHEAT FLOUR, FRUCTOSE, FAT REDUCED COCOA POWDER (19%), SUGAR, PALM OIL, MALTODEXTRIN, EGG POWDER, WHOLE MILK
POWDER, LACTOSE (MILK), RAISING AGENT (SODIUM CARBONATES), MILK PROTEIN, MINERALS (CALCIUM CITRATES, MAGNESIUM CARBONATES),
NATURAL FLAVOURING, MALT, VITAMIN (B1), FLOUR TREATMENT (ASCORBIC ACID). PRODUCT CONTAINS WHEAT, EGG, MILK. PRODUCT MIGHT CONTAIN
TRACES OF SOY.

Per portion **%NRV

(133 g + 60 ml)
0,78 mg

per
portion
71%

PER PORTION *%NRV
(133 G + 60 ML)

ISO PRO+
ELITE PEPTOPRO® DRINK
Tijdens een sportieve inspanning verlies je naast koolhydraten
ook vocht en mineralen. Dit beïnvloedt je sportieve prestaties:
een vochtverlies van 2% van je lichaamsgewicht kan voor een
prestatievermindering van maar liefst 10% zorgen! Aanvulling
van mineralen is dus heel belangrijk. Door het drinken van
BORN ISO PRO+ voorkom je het verlies aan prestatievermogen
en houd je de vochtbalans op peil. Tevens worden belangrijke
koolhydraten aangevoerd, die daarbij ook helpen de
mineralen en het vocht snel te absorberen. BORN ISO PRO+
draagt bij tot de instandhouding van uithoudingsprestaties
tijdens langdurige uithoudingsinspanningen.
Deze ISO PRO+ met smaak mandarijn/mango heeft een
verfrissende smaak. Niet te zoet en plakt niet! De 2:1 ratio
van glucose/fructose zorgt voor een verhoogde
koolhydraatopname tot 90 g/uur i.p.v. de gebruikelijke 60
gram. Dit zorgt ervoor dat zowel professional als weekend
warrior meer energie en uithoudingsvermogen geleverd krijgen tijdens hun wedstrijd of
trainingskilometers. Pas op: dit kan leiden tot betere prestaties!
ISO PRO+ bevat daarnaast een multifunctionele koolhydraatmix van enkelvoudige- en meervoudige
koolhydraten en 5-6 gram Peptopro® per dosering. Peptopro® is een mix van wetenschappelijk
ontwikkelde peptides (kleine stukjes eiwit) met een zeer effectieve werking en snelle opname,
waardoor spieren al kunnen herstellen tijdens inspanning.







Energierijke dorstlesser met koolhydraten en mineralen
Bevat Peptopro®: eiwitpeptide dat direct wordt opgenomen
Ontwikkeld in samenwerking met de topwielrenners van Team Giant-Alpecin
Wetenschappelijk en NZVT-getest
Verfrissende mandarijn/mango-smaak
Goed oplosbaar

Aanbevolen gebruik: Los 2 maatschepjes (40 gram) op in 500 ml water (1 bidon). Voor de inspanning
vochtbalans op peil brengen door 500 ml te drinken. Drink tijdens de inspanning regelmatig kleine
hoeveelheden, minimaal 500 ml per uur.
Wanneer gebruiken? Voor en tijdens de inspanning.
Verpakking
Blik van 400 gram.

Voedingswaardevermelding/Nutrition declaration/Nährwertdeklaration/la déclaration
nutritionnelle/ la información nutricional/ dichiarazione
nutrizionale/næringsdeklarationen/näringsdeklarationer/ernæring
erklæring/ravintoarvoilmoituksessa/informacja o wartości odżywczej/nutriční hodnoty
Energie/energy/Brennwert/énergie/energía/energia/energi/energiaa/Wartość energetyczna

100 g

40 g + 500 ml H2O.

%RI Portion

1595 kJ (375 kcal)

638 kJ (150 kcal)

8%

0,2 g

0,1 g

0%

Vetten/fats/Fette/graisses/grasas/grassi/fedtstoffer/fetter/fett/rasvat/tłuszcze/tuky
Waarvan verzadigde vetzuren/of which saturates/davon gesättigte Fettsäuren/dont acides gras
saturés/de las cuales ácidos grasos saturados/di cui acidi grassi saturi/hvorav mettet fett-heraf
mættede fedtsyrer-varav mättat fett/josta tyydyttyneitä /w tym nasycone/z toho saturované

0%
0,1 g

0,1 g

Koolhydraten/carbohydrate/Kohlenhydrate/glucides/hidratos de carbono/carboidrati/
karbohydrater-kulhydrater-kolhydrater/hiilihydraatteja/węglowodany/sacharidy

80,7 g

32,3 g

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/di cui zuccheri/
heraf sukkerarter/varav sockerarter/herav sukker/Josta sokereita/w tym cukry/ Z toho cukry

31,5 g

12,6 g

Voedingsvezel/dietary fiber/Ballaststoffe/fibres alimentaires/fibras alimentarias/fibra
alimentare/kostfibre/kostfiber/ravintokuitu/błonnik pokarmowy/vláknina

0,3 g

0,11 g

Eiwitten/proteins/Proteine/protéines/proteínas/proteiner/proteiineja/białka/proteiny

12,5 g

5,0 g

10%

1,4 g

0,57 g

9%

100 g

40 g + 500 ml H2O.

%DRI* portion

1,7 µg

,67 µg

27%

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale/suolaa/sól/sůl

12%

14%

*RI=Reference Intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)

Vitamine B12/Vitamin B12/vitamina B12

Fortified nutrition for athletes: makes a sports drink with carbohydrates and protein (Peptopro®) after preparation. With
vitamin B12. Ingredients: maltodextrin, fructose, milk protein hydrolyzate (13.8%), natural flavours, food acids (malic acid,
citric acid), salt, colour (carotenes), vitamin B12 (cyanocobalamin). Product contains milk and may contain traces of soy and
egg.

ISO PRO RED FRUIT/POMEGRANATE
SPORTS DRINK
Tijdens een sportieve inspanning verlies je naast koolhydraten ook vocht en
mineralen. Dit beïnvloedt je sportieve prestaties: een vochtverlies van 2%
van je lichaamsgewicht kan voor een prestatievermindering van maar liefst
10% zorgen! Aanvulling van mineralen is dus heel belangrijk. Door het
drinken van BORN ISO PRO voorkom je het verlies aan prestatievermogen
en houd je de vochtbalans op peil. Tevens worden belangrijke koolhydraten
aangevoerd, die daarbij ook helpen de mineralen en het vocht snel te
absorberen. BORN ISO PRO draagt bij tot de instandhouding van
uithoudingsprestaties tijdens langdurige uithoudingsinspanningen.
Deze ISO PRO Red Fruit/Pomegranate heeft een verfrissende smaak. Niet te
zoet en plakt niet! De 2:1 ratio van glucose/fructose zorgt voor een verhoogde koolhydraatopname tot
90 g/uur i.p.v. de gebruikelijke 60 gram. Dit zorgt ervoor dat zowel professional als weekend warrior
meer energie en uithoudingsvermogen geleverd krijgen tijdens hun wedstrijd of trainingskilometers.
Pas op: dit kan leiden tot betere prestaties!





Dorstlesser met koolhydraten en mineralen
Ontwikkeld in samenwerking met de topwielrenners van Team Giant-Alpecin
Verfrissende appel-citroensmaak
Goed oplosbaar

Aanbevolen gebruik: Los 2 maatschepjes (40 gram) op in 500 ml water (1 bidon). Voor de inspanning
vochtbalans op peil brengen door 500 ml te drinken. Drink tijdens de inspanning regelmatig kleine
hoeveelheden, minimaal 500 ml per uur.
Wanneer gebruiken? Voor en tijdens de inspanning.
Verpakking
Blik van 400 gram.

Voedingswaarde informatie
Energetische waarde/energetic value/Energiewert/valeur énergétique/valor energético/valore energetico

100 g 40 g + 500 ml H2O.
1586 kJ (373 kcal)

644 kJ (152 kcal)

Vet/fat/Fett/lipides/grasas/lipidi

0,0 g

0,0 g

Waarvan verzadigd/from which saturated/ davon gesättigte /dont acides gras saturés/de las cuales
saturadas/di cui saturi

0,0 g

0,0 g

Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati

94,8 g

37,9 g

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/di cui zuccheri

38,0 g

15,2 g

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibras/fibres

0,0 g

0,0 g

Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteine

0,0 g

0,0 g

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale

0,7 g

0,3 g

Ingrediënten: maltodextrine, fructose, aroma, voedingszuur (citroenzuur), zout, kleurstof (betacaroteen). Product kan sporen bevatten van melk,

soja en ei.

ISO PRO APPLE/LEMON
SPORTS DRINK
Tijdens een sportieve inspanning verlies je naast koolhydraten
ook vocht en mineralen. Dit beïnvloedt je sportieve prestaties:
een vochtverlies van 2% van je lichaamsgewicht kan voor een
prestatievermindering van maar liefst 10% zorgen! Aanvulling
van mineralen is dus heel belangrijk. Door het drinken van
BORN ISO PRO voorkom je het verlies aan prestatievermogen en
houd je de vochtbalans op peil. Tevens worden belangrijke
koolhydraten aangevoerd, die daarbij ook helpen de mineralen
en het vocht snel te absorberen. BORN ISO PRO draagt bij tot de
instandhouding van uithoudingsprestaties tijdens langdurige
uithoudingsinspanningen.





Dorstlesser met koolhydraten en mineralen
Ontwikkeld in samenwerking met Team Giant-Alpecin
Verfrissende appel-citroensmaak
Goed oplosbaar

Aanbevolen gebruik: Los 2 maatschepjes (40 gram) op in 500 ml water (1 bidon). Voor de inspanning
vochtbalans op peil brengen door 500 ml te drinken. Drink tijdens de inspanning regelmatig kleine
hoeveelheden, minimaal 500 ml per uur.
Wanneer gebruiken? Voor en tijdens de inspanning.
Verpakking
Pot 2 kg, goed voor 25 liter BORN ISO PRO Sports Drink.

Voedingswaarde informatie
Energetische waarde/energetic value/Energiewert/valeur énergétique/valor energético/valore
energetico

100 g 40 g + 500 ml H2O.

1586 kJ (373 kcal)

644 kJ (152 kcal)

Vet/fat/Fett/lipides/grasas/lipidi

0,0 g

0,0 g

Waarvan verzadigd/from which saturated/ davon gesättigte /dont acides gras saturés/de las cuales
saturadas/di cui saturi

0,0 g

0,0 g

Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati

94,8 g

37,9 g

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/di cui zuccheri

38,0 g

15,2 g

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibras/fibres

0,0 g

0,0 g

Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteine

0,0 g

0,0 g

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale

0,7 g

0,3 g

Ingrediënten: maltodextrine, fructose, aroma, voedingszuur (citroenzuur), zout, kleurstof (betacaroteen). Product kan sporen bevatten van melk,

soja en ei.

DRINK
ISOTONIC FRESH
Tijdens een sportieve inspanning verlies je naast koolhydraten ook vocht en
mineralen. Dit beïnvloedt je sportieve prestaties: een vochtverlies van 2%
van je lichaamsgewicht zorgt voor een prestatievermindering van maar
liefst 20%! Aanvulling van mineralen is dus heel belangrijk. Door het
drinken van BORN DRINK voorkom je het verlies aan prestatievermogen en
houd je de vochtbalans op peil. Tevens worden belangrijke koolhydraten
aangevoerd.








Isotone dorstlesser met mineralen
Ontwikkeld in samenwerking met topsporters
Bewezen werking
Bijzonder maagvriendelijk
Verfrissende citrussmaak
Goed oplosbaar

Aanbevolen gebruik: Los 2-3 maatschepjes (24 gram) op in 500 ml water (1 bidon). Voor de
inspanning vochtbalans op peil brengen door 500 ml te drinken. Drink tijdens de inspanning
regelmatig kleine hoeveelheden, minimaal 500 ml per uur.
Wanneer gebruiken? Voor en tijdens de inspanning.
Bijzonder
BORN DRINK is niet te zoet en bevat weinig ‘zuurmakers’, waardoor dit een van de weinige
dorstlessers is die heel goed worden verdragen door de maag.
Verpakking
Blik, goed voor 8,3 liter BORN DRINK Isotonic Fresh. Ook verkrijgbaar: doos met 10 zakjes à 12g,
samen goed voor 5 liter.

Nutritionele Informatie/Nutritional Information/Ernährungsinformationen/l'information nutritionnelle/información
nutricional/informazioni nutrizionali/ ernæringsmæssige / oplysninger / näringsvärde / ravintosisältö / wartości
odżywcze / nutriční hodnoty
Energie/energy/Brennwert/énergie/energía/energia/energi/energiaa/Wartość energetyczna

100 g

24 g + 500 ml H2O.

1573 kJ (370 kcal)

377 kJ (88 kcal)

Vet/fat/Fett/lipides/grasas/lipidi/fedt/fett/rasvaa/tłuszcze/tuky

0,0 g

0,0 g

Waarvan verzadigd/from which saturated/ davon gesättigte /dont acides gras saturés/de las cuales saturadas/di
cui saturi/hvorav mettet fett-heraf mættede fedtsyrer-varav mättade fettsyror/josta tyydyttyneitä /w tym nasycone/z
toho saturované

0,0 g

0,0 g

Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati/karbohydrater-kulhydraterkolhydrater/hiilihydraatteja/węglowodany/sacharidy

93,3 g

22,4 g

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/di cui zuccheri/ heraf
sukkerarter/varav sockerarter/herav sukker/Josta sokereita/w tym cukry/ Z toho cukry

90,2 g

21,6 g

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibras/fibres/kostfibre/kostfiber/kuituja/błonnik/vláknina

0,0 g

0,0 g

Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteine/proteiina/białko/bílkovina

0,0 g

0,0 g

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale/suolaa/sól/sůl

2,2 g

0,5 g

Verrijkte voeding voor sporters: maakt na bereiden een isotone sportdrank. Ingrediënten: sacharose, dextrose, voedingszuur (citroenzuur), zout,
gedroogde glucosestroop, aroma, mineralen (trikaliumcitraat, tricalciumcitraat, trimagnesiumcitraat), kleurstof (bietenrood). Product kan sporen

bevatten van melk, soja en ei.

ENERGY
MULTI CARBO
Tijdens een sportieve inspanning treedt naast vochtverlies ook verlies van
mineralen en glycogeen op. Beide zul je moeten aanvullen om optimaal
te kunnen blijven presteren. Gebruik van BORN ENERGY resulteert in een
stabiele bloedsuikerspiegel en beperkt het hongergevoel. BORN ENERGY
bevat een unieke, multifunctionele koolhydraatmix, die je voorziet van
energie op de korte- en de lange termijn. Dit product is dan ook ideaal
voor duurinspanningen langer dan 90 minuten. Het toegevoegde
natrium zorgt voor een optimale werking van deze sportdrank.






Geschikt om de koolhydraatvoorraden in de spieren te
optimaliseren
Ontwikkeld in samenwerking met topsporters
Snelle opname in het lichaam
Licht verteerbaar
Lichte Orange-smaak, niet te zoet

Aanbevolen gebruik: Los 6-7 maatschepjes (75 gram) op in 500 ml water (1 bidon). Gebruik BORN
ENERGY regelmatig tijdens de inspanning in kleine hoeveelheden. Drink minimaal 500 ml per uur.
Combinatie met BORN DRINK is goed mogelijk.
Wanneer gebruiken? Tijdens de inspanning.
Bijzonder
BORN Energy passeert gemakkelijk de maag, wordt zeer goed verdragen en zorgt door haar
samenstelling voor een snel intredende en lang aanhoudende afgifte van suikers aan het lichaam.
BORN Energy bestaat uit een zorgvuldig gekozen mengsel van enkelvoudige, twee-, drie-, meer- en
veelvoudige suikers.

Verpakking
Blik voor 3,2 liter BORN ENERGY Multi Carbo.

Nutritionele Informatie/Nutritional Information/Ernährungsinformationen/l'information nutritionnelle/información
nutricional/informazioni nutrizionali/ ernæringsmæssige / oplysninger / näringsvärde / ravintosisältö / wartości
odżywcze / nutriční hodnoty
Energie/energy/Brennwert/énergie/energía/energia/energi/energiaa/Wartość energetyczna

100 g 75 g + 500 ml H2O.
1584 kJ (373 kcal)

1195 kJ (281 kcal)

Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati/karbohydrater-kulhydraterkolhydrater/hiilihydraatteja/węglowodany/sacharidy

93,1 g

69,8 g

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/di cui zuccheri/ heraf
sukkerarter/varav sockerarter/herav sukker/Josta sokereita/w tym cukry/ Z toho cukry

40,2 g

30,2 g

Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteine/proteiina/białko/bílkovina

0,1 g

0,0 g

Vet/fat/Fett/lipides/grasas/lipidi/fedt/fett/rasvaa/tłuszcze/tuky

0,0 g

0,0 g

Waarvan verzadigd/from which saturated/ davon gesättigte /dont acides gras saturés/de las cuales saturadas/di
cui saturi/hvorav mettet fett-heraf mættede fedtsyrer-varav mättade fettsyror/josta tyydyttyneitä /w tym nasycone/z
toho saturované

0,0 g

0,0 g

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibras/fibres/kostfibre/kostfiber/kuituja/błonnik/vláknina

0,0 g

0,0 g

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale/suolaa/sól/sůl

0,0 g

0,0 g

VERRIJKTE VOEDING VOOR SPORTERS : MAAKT NA BEREIDING EEN SPORTDRANK MET KOOLHYDRATEN . INGREDIËNTEN : G EDROOGDE GLUCOSE SIROOP, DEXTROSE ,
SACHAROSE , VOEDINGSZUUR ( CITROENZUUR E330), ZETMEEL , AROMA ( SINASAPPEL ), KLEURSTOF ( BIETENROOD E162). P RODUCT KAN SPOREN BEVATTEN VAN MELK ,
SOJA EN EI .

CARBO
PEPTOPRO® ENERGY
BORN CARBO is een energiedrank van de hoogst beschikbare
kwaliteit. BORN CARBO bevat een multifunctionele koolhydraatmix
van enkelvoudige- en meervoudige koolhydraten en 6 gram
peptopro® per dosering.
Peptopro® is een mix van wetenschappelijk ontwikkelde peptides
(kleine stukjes eiwit) met een zeer effectieve werking en snelle
opname, waardoor spieren al kunnen herstellen tijdens inspanning.








Extreem hoge kwaliteit
Gebruikt en geadviseerd door Olympisch kampioenen
Wetenschappelijk en NZVT-getest
Helpt spierschade te verminderen

Verhoogt prestatievermogen, stelt vermoeidheid uit.
Geschikt voor duur- en teamsporters
Grapefruitsmaak

Aanbevolen gebruik: Los 6-7 maatschepjes (75 gram) op in 500 ml water (1 bidon). Gebruik BORN
CARBO regelmatig tijdens de inspanning in kleine hoeveelheden. Drink minimaal 500 ml per uur.
Combinatie met BORN DRINK is goed mogelijk.
Wanneer gebruiken? Tijdens de inspanning.
Bijzonder
Peptopro® is een mix wetenschappelijk ontwikkelde peptides (heel kleine proteïnedeeltjes) die
ervoor zorgt dat de proteïnen veel sneller naar de spieren worden getransporteerd in vergelijking met
normaal eiwit. Peptopro® is geheel oplosbaar in water en hoeft niet verteerd te worden en zal
daardoor veel sneller in de spieren terechtkomen, waardoor een direct herstel van de spieren zal
plaatsvinden tijdens en na inspanning.
Verpakking
Bus met 525 gram BORN CARBO Peptopro® Energy. Goed voor 3,5 liter!

Nutritionele Informatie/Nutritional Information/Ernährungsinformationen/l'information nutritionnelle/información
nutricional/informazioni nutrizionali/ ernæringsmæssige / oplysninger / näringsvärde / ravintosisältö / wartości
odżywcze / nutriční hodnoty

100 g

75 g + 500 ml H2O.

1573 kJ (370 kcal)

1180 kJ (278 kcal)

Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati/karbohydrater-kulhydraterkolhydrater/hiilihydraatteja/węglowodany/sacharidy

85,6 g

64,2 g

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/di cui zuccheri/ heraf
sukkerarter/varav sockerarter/herav sukker/Josta sokereita/w tym cukry/ Z toho cukry

46,1 g

34,6 g

Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteine/proteiina/białko/bílkovina

6,7 g

5,0 g

Vet/fat/Fett/lipides/grasas/lipidi/fedt/fett/rasvaa/tłuszcze/tuky

0,1 g

0,1 g

Waarvan verzadigd/from which saturated/ davon gesättigte /dont acides gras saturés/de las cuales saturadas/di
cui saturi/hvorav mettet fett-heraf mættede fedtsyrer-varav mättade fettsyror/josta tyydyttyneitä /w tym nasycone/z
toho saturované

0,1 g

0,1 g

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibras/fibres/kostfibre/kostfiber/kuituja/błonnik/vláknina

0,0 g

0,0 g

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale/suolaa/sól/sůl

0,1 g

0,1 g

Energie/energy/Brennwert/énergie/energía/energia/energi/energiaa/Wartość energetyczna

Verrijkte voeding voor sporters: maakt na bereiding een sportdrank met koolhydraten en eiwit (Peptopro®). Ingrediënten: gedroogde glucose
siroop, dextrose, sacharose, eiwit hydrolysaat, voedingszuur (citroenzuur E330, appelzuur E296) aroma (grapefruit, bloedsinasappel), zetmeel,
kleurstoffen (bietenrood E162, beta-caroteen E160a). Product bevat: melk en kan sporen bevatten van soja, ei.

RECOVERY+
ELITE PEPTOPRO® DRINKJ
BORN RECOVERY+ is een hersteldrank van de hoogst
beschikbare kwaliteit. Deze frisse drank bevat 10-12
gram Peptopro® per dosering. Peptopro® is een
mix van wetenschappelijk ontwikkelde peptides
(kleine stukjes eiwit) met een zeer effectieve werking
en snelle opname. BORN RECOVERY+ bevat
aminozuren die noodzakelijk zijn voor herstel en
opbouw van spiercellen en helpt het lichaam de
batterij weer op te laden.








Extreem hoge kwaliteit
Ontwikkeld i.s.m. Team Giant-Alpecin
Wetenschappelijk en NZVT-getest
Helpt spierschade te verminderen
Sneller herstel voor een volgende inspanning
Geschikt voor duur- en teamsporters
Blood Orange smaak

Aanbevolen gebruik: Los 4-5 maatschepjes (50 gram)
op in 500 ml water (1 bidon). Voor een optimaal herstel gebruik je BORN RECOVERY+ binnen 30
minuten na de inspanning (500 ml).
Wanneer gebruiken? Na de inspanning.
Bijzonder
Peptopro® is een mix wetenschappelijk ontwikkelde peptides (heel kleine proteïnedeeltjes) die
ervoor zorgt dat de proteïnen veel sneller naar de spieren worden getransporteerd in vergelijking met
normaal eiwit. Peptopro® is geheel oplosbaar in water en hoeft niet verteerd te worden en zal
daardoor veel sneller in de spieren terechtkomen, waardoor een direct herstel van de spieren zal
plaatsvinden tijdens en na inspanning.
Verpakking
Bus met 450 gram BORN RECOVERY+. Goed voor 4,5 liter!

Voedingswaardevermelding/Nutrition declaration/Nährwertdeklaration/la déclaration
nutritionnelle/ la información nutricional/ dichiarazione
nutrizionale/næringsdeklarationen/näringsdeklarationer/ernæring
erklæring/ravintoarvoilmoituksessa/informacja o wartości odżywczej/nutriční hodnoty

100 g

50 g + 500 ml H2O.

%RI Portion

1610 kJ (379 kcal)

805 kJ (189 kcal)

9%

Vetten/fats/Fette/graisses/grasas/grassi/fedtstoffer/fetter/fett/rasvat/tłuszcze/tuky

0,4 g

0,2 g

0%

Waarvan verzadigde vetzuren/of which saturates/davon gesättigte Fettsäuren/dont acides gras
saturés/de las cuales ácidos grasos saturados/di cui acidi grassi saturi/hvorav mettet fett-heraf
mættede fedtsyrer-varav mättat fett/josta tyydyttyneitä /w tym nasycone/z toho saturované

0,2 g

0,1 g

1%

Koolhydraten/carbohydrate/Kohlenhydrate/glucides/hidratos de carbono/carboidrati/
karbohydrater-kulhydrater-kolhydrater/hiilihydraatteja/węglowodany/sacharidy

73,9 g

37,0 g

14%

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/di cui zuccheri/
heraf sukkerarter/varav sockerarter/herav sukker/Josta sokereita/w tym cukry/ Z toho cukry

72,4 g

36,2 g

40%

Voedingsvezel/dietary fiber/Ballaststoffe/fibres alimentaires/fibras alimentarias/fibra
alimentare/kostfibre/kostfiber/ravintokuitu/błonnik pokarmowy/vláknina

0,2 g

0,09 g

Eiwitten/proteins/Proteine/protéines/proteínas/proteiner/proteiineja/białka/proteiny

19,9 g

10,0 g

20%

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale/suolaa/sól/sůl

0,90 g

0,45 g

8%

100 g

40 g + 500 ml H2O.

%DRI* portion

Vitamine B12/Vitamin B12/vitamina B12

1,3 µg

0,67 µg

27%

Magnesium/magnésium/magnesio/magnez/magnézium

110 mg

55 mg

15%

Energie/energy/Brennwert/énergie/energía/energia/energi/energiaa/Wartość energetyczna

*RI=Reference Intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)

*DRI: Daily Reference Intake
Fortified nutrition for athletes: make after making a recovery drink with carbohydrates and protein (Peptopro®). With
vitamin B12. Ingredients: sugar, milk protein hydrolyzate (22%), food acids (malic acid, citric acid), maltodextrin, natural
flavour, mineral (magnesium citrate), colour (carotenes), vitamin B12 (cyanocobalamine). Product contains milk and may
contain traces of soy and egg.

RECOVERY
SUPPLE SHAKE
Voor een optimaal herstel van je lichaam na een inspanning, moeten zo snel
mogelijk de glycogeenvoorraden worden aangevuld. De inname van
koolhydraten is daarom na de inspanning zeer belangrijk. Daarnaast is eiwit
belangrijk om de spieren te repareren en sterker te maken. BORN RECOVERY is
een herstelshake die naast snelle koolhydraten ook optimale wei-eiwitten
bevat. Deze ideale combinatie van eiwit en koolhydraten zorgt voor een
snellere opname in de spieren. Onmisbaar voor een snel herstel na een
inspanning.







Bevordert herstel en spieropbouw
Bevat alle essentiële aminozuren
Te mengen met melk of water
Geschikt voor duur- en teamsporters
Heerlijke vanillesmaak

Aanbevolen gebruik: Los 6-7 maatschepjes (75 gram) op in 500 ml water of melk (1 bidon). Voor een
optimaal herstel gebruik je BORN RECOVERY SHAKE binnen 30 minuten na de inspanning (500 ml),
doch uiterlijk binnen 2 uur.
Wanneer gebruiken? Na de inspanning.
Bijzonder
De combinatie van eiwitten en koolhydraten werkt beter dan één van beiden apart. De eiwitten
hebben een hoge biologische waarde (90%) en leveren alle essentiële aminozuren. BORN RECOVERY
SHAKE is een eiwitrijke drank met een ideale verhouding tussen calcium en magnesium.
Verpakking
Blik voor 3 liter BORN RECOVERY SHAKE.

Nutritionele Informatie/Nutritional Information/Ernährungsinformationen/l'information nutritionnelle/información
nutricional/informazioni nutrizionali/ ernæringsmæssige / oplysninger / näringsvärde / ravintosisältö / wartości
odżywcze / nutriční hodnoty
Energie/energy/Brennwert/énergie/energía/energia/energi/energiaa/Wartość energetyczna

100 g

75 g + 500 ml H2O.

1554 kJ (366 kcal)

1162 kJ (274 kcal)

Vet/fat/Fett/lipides/grasas/lipidi/fedt/fett/rasvaa/tłuszcze/tuky

0,6 g

0,4 g

Waarvan verzadigd/from which saturated/ davon gesättigte /dont acides gras saturés/de las cuales saturadas/di
cui saturi/hvorav mettet fett-heraf mættede fedtsyrer-varav mättade fettsyror/josta tyydyttyneitä /w tym nasycone/z
toho saturované

0,4 g

0,2 g

Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati/karbohydrater-kulhydraterkolhydrater/hiilihydraatteja/węglowodany/sacharidy

60,1 g

45,0 g

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/di cui zuccheri/ heraf
sukkerarter/varav sockerarter/herav sukker/Josta sokereita/w tym cukry/ Z toho cukry

47,5 g

36,6 g

0,0 g

0,0 g

30,0 g

22,5 g

1,1 g

0,8 g

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibras/fibres/kostfibre/kostfiber/kuituja/błonnik/vláknina
Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteine/proteiina/białko/bílkovina
Zout/salt/Salz/sel/sal/sale/suolaa/sól/sůl

VERRIJKTE VOEDING VOOR SPORTERS : MAAKT NA BEREIDING EEN HERSTELDRANK MET KOOLHYDRATEN EN EIWIT. INGREDIËNTEN : MELKEIWIT , WEIPOEDER , SUIKER ,
MALTODEXTRINE , DEXTROSE , AROMA , MINERALEN ( MAGNESIUMCARBONAAT ), ZOUT , EMULGATOR ( LECITHINE ). P RODUCT BEVAT MELK . P RODUCT KAN SPOREN
BEVATT EN VAN SOJA , EI .

RECOVERY
NUTS BAR

De ideale reep voor ná een sportieve
inspanning. BORN RECOVERY NUTS BAR zorgt
ervoor dat je voldoende eiwit binnen krijgt ten
behoeve van het herstel van je spieren.
Daarnaast stilt deze reep de lekkere trek.
BORN RECOVERY NUTS BAR is daarmee dé
herstelsnack voor na je inspanning.







Ontwikkeld samen met World Tour Team Giant-Alpecin.
Herstelreep
Plantaardige eiwitbronnen: noten en soja
Unieke crunchy structuur
Makkelijk eten na de inspanning

Aanbevolen gebruik: neem een RECOVERY NUTS BAR direct na de inspanning. Voor een superoptimaal
herstel, neem een RECOVERY SUPPLE SHAKE direct na de inspanning en 1-2 uur later een RECOVERY
NUTS BAR. Dit voorziet in een mooie combinatie van dierlijke en plantaardige eiwitten.
Wanneer gebruiken? Na de inspanning.
Verpakking
Reep, 15 x 48 gram in een displaydoos

Nutritionele Informatie / Nutritional information / Ernährungsinformationen /
l'information nutritionnelle / información nutricional / informazioni nutrizionali

100 g

48 g (1 bar)

2225 kJ (533 kcal)

1068 kJ (256 kcal)

30,0 g

14,4 g

6,3 g

3,0 g

Carbohydrates/karbohydrater-kulhydraterKolhydrater/hiilihydraatit/węglowodany/sacharidy

42,5 g

20,4 g

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales
azúcares/di cui zuccheri

27,2 g

13,1 g

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibra/ fibre

5,3 g

2,5 g

Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/ proteina

20,1 g

9,6 g

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale

0,79 g

0,38 g

Energie/energy/Brennwert/Enérgie/Energía/ energia
Vet/fat/Fett/lipides/grasas/ grasso
Waarvan verzadigd/from which saturated/davon gesättigte/dont
acides gras saturés/de las cuales saturadas/di cui saturi

Ingrediënten: amandelen (20,9%), pinda’s (17,3%), glucosestroop, melkchocolade (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder,
cacaomassa, emulgator: sojalecithine, aroma), sojacrisps (soja-eiwit, tapiocazetmeel, zout), glucose, sojastukjes, honing,
zonnebloemolie, suiker, zeezout, rijstcrisps (rijstebloem, tarwegluten, suiker, tarwemout, glucose, zout), emulgator
(sojalecithine). Product bevat melk, soja, gluten, noten, pinda. Product kan sporen bevatten van sesam.

XTRA BAR CARAMEL
2:1 GLUCOSE:FRUCTOSE / NON-MELTING
BORN XTRA BAR CARAMEL is een energiereep met een
heerlijke smaak van caramel. Deze energiereep heeft de
ideale 2:1 glucose/fructose verhouding, waardoor je meer
koolhydraten kunt opnemen tijdens inspanning.
Ontwikkeld en getest in samenwerking met Team GiantAlpecin tijdens de Tour de France van 2014.






Kauwt makkelijk weg
Levert XTRA energie
Kan hongerklop helpen voorkomen
2:1 verhouding Glucose/Fructose
Smelt niet

Wanneer gebruiken? Tijdens de inspanning.
Verpakking
Reep van 55 gram, per doos van 15.

Nutritionele Informatie/Nutritional Information/Ernährungsinformationen/l'information
nutritionnelle/información nutricional/informazioni nutrizionali

100 g

55 g (1 bar)

1675 kJ (397 kcal)

921 kJ (218 kcal)

Vet/fat/Fett/lipides/grasas/grasso

9,8 g

5,4 g

Waarvan verzadigd/from which saturated/davon gesättigte/dont

3,0 g

1,7 g

Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati/

70,7 g

38,9 g

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/da cui zuccheri

48,0 g

26,4 g

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibra

4,8 g

2,6 g

Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteina

4,5 g

2,5 g

0,52 g

0,29 g

Energie/energy/Brennwert/énergie/energía/energia

acides gras saturés/de las cuales saturadas/da cui saturi

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale

Ingrediënten: invertsuikerstroop, havervlokken, rozijnen, rijstcrisps (rijstbloem, tarwegluten, suiker, tarwemout, glucose, zout), suiker,
isomaltulose *, karamelstukjes 5,3% (fructose-glucosestroop, suiker, bevochtigingsmiddel (glycerol), tarwevezels, appelpuree concentraat,
palmvet, weipoeder, boter (bevat melk), geleermiddel (pectine), gebrande suiker, magere melkpoeder, aroma's, zuurteregelaar (melkzuur),
rijst-extract), palmvet, zonnebloemolie, rijstbloem, plantaardige vezels (acaciagom), emulgator (sojalecithine), zout, aroma. * Isomaltulose is
een bron van glucose en fructose. Product kan sporen bevatten van ei, noot, pinda en sesam.

XTRA BAR CRANBERRY/COCOS
2:1 GLUCOSE:FRUCTOSE / NON-MELTING
BORN XTRA BAR CRANBERRY/COCOS is een
energiereep met een heerlijke smaak van caramel.
Deze energiereep heeft de ideale 2:1
glucose/fructose verhouding, waardoor je meer
koolhydraten kunt opnemen tijdens inspanning.
Ontwikkeld en getest in samenwerking met Team
Giant-Alpecin tijdens de Tour de France.






Kauwt makkelijk weg
Levert XTRA energie
Kan hongerklop helpen voorkomen
2:1 verhouding Glucose/Fructose
Smelt niet

Wanneer gebruiken? Tijdens de inspanning.
Verpakking
Reep van 48 gram, per doos van 15.

Nutritionele Informatie/Nutritional Information/Ernährungsinformationen/l'information
nutritionnelle/información nutricional/informazioni nutrizionali

100 g

48 g (1 bar)

1813 kJ (432 kcal)

870 kJ (207 kcal)

17,8 g

8,6 g

5,6 g

2,7 g

Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati/

57,7 g

27,7 g

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/da cui
zuccheri

33,1 g

15,9 g

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibra

5,6 g

2,7 g

Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteina

7,6 g

3,6 g

0,15 g

0,07 g

Energie/energy/Brennwert/énergie/energía/energia
Vet/fat/Fett/lipides/grasas/grasso
Waarvan verzadigd/from which saturated/davon gesättigte/dont
acides gras saturés/de las cuales saturadas/da cui saturi

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale

Vitamin B12

100 g

%NRV* portion

48 g

%NRV* portion

2,09 μg

84%

1,00 μg

40%

*NRV: Nutrient Reference Value

Almonds 18,7%, glucose syrup, oat flakes, raisins, fructose-glucose syrup, rice crisps (rice flour, wheat gluten, sugar,
wheat malt, glucose, salt), coconut 5,9%, cranberries sweetened 4,6% (cranberries, sugar, sunflower oil), honey, palm fat,
cane sugar, pineapple, sugar, dextrose, emulsifier (soy lecithin), flavours, acidulant (citric acid), vitamins (vitamin B12
(cyanocobalamine)). Product contains traces of nuts, soy and cereals containing gluten. Might contain traces of peanut.

FLAPJACK BAR
OATMEALBAR / VANILLA FLAVOUR
FLAPJACK BAR VANILLA is een havermout
energiereep met een heerlijke vanille smaak. De
FLAPJACK BAR geeft een complete andere
smaakervaring in vergelijking tot een BORN XTRA
BAR.
Ontwikkeld en getest in samenwerking met Team
Giant-Alpecin tijdens de Tour de France.





Kauwt makkelijk weg
Kan hongerklop helpen te voorkomen
Smelt niet
“Best gewaardeerde reep by Team Giant-Alpecin”

Wanneer gebruiken? Tijdens de inspanning.
Verpakking
Reep van 55 gram, per doos van 15.

Nutritionele Informatie/Nutritional Information/Ernährungsinformationen/l'information
nutritionnelle/información nutricional/informazioni nutrizionali

100 g

55 g (1 bar)

1735 kJ (412 kcal)

954 kJ (227 kcal)

13,1 g

7,2 g

5,3 g

2,9 g

Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati/

65,4 g

35,9 g

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/da cui
zuccheri

29,6 g

16,3 g

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibra

4,9 g

2,7 g

Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteina

5,8 g

3,2 g

0,43 g

0,24 g

Energie/energy/Brennwert/énergie/energía/energia
Vet/fat/Fett/lipides/grasas/grasso
Waarvan verzadigd/from which saturated/davon gesättigte/dont
acides gras saturés/de las cuales saturadas/da cui saturi

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale

Vitamin(a)/(e) B12

100 g

%NRV* portion

55 g

%NRV* portion

1,91 μg

76%

1,05 μg

42%

*NRV: Nutrient Reference Value
Oat flakes, fructose, fructose-glucose syrup, palm fat, raisins, maltodextrin, rice flour, rice crisps (rice flour, wheat gluten,
sugar, wheat malt, glucose, salt), flavours (contains milk), emulsifier (soy lecithin), salt, vitamins (vitamin C (ascorbic
acid), nicotinamide, vitamin E (tocopheryl acetate), calcium pantothenate, vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxine
hydrochloride), vitamin B1 (thiamin hydrochloride), folic acid, vitamin B12 (cyanocobalamine)). Product contains traces of
milk, soy and cereals containing gluten.

BITE SIZE
CHOCO BOOST
Voor het leveren van sportieve inspanningen
zijn koolhydraten nodig. Naast energiedrank,
zorgt BORN BITE SIZE Choco Boost voor de
aanvulling van de benodigde koolhydraten om
een inspanning zonder problemen te kunnen
voltooien. Deze energiereep heeft een heerlijke
vulling van rijstcrisps, abrikoos, perzik, omhuld
met een chocolaagje. Waar een normale energiereep voor velen te groot is om in één keer op te eten
tijdens een inspanning, biedt BORN BITE SIZE Choco Boost uitkomst: je krijgt voldoende energie, zonder
het gevoel te hebben dat je wel erg veel moet eten.







Hapklaar, niet te groot
Kauwt makkelijk weg.
Levert veel energie
Mix van snelle en complexe koolhydraten
Voorkomt hongerklop
Heerlijke abrikoos/perzik smaak

Aanbevolen gebruik: tijdens de inspanning bij voorkeur iedere 30-60 minuten 1 BORN BITE SIZE Choco
Boost. Ook voor en na de inspanning te gebruiken om hongergevoel weg te nemen.
Wanneer gebruiken? Voor, tijdens, na de inspanning.
Verpakking
Doos à 12 BORN BITE SIZE Choco Boost repen van 30 gram.

Nutritionele Informatie/Nutritional Information/Ernährungsinformationen/l'information nutritionnelle/información
nutricional/informazioni nutrizionali

100 g

30 g (1
bar)

1661 kJ
(394 kcal)

498 kJ
(118 kcal)

10.4 g

3.1 g

5.6 g

1.7 g

Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati

68.3 g

20.5 g

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/da cui zuccheri

40.2 g

12.0 g

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibra

3.5 g

1.0 g

Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteina

5.1 g

1.5 g

0.79 g

0.24 g

Energie/energy/Brennwert/énergie/energía

Vet/fat/Fett/lipides/grasas/grasso

Waarvan verzadigd/from which saturated/davon gesättigte/dont acides gras saturés/de las cuales
saturadas/da cui saturi

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale

Ingrediënten: Melkchocolade 20% (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, emulgator (soja-lecithine), aroma’s), havervlokken,
rijstcrisps 14,6% (rijstebloem, tarwegluten, suiker, tarwemout, glucose, zout), invertsuikerstroop, glucosestroop, suiker, abrikoos 4,6% (bevat
zwaveldioxide), appel 4,6%, glucose, rozijnen 1,8%, palmvet, maltodextrine, zout, aroma’s, voedingszuur (citroenzuur), emulgator (sojalecithine). Product bevat melk, lactose, soja, gluten, sulfiet (E220-E228). Product kan sporen bevatten van ei, noot, pinda en sesam.

XTRA BAR
BANANA BOOST
Voor het leveren van sportieve inspanningen zijn
koolhydraten nodig. Naast energiedrank, zorgen
energierepen voor de aanvulling van de benodigde
koolhydraten om een inspanning zonder problemen
te kunnen voltooien. BORN XTRA BAR Banana Boost
heeft een aangename vulling van rijstcrisps,
havervlokken, stukjes aardbei en banaan, omhuld
met een heerlijke yoghurtcoating. Met een mix van snelle en complexe koolhydraten geeft deze reep
van 55 gram je snelle energie tijdens je inspanning, zonder dat je de man met de hamer tegenkomt.







Bevat geen ingrediënten die op de dopinglijst staan
Kauwt makkelijk weg
Levert heel veel energie
Voorkomt hongerklop
Mix van snelle en complexe koolhydraten
Lekkere banaansmaak met stukjes aardbei.

Aanbevolen gebruik: tijdens de inspanning bij voorkeur iedere 30-60 minuten 1 BORN XTRA BAR
Banana Boost . Ook voor en na de inspanning te gebruiken om hongergevoel weg te nemen.
Wanneer gebruiken? Voor, tijdens en na de inspanning.
Verpakking
Doos à 12 BORN XTRA BAR Banana Boost repen van 55 g.

Nutritionele Informatie/Nutritional Information/Ernährungsinformationen/l'information
nutritionnelle/información nutricional/informazioni nutrizionali

100 g

55 g (1 bar)

1654 kJ (392 kcal)

909 kJ (216 kcal)

Vet/fat/Fett/lipides/grasas/grasso

9,6 g

5,3 g

Waarvan verzadigd/from which saturated/davon gesättigte/dont acides gras saturés/de las cuales
saturadas/da cui saturi

5,2 g

2,8 g

Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati

70,3 g

38,7 g

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/da cui zuccheri

33,7 g

18,5 g

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibra

3,9 g

2,1 g

Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteina

4,9 g

2,7 g

0,19 g

0,10 g

Energie/energy/Brennwert/énergie/energía

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale

Ingrediënten: glucosestroop, havervlokken, suiker, rijstcrisps 11,6% (rijstebloem, tarwegluten, suiker, tarwemout, glucose, zout), cacaoboter,
fructose-glucosestroop, honing, banaan 2,3%, magere yoghurtpoeder (bevat melk), lactose, aardbei 1,7%, fructosestroop, bevochtingsmiddel
(glycerol), aroma’s (contains milk), perenpureeconcentraat, bananenpureeconcentraat 0,9%, appel, kers, tarwevezel, geleermiddel (pektine),
rijstebloem, plantaardig vet, zuurteregelaar (appelzuur), emulgator (sojalecithine), citroensap concentraat, voedingszuur (citroenzuur),
palmpitvet. Product bevat melk, lactose, soja, gluten. Product kan sporen bevatten van ei, pinda’s, noten en sesam.

BITE SIZE
CRUNCH
Voor het leveren van sportieve inspanningen zijn
koolhydraten nodig. Naast energiedrank, zorgen
energierepen voor de aanvulling van de benodigde
koolhydraten om een inspanning zonder problemen
te kunnen voltooien. BORN BITE SIZE Crunch is net
even anders. Een fris crunchy mondgevoel in
combinatie met een vruchtensmaak.





Lichte, lekkere reep
Bevat geen ingrediënten die op de dopinglijst staan
Krokant
Aardbeiensmaak

Aanbevolen gebruik: tijdens de inspanning bij voorkeur iedere 30-60 minuten 1 BORN BITE SIZE Crunch
. Ook voor en na de inspanning te gebruiken om hongergevoel weg te nemen.
Wanneer gebruiken? Voor, tijdens en na de inspanning.
Verpakking
Doos à 12 BORN BITE SIZE Crunch repen van 25 g.

Nutritionele Informatie/Nutritional Information/Ernährungsinformationen/l'information
nutritionnelle/información nutricional/informazioni nutrizionali

100 g

25 g (1 bar)

1748 kJ (415
kcal)

437 kJ (104 kcal)

12,1 g

3,0 g

6,7g

1,6 g

Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati

75,0 g

18,7 g

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/da cui
zuccheri

27,8 g

6,9 g

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibra

0,5 g

0,1 g

Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteina

3,3 g

0,8 g

0,41 g

0,10 g

Energie/energy/Brennwert/énergie/energía

Vet/fat/Fett/lipides/grasas/grasso

Waarvan verzadigd/from which saturated/davon gesättigte/dont acides gras saturés/de las
cuales saturadas/da cui saturi

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale

Ingrediënten: Rijstcrisps 31,5% (rijstmeel, tarwemeel, suiker, tarwemout, zout, aroma’s), glucosestroop, yoghurtcoating 16% (suiker, cacaoboter,
magere yoghurtpoeder (bevatl melk), lactose, emulgator (sojalecithine), aroma’s, zuurteregelaar (citroenzuur)), bruine basterdsuiker (suiker,
stroop, kleurstof (karamel E150c)), bevochtigingsmiddel (glycerol), palm vet, zonnebloemolie, roompoeder (bevat melk), aardbei 1,6%,
aroma’s, emulgator (sojalecithine). Product bevat melk, lactose, soja, gluten. Product kan sporen van ei, pinda, noten en sesam bevatten.

FINAL
LIQUID ENERGY DRINK
Soms heb je tijdens een inspanning een energie boost nodig. BORN
FINAL is een geconcentreerde koolhydratenbron op basis van
glucosestroop die drinkt als een sportdrank, maar de werking heeft
van een gel. BORN FINAL heeft een direct effect door de snelle
opname in het lichaam.
Het is belangrijk om na het nuttigen van BORN FINAL een paar
slokken water of BORN DRINK te drinken om de maagpassage te
bevorderen.
 Geeft absoluut een extra energie boost!
 Gebruik in het laatste kwart van een inspanning (de finale)
 Handige verpakking




Doseerbaar door schroefdop
Frisse citrussmaak
Glutenvrij

Aanbevolen gebruik: bij duurinspanningen elke 20-30 minuten halve verpakking drinken. Voor een
energieboost gebruik je in de laatste fase van je inspanning per keer een halve verpakking FINAL .
Wanneer gebruiken? Tijdens de inspanning.
Verpakking
Doosje à 6 pouches. Inhoud per pouch is 90 gram.
Voedingswaarde informatie
Energie/energy/Brennwert/valeur nutritive/energia
Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/hidratos de carbona/carboidrati

Waarvan suikers/of which sugars/hiervon Zucker /quels sucres/de que azucares/dai quali zuccheri

100 g
677 kJ (162 kcal)
40,5 g

90 g (= 1 FINAL)
610 kJ (146 kcal)
36,5 g

27,9 g

25,1 g

Eiwit/protein/Eiweiß/proteines/proteinas/proteine
Vet/fat/Fett/lipides/lipidos/lipidi

0,0 g
0,0 g

0,0 g
0,0 g

Waarvan verzadigd/from which saturated/hiervon gesättigte/qui saturé/de cuál saturó/quale ha saturato

0,0 g

0,0 g

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibra

0,0 g

0,0 g

0,13 g

0,11 g

27,7 mg
66,7 mg (22%*)
0,36 mg (33%*)

25 mg
60 mg (20%*)
0,33 mg (30%*)

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale
Caffeine/Caffein/Koffein/caféine/cafeína/caffeina
Magnesium/magnésium/magnesio magnesio
Vitamine B1/vitamin B1/Vitamine B1/

*= % ADH/RDA/ETD
Ingrediënten: water, glucosestroop, malto-dextrine, isomaltulose, magnesiumcitraat, aroma, voedingszuur (citroenzuur), zout, verdikkingsmiddel
(xanthaangum), cafeïnecitraat, conserveermiddelen (kaliumsorbaat), vitamine B1 (thiamine hcl).

BORN BLOCK
ENERGY2GO
Een unieke combinatie van koolhydraten, magnesium en
cafeïne. De snelle koolhydraten in deze BLOCK geven je direct
energie wanneer je het nodig hebt. Magnesium is een
belangrijk mineraal, dat een rol speelt bij spierwerking en de
energiestofwisseling in het lichaam. Magnesium helpt tevens
bij het opbouwen van (lichaams)eiwit. Cafeïne zorgt voor een
betere alertheid.
BORN BLOCK is een kauwtablet met een unieke mix van
koolhydraten, cafeïne en magnesium. BORN BLOCK is energy
to go: een energieboost ideaal voor onderweg, waar dan
ook, op elk moment!






Complete kauwtablet met koolhydraten, magnesium en cafeïne
Magnesium is belangrijk voor de spierwerking
Met cafeïne voor extra fit- en alertheid
Verrassende aardbei-citroensmaak
Verpakt in handige doordrukstrips, vochtvrij

Aanbevolen gebruik: Vóór en/of tijdens lichamelijke inspanningen één tot maximaal 10 tabletten
opkauwen.
Korte/snelle inspanning (1-1½ uur)
1 uur tevoren
: 2x tablet
½ uur tevoren
: 2x tablet
10 min tevoren
: 2x tablet
Tijdens
: 2x tablet
Langdurige inspanning (2-5 uur)
1-3 tabletten (maximaal 10) innemen tijdens het sporten, bijvoorbeeld elk half uur één tablet. Hoe
langer de inspanning, des te later kan worden begonnen met de inname van de BORN BORN BLOCKS.
Met andere woorden: stel het gebruik uit tot het moment dat de concentratie vermindert en je een
oppepper goed kunt gebruiken.
Wanneer gebruiken? Voor en tijdens de fysiek of mentale inspanning.
Verpakking
Doosje van 4 strips à 4 tabletten (4 gram per tablet).

Voedingswaardeinformatie
Energetische waarde/energetic value/Energiewert/valeur énergétique/valor energético/valore
energetico
Vet/fat/Fett/lipides/grasas/lipidi

Waarvan verzadigd/from which saturated/davon gesättigte/dont acides gras saturés/de las cuales
saturadas/di cui saturi

100 g

block (4 g)

1317 kJ (=314 kcal)

52,7 kJ (=12,6 kcal)

2,3 g

0,09 g

1,2 g

0,05 g

Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati

71,1 g

2,8 g

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/di cui zuccheri

71,1 g

2,8 g

Vezels/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibras/fibres

0,5 g

0,02 g

Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteine

1,1 g

0,04 g

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale
25 mg
Ingrediënten: dextrose, sacharose, xylitol, magnesiumcitraat (4,9%), maltodextrine, magnesiumstearaat, cafeïne (1,1%), (zuurteregelaar)
citroenzuur, aroma.
CAFFEINECONTENT: 44 mg / BLOCK

1 mg

ENERGY SUPERGEL
BANANA FLAVOUR
Voor het leveren van sportieve inspanningen zijn
koolhydraten nodig. Naast energiedrank, zorgt een
BORN SUPERGEL voor de aanvulling van de
benodigde koolhydraten om een inspanning zonder
problemen te kunnen voltooien. BORN SUPERGEL heeft
een verpakking die openscheurt en is dus makkelijk
in te nemen. BORN SUPERGEL is een geconcentreerde
bron van koolhydraten, bestaande uit snelle en
langzame koolhydraten. Daarnaast bevat dit product
VinOserae®, een extract uit druivenpit met een hoge
anti-oxydantwerking. Hiermee bereik je het optimale
resultaat.






Geeft een extra energie boost!
Hoge anti-oxydantwerking door VinOserae®
Voorkomt hongerklop
Gebruiksvriendelijke verpakking, ideaal voor duursporters
Banaansmaak

Bijzonder: VinOserae®, een krachtig anti-oxidant in BORN ENERGY SUPERGEL.
BORN Super-Gel is bijzonder geschikt voor mensen die intensief sporten. Het werkt voor zowel de
professional, als voor de recreant. De professionele sporter kan de extra’s goed gebruiken bij zijn
streven naar het aftasten van de grenzen van het ‘menselijke vermogen’. Recreanten belasten het antioxidantsysteem te onregelmatig, waardoor tijdens het sporten een extra belasting ontstaat voor het
lichaam. Ook recreanten hebben baat bij het gebruik van BORN SuperGel. VinOserae is een bijzonder
concentraat uit rode wijn. Het is rijk aan anti-oxidatieve polyphenolen en t-resveratrol. ‘Polyphenolen’ is
een verzamelnaam voor de zgn. OPC’s (oligomere procyanidines), Anthocyanines en phenolzuren.
Sommige wetenschappers denken dat de polypenolen uit rode wijn een verklaring vormen voor de
zgn. ‘French Paradox’. Ondanks het feit dat mensen in Frankrijk veel vet consumeren, sterven er in
Frankrijk verhoudingsgewijs minder mensen aan hart- en vaatziekten dan in de overige West-Europese
landen. De relatief ‘hoge’ consumptie van rode wijn per hoofd van de bevolking zou daarvoor
verantwoordelijk kunnen zijn. Een in-vitro studie aan het INSERM (Parijs) toonde aan dat VinOserae®
bij menselijke spiercellen de hoeveelheid stikstofoxide-radicaal (NO) met méér dan 250% verminderde
na zware inspanning.
VinOserae® rode wijn polyphenolen werken positief op de oxidatie van LDL-cholesterol, bloeddruk en
de bloedstolling. Ze werken 20x krachtiger dan Vitamine E en sparen de anti-oxidant-vitamines-bijuitstek (vitamine C en E) in ons lichaam. De effectiviteit van het anti-oxidantencomplex uit druiven werd
aangetoond door een onderzoek in het American Journal of Clinical Nutrition van november 2002. De
proefpersonen kregen gedurende twee weken dagelijks 10 ml puur druivensap. Een andere groep
kreeg dagelijks een hoge dosering vitamine E (400 iu). In beide groepen werd na twee weken een
significante toename gevonden van de anti-oxidantbescherming in het serum en het LDL-cholesterol. In
de groep die druivensap had gekregen was bovendien de concentratie van geoxideerd eiwit in het

bloed afgenomen, wat er op duidt dat het druivenextract krachtiger werkt dan een hóge dosis (40x de
ADH*-waarde) vitamine E.
BORN ENERGY SUPERGEL bevat per sachet 100 mg VinOserae®; dit resulteert in een inname van 300
mg bij een gemiddeld gebruik van drie sachets tijdens een inspanning. In het algemeen wordt 100300 mg per dag VinOserae® beschouwd als een effectieve inname voor anti-oxidantbescherming.
Aanbevolen gebruik: tijdens de inspanning bij voorkeur iedere 30-60 minuten 1 BORN SUPERGEL.
Wanneer gebruiken? Tijdens de inspanning.
Verpakking
Doosje van 12 ENERGY SUPERGELS van 40 gram.
Voedingswaarde informatie/Nutritional information/Nährwert-Information/Information
100 g
nutritionnelles/Información Nutricional/Informazioni Nutrizionali
Energie/energy/Brennwert/valeur nutritive/energia
1193 kJ (285 kcal)
Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/hidratos de carbona/carboidrati
70,0 g
Waarvan suikers/of which sugars/hiervon Zucker /quels sucres/de que azucares/dai quali zuccheri
70,0 g
Eiwit/protein/Eiweiß/proteines/proteinas/proteine
0,2 g
Vet/fat/Fett/lipides/lipidos/lipidi
0g
Waarvan verzadigd/from which saturated/hiervon gesättigte/qui saturé/de cuál saturó/quale ha saturato
0g
Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibra
0g
Ingrediënten: glucosesiroop, bananenpuree concentraat (17%), resveratrol (uit VinOserae® (0.25%)), conserveermiddel E202.

40 g (= 1 SUPERGEL)
477 kJ (114 kcal)
28,0 g
28,0 g
0,1 g
0g
0g
0g

SUPER LIQUID GEL
APPLE FLAVOUR
Kant-en-klare vloeibare energiegel, waarbij je geen
water hoeft te drinken. BORN SUPER LIQUID GEL zorgt voor
meer energie en een betere vochtopname. Een SUPER
LIQUID GEL bevat 25 gram complexe koolhydraten en
zorgt voor een maximaal herstel van de
glycogeenvoorraad. Ideaal om tijdens de inspanning in te nemen. Bevat tevens natrium en kalium om
hydratatie te optimaliseren.








Snelle opname in het bloed
Geheel vloeibaar
Makkelijk te drinken, zonder water
Goed verdraagbaar voor de maag
Mix van snelle en complexe koolhydraten
Appelsmaak (ook verkrijgbaar met citrussmaak)
Glutenvrij

Aanbevolen gebruik: voor optimale prestatie tijdens de inspanning bij voorkeur iedere 60 minuten 3
BORN SUPER LIQUID GELS gebruiken. Uiteraard kan dit ook afgewisseld worden met energierepen.
Wanneer gebruiken? Tijdens de inspanning.
Verpakking
Doosje van 12 SUPER LIQUID GELS APPLE van 55 ml.
Nutritionele Informatie/Nutritional Information/Ernährungsinformationen/l'information
nutritionnelle/Información nutricional/Informazioni nutrizionali
Energie/energy/Brennwert/énergie/energía/energia
Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteina
Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/da cui
zuccheri
Vet/fat/Fett/lipides/grasas/grasso

Waarvan verzadigd/from which saturated/davon gesättigte/dont acides gras saturés/de las
cuales saturadas/da cui saturi

100 g

55 ml (1 gel)

654 kJ / 156 kcal
0g
39,1 g
20 g

360 kJ / 86 kcal
0g
21,5 g
11 g

0g
0g

0g
0g

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibra/ fibre
0g
Zout/salt/Salz/sel/sal/ sale
0,12 g
Ingrediënten: water, glucosestroop, maltodextrine, isomaltulose, aroma, voedingszuur (citroenzuur), zout, verdikkingsmiddel (xanthaangum),
conserveermiddelen (Kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), antioxidant (ascorbinezuur).

0g
0,07 g

SUPER LIQUID GEL
CITRUS FRUIT FLAVOUR
Kant-en-klare vloeibare energiegel, waarbij je geen
water hoeft te drinken. BORN SUPER LIQUID GEL zorgt
voor meer energie en een betere vochtopname. Een
SUPER LIQUID GEL bevat 25 gram complexe
koolhydraten en zorgt voor een maximaal herstel van
de glycogeenvoorraad. Ideaal voor wielrenners en
hardlopers om tijdens de inspanning in te nemen. Bevat tevens natrium en kalium om hydratatie te
optimaliseren.








Snelle opname in het bloed
Geheel vloeibaar
Makkelijk te drinken, zonder water
Goed verdraagbaar voor de maag
Mix van snelle en complexe koolhydraten
Citrussmaak (ook verkrijgbaar met appelsmaak)
Glutenvrij

Aanbevolen gebruik: voor optimale prestatie tijdens de inspanning bij voorkeur iedere 60 minuten 3
BORN SUPER LIQUID GELS drinken. Uiteraard kan dit ook afgewisseld worden met energierepen.
Wanneer gebruiken? Tijdens de inspanning.
Verpakking
Doosje van 12 SUPER LIQUID GELS CITRUS van 55 ml.
Nutritionele Informatie/Nutritional Information/Ernährungsinformationen/l'information
nutritionnelle/Información nutricional/Informazioni nutrizionali
Energie/energy/Brennwert/énergie/energía/energia
Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteina
Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/da cui
zuccheri
Vet/fat/Fett/lipides/grasas/grasso

Waarvan verzadigd/from which saturated/davon gesättigte/dont acides gras saturés/de las
cuales saturadas/da cui saturi

100 g

55 ml (1 gel)

654 kJ / 156 kcal
0g
39,1 g
20 g

360 kJ / 86 kcal
0g
21,5 g
11 g

0g
0g

0g
0g

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibra/ fibre
0g
0g
Zout/salt/Salz/sel/sal/sale
0,12 g
0,07 g
Ingrediënten: water, glucosestroop, maltodextrine, isomaltulose, aroma, voedingszuur (citroenzuur), zout, verdikkingsmiddel (xanthaangum),
conserveermiddelen (Kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), antioxidant (ascorbinezuur).

SUPER LIQUID GEL
CAFFEIN
Kant-en-klare vloeibare energiegel, waarbij je geen
water hoeft te drinken. BORN SUPER LIQUID GEL zorgt
voor meer energie en een betere vochtopname. Een
SUPER LIQUID GEL bevat 25 gram complexe
koolhydraten en zorgt voor een maximaal herstel
van de glycogeenvoorraad. Ideaal voor wielrenners
en hardlopers om tijdens de inspanning in te nemen. Bevat tevens natrium en kalium om hydratatie te
optimaliseren.









Snelle opname in het bloed
Geheel vloeibaar
Makkelijk te drinken, zonder water
Goed verdraagbaar voor de maag
Mix van snelle en complexe koolhydraten
Koffie / Cappuccino smaak (ook verkrijgbaar met appel- en Citrussmaak)
Glutenvrij
Bevat cafeïne

Aanbevolen gebruik: voor optimale prestatie tijdens de inspanning bij voorkeur iedere 60 minuten 3
BORN SUPER LIQUID GELS drinken. Uiteraard kan dit ook afgewisseld worden met energierepen.
Wanneer gebruiken? Tijdens de inspanning.
Verpakking
Doosje van 12 SUPER LIQUID GELS CAFFEIN van 55 ml.
Nutritionele Informatie/Nutritional Information/Ernährungsinformationen/l'information
nutritionnelle/Información nutricional/Informazioni nutrizionali
Energie/energy/Brennwert/énergie/energía/energia
Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteina
Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/da cui
zuccheri

100 g

55 ml (1 gel)

654 kJ / 156 kcal
0g
39,1 g
39,1 g

360 kJ / 86 kcal
0g
21,5 g
21,5 g

0g
0g

0g
0g

Vet/fat/Fett/lipides/grasas/grasso

Waarvan verzadigd/from which saturated/davon gesättigte/dont acides gras saturés/de las
cuales saturadas/da cui saturi

Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibra/ fibre
0g
Zout/salt/Salz/sel/sal/ sale
0,12 g
Ingrediënten: water, glucose, fructose, aroma, voedingszuur (melkzuur, citroenzuur), verdikkingsmiddel (xanthaangum), zout, cafeïne,
conserveermiddelen (Kaliumsorbaat, natriumbenzoaat).
CAFFEINECONTENT: 54 mg / 100ml. Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere of vrouwen die borstvoeding geven.

0g
0,07 g

MAGNESIUM LIQUID
+ VITAMIN C
Magnesium is een zeer belangrijk mineraal, dat een rol speelt bij
spiercontractie en de energiestofwisseling in het lichaam. Daarnaast
speelt magnesium een rol bij de eiwitsynthese. Vaak is een
magnesiumtekort de oorzaak van krampen in armen, benen en kuiten.
Een goede toevoer van magnesium kan spierkrampen voorkomen.
Bovendien vermindert magnesium (wedstrijd)stress. BORN MAGNESIUM
LIQUID is verrijkt met Vitamine C en bevat 300 mg magnesium.







Essentieel voor de spiercontractie
300 mg magnesium per ampul (80% ADH)
200 mg vitamine C (250% ADH)
Snelle opname in het bloed
Glutenvrij
Orange-smaak

Aanbevolen gebruik: Voor of na de inspanning 1 ampul BORN MAGNESIUM LIQUID. Extra inname van
magnesium is bij actieve mensen te rechtvaardigen in geval van fysieke inspanningen en veel
zweetverlies.
Wanneer gebruiken? Voor en na de inspanning.
Verpakking
Doosje van 20 MAGNESIUM LIQUID ampullen van 25 ml.
100 ml

25 ml
(1 Magnesium Liquid)

355 kJ (83.2 kcal)
4.6 g
14.7 g

88.9 kJ (20.8 kcal)
1.4 g
3.7 g

Waarvan suikers/of which sugars/davon Zucker/dont sucres/de los cuales azúcares/di cui zuccheri/ heraf
sukkerarter/varav sockerarter/herav sukker/Josta sokereita/w tym cukry/ Z toho cukry

14.7 g

3.7 g

Vet/fat/Fett/lipides/grasas/lipidi/fedt/fett/rasvaa/tłuszcze/tuky

< 0.1 g
< 0.1 g

< 0.1 g
< 0.1 g

Nutritionele Informatie/Nutritional Information/Ernährungsinformationen/l'information
nutritionnelle/información nutricional/informazioni nutrizionali/ ernæringsmæssige / oplysninger /
näringsvärde / ravintosisältö / wartości odżywcze / nutriční hodnoty
Energie/energy/Brennwert/énergie/energía/energia/energi/energiaa/Wartość energetyczna
Eiwit/protein/Eiweiß/protéines/proteínas/proteine/proteiina/białko/bílkovina
Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/carbohidratos/carboidrati/karbohydrater-kulhydraterkolhydrater/hiilihydraatteja/węglowodany/sacharidy

Waarvan verzadigd/from which saturated/ davon gesättigte /dont acides gras saturés/de las cuales
saturadas/di cui saturi/hvorav mettet fett-heraf mættede fedtsyrer-varav mättade fettsyror/josta tyydyttyneitä
/w tym nasycone/z toho saturované

0.002 g

Zout/salt/Salz/sel/sal/sale/suolaa/sól/sůl
Magnesium/magnesium/magnesio/magnez/magnézium
Vitamine C/Vitamin C/vitamina C/witamina C/vitamiini C/vitamin C

100 ml
1200 mg
180 mg

%NRV*
320
225

* NRV = Nutrient reference values for an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal)
Ingrediënten: water, fructose, zuurteregelaar (citroenzuur), magnesiumcarbonaat, sinaasappelsapconcentraat (3%), L-ascorbinezuur, smaakstof
(sinaasappelaroma), conserveermiddel (kaliumsorbaat), zoetstof (sucralose).

< 0.001 g
25 ml
300 mg
45 mg

%NRV*
80
56

BORN CREATINE
SPRINT POWER
Creatine verhoogt de spierkracht (atp). Het bevordert de
toename in spieromvang en spierenergie en het verbetert de
prestaties bij inspanning van korte duur en hoge intensiteit en
bij interval trainingen. Het versnelt je herstel tussen 2
trainingen. Je lichaam maakt zelf creatine aan. Door meer
creatine in te nemen wordt de spiercel min of meer
gedwongen meer op te nemen. De extra creatine in de
spieren wordt grotendeels omgezet in creatinefosfaat waardoor
er in de spiercellen meer snel beschikbare energie
voorhanden is.
Door creatinesuppletie kan de hoeveelheid creatinefosfaat met
zo'n 20% toenemen. De hoeveelheid creatinefosfaat in de spieren is zoals gezegd voldoende
voor een maximale inspanning van 8-12 seconden. Met creatinesuppletie kunnen prestaties met
intervallen kleiner dan een minuut verbeteren. BORN biedt met Creatine Sprint Power een zuiver
creatine product aan met 300 gram creatine monohydraat.
 Verhoogde spierkracht
 Belangrijke energiebron
 Verbetert de prestaties bij korte inspanning, sprints

Aanbevolen gebruik: Er zijn twee methoden om creatine te laden in spiercellen. 1. een kortdurende
hooggedoseerde oplaadfase gevolgd door een onderhoudsfase of 2. een langdurige laaggedoseerde
oplaadfase gevolgd door een onderhoudsfase.
Snelle oplaadmethode: Bij de snelle oplaadmethode wordt gedurende 5 dagen gemiddeld 20 gram
creatine per dag gebruikt. Twintig gram is vergelijkbaar met 5 kilo biefstuk! De 20 gram kan het best
verdeeld worden in 4 porties van 5 gram: bij het ontbijt, middageten, avondeten en vóór het slapen.
Door deze snelle oplaadmethode neemt het creatinegehalte in de spieren snel toe en ook je gewicht
kan snel toenemen. Na oplaadfase volgt een onderhoudsfase van 2 tot 4 weken om het verhoogde
creatinegehalte op peil te houden. Hiervoor gebruik je een lange periode een lage dosering creatine.
Het advies is 2-5 gram per dag. Deze kan bijvoorbeeld direct na training of evt. na thuiskomst worden
gebruikt. Het maakt natuurlijk wel uit of je 60 kg of 110 kg weegt ervan uit gaande dat het
gewichtsverschil niet door vet wordt veroorzaakt. Daarom kan de dosering ook gewichtsafhankelijk
gemaakt worden. Dat levert de volgende adviezen op. In de oplaadfase dagelijks totaal 0,3 gram
creatine per kg lichaamsgewicht en in de onderhoudsfase dagelijks 0,03 gram creatine per kg
lichaamsgewicht.
Langzame oplaadmethode: In de langzame oplaadmethode bouw je de extra creatine langzamer op,
niet in 5 dagen maar in 30 dagen. Je gebruikt dan dagelijks 0,05 gram per kg lichaamsgewicht.
Gemiddeld komt dat op zo’n 4 gram creatine per dag. Dit kan direct na de training gebruikt worden of
meteen na thuiskomst. Na de oplaadfase volgt een onderhoudsfase die hetzelfde is als bij de korte
oplaadmethode, namelijk 0,03 gram creatine per kg lichaamsgewicht per dag.

Wanneer gebruiken? Voor, tijdens de inspanning.
Verpakking
Pot van 300 gram BORN CREATINE.

BORN ENERGY SHOT
DOUBLE NATURAL ENERGY
BORN ENERGY SHOT is een geconcentreerde energie-booster, op basis van
natuurlijke ingrediënten en natuurlijke smaakstoffen. BORN ENERGY SHOT is
speciaal ontwikkeld voor weekend warriors, topsporters en anderen die een
constante en langere energievoorziening voor het lichaam nodig hebben.





Succesvol getest in Tour de France
Draagt bij aan een hoog niveau van uithoudingsvermogen, fysieke
prestaties, mentale focus
Geeft dubbele energie, tot 5 uur en meer
Hoge cafeïne waarde

Wanneer gebruiken? Voor, tijdens de inspanning.
Verpakking
12 x 60 ml
Nutritional information
Energie/energy/Brennwert/valeur nutritive/energia
Eiwit/protein/Eiweiß/proteines/proteinas/proteine
Koolhydraten/carbohydrates/Kohlenhydrate/glucides/hidratos de carbona/carboidrati

100 ml
124 kcal
0,3 g
30,4 g

Waarvan suikers/of which sugars/hiervon Zucker /quels sucres/de que azucares/dai quali
zuccheri

30,0 g

Vet/fat/Fett/lipides/lipidos/lipidi

< 0,1 g
< 0,1 g

Waarvan verzadigd/from which saturated/hiervon gesättigte/qui saturé/de cuál saturó/quale ha
saturato
Voedingsvezel/fibres/Ballaststoffe/fibres/fibra
Natrium/sodium/Natrium/sodium/sodio

< 0,1 g
0,002 g

Amounts of nutrients per bottle (60 ml) % RDA = percentage of the recommended daily allowance
Caffeine
Coenzyme Q10
Niacin
Pantothenic acid
Vitamin B6
Vitamin B2
Vitamin B1
Vitamin B12

120 mg/60 ml
3 mg/60ml
35,2 mg/60 ml (220% RDA)
12 mg/60 ml (200% RDA)
2,1 mg/60 ml (200% RDA)
2,8 mg/60 ml (200% RDA)
1,2 mg/60 ml (110% RDA)
2,93 mcg/60 ml (117% RDA)

Ingredients: water, isomaltulose*, ribose, pomegranate juice concentrate, invertsugarsyrup, guarana extract, natural flavouring, lemon juice
concentrate, vitamins (niacin, pantothenic acid, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1 and vitamin B12) caffeine, preservative E202, theanine-rich
green tea extract, modified starch, coenzyme Q10. *Isomaltulose is a source of glucose and fructose.

WARM UP
ACTIVE WARMING CREAM
BORN WARM UP combineert de werkzame bestanddelen van 15
kruiden met een sterk warmtegevoel. Deze combinatie zorgt ervoor dat
het BORN WARM UP ideaal te gebruiken is bij slechte
weersomstandigheden (regen, kou). De verwarmende bestanddelen
stimuleren de haarvaatjes, waardoor deze mee bloed doorlaten naar
de dieper gelegen weefsels. De behandelde lichaamsdelen blijven
bovendien lekker warm aanvoelen. Diverse topsporters (Olympisch- en
Wereldkampioenen) gebruiken dit product om hun lichaam te
beschermen.






Sterk warmtegevoel
Stimuleert de doorbloeding in de actieve spieren
Hoogwaardige ingrediënten
Sterke dieptewerking
Ontwikkeld in samenwerking met topsporters

Bijzonder
BORN WARM UP is een combinatie van een klassieke verwarmende crème (rood, warm gevoel) met
de kracht van fytotherapie: De ‘verwarmende’ bestanddelen stimuleren de haarvaatjes waardoor deze
meer bloed doorlaten naar de dieper gelegen weefsels..
De extracten uit speciaal geselecteerde kruiden werken dieper en worden al eeuwenlang toegepast
vanwege hun positieve werking op spieren en gewrichten.
Aanbevolen gebruik: 10-20 minuten voor de inspanning inmasseren. Niet geschikt voor gebruik in het
gezicht en schaamstreek.
Wanneer gebruiken? Voor, tijdens de inspanning.
Verpakking
Luxe tube à 150 ml.
INGREDIENTS: AQUA, ARACHIS HYPOGAEA OIL, PARAFFINUM LIQUIDUM, CETYL ALCOHOL, HYPERICUM PERFORATUM OIL, LANOLIN, BELLIS PERENNIS
EXTRACT, ARNICA MONTANA FLOWER OIL, MELALEUCA CAJAPUTI EXTRACT, DIMETHICONE, CI16035, METHYL NICOTINATE, METHYL BENZOATE, CAPSICUM
FRUTESCENS FRUIT EXTRACT, TABEBUIA AVELLANEDAE BARK EXTRACT.

PROTECT EXTRA
EXTREME WEATHER PROTECTION
BORN PROTECT EXTRA is een sterke balsem ter bescherming van
slecht doorbloede lichaamsdelen als voeten, knieën en pezen. Dit
product is matig verwarmend en vormt een waterresistent
beschermlaagje op de huid, wat de poriën niet afsluit. Dit maakt
PROTECT EXTRA ideaal voor het gebruik bij temperaturen van 0 tot
10 graden Celsius.







Waterresistente beschermlaag
Licht verwarmend
Sluit de poriën niet af
Beschermd tegen kou en regen
Optimale, langdurige werking
Ontwikkeld in samenwerking met topsporters

Bijzonder
BORN PROTECT EXTRA vormt een isolatielaag die waterafstotend is en die geproduceerde
lichaamswarmte vasthoudt. Hierdoor wordt afkoeling zo goed als mogelijk voorkomen. De crème is
makkelijk aan te brengen. Hij bevat o.a. een emulgator die de zalf smeerbaar maakt en er voor zorgt
dat deze sterk vette crème afwasbaar is onder de douche met warm water en zeep.
Aanbevolen gebruik: 10-20 minuten voor de inspanning aanbrengen. Niet geschikt voor gebruik in het
gezicht en schaamstreek.
Wanneer gebruiken? Voor, tijdens de inspanning.
Verpakking
Luxe tube à 150 ml.
INGREDIENTS: PETROLATUM, PARAFFINUM LIQUIDUM, POLYSORBATE 80, MENTHOL, CAPSICUM FRUTESCENS EXTRACT, AQUA, ALCOHOL, CI 19140.

PROTECT OIL
INSULATION BODY OIL
BORN PROTECT OIL vormt een waterafstotende, beschermende filmlaag
op je huid. De lichaamswarmte wordt geïsoleerd, zodat je niet afkoelt.
Regen en kou krijgen geen kans. Triatleten gebruiken dit product vaak
voordat ze het pak aantrekken om een extra beschermingslaag te
creëren. Ideaal om te gebruiken bij herfstweer met temperaturen tot 15
graden Celsius! Diverse topsporters (Olympisch- en Wereldkampioenen)
gebruiken dit product om hun lichaam te beschermen tegen regen en
kou.






Waterresistente beschermlaag
Sluit de poriën niet af
Beschermd tegen kou en regen
Optimale, langdurige werking
Ontwikkeld in samenwerking met topsporters

Bijzonder
BORN PROTECT OIL is een olieachtige crème die in contact met de huid uitvloeit tot een beschermende
filmlaag (´second skin´). Deze filmlaag trekt niet in de huid en blijft zelfs na vele uren sporten intact.
De crème/olie werkt waterafstotend, houdt de lichaamseigen warmte binnen en is ademend. BORN
PROTECT OIL bevat een emulgator. De emulgator zorgt er voor dat de zalf afwasbaar is onder de
douche met warm water en zeep.
BORN heeft ruim 10 jaar besteed aan de samenstellen en doorontwikkelen van dit bijzonder product.
Het is namelijk zaak om de juiste balans te vinden tussen een crème/olie die voldoende ‘stevig’ is in
de verpakking maar bij aanbrengen op de huid overgaat in een dunne filmlaag die bovendien
gedurende vele uren intact blijft.
Aanbevolen gebruik: 10-20 minuten voor de inspanning losjes aanbrengen, niet inmasseren.
Wanneer gebruiken? Voor, tijdens de inspanning.
Verpakking
Luxe tube à 150 ml.
INGREDIENTS: ARACHIS HYPOGAEA OIL, PARAFFINUM LIQUIDUM, PERFORATUM, CERA ALBA, POLYSORBATE 80, PINUS SYLVESTRIS LEAF EXTRACT.

RECOVERY RELAX
RELAX & RELIEF
Na intensieve inspanningen is herstel het allerbelangrijkste. BORN
RECOVERY RELAX was de eerste échte spierontspannende en –
herstellende crème op de markt en is nog steeds volgens velen de
allerbeste! RECOVERY RELAX helpt overbelaste en vermoeide spieren
te herstellen door de kracht van etherische oliën en kruiden. De
etherische ingrediënten activeren de doorbloeding en dragen bij
aan een ontspannen gevoel. Alle gebruikers zijn het erover eens:
“RECOVERY RELAX werkt écht!”






Hoogwaardige etherische oliën en kruiden
Ontspannende dieptewerking
Ondersteund het herstel van overbelaste spieren
Ideale zelfmassage, iedereen kan het!
Ontwikkeld naar de behoefte van topsporters

Bijzonder
BORN RECOVERY RELAX is weinig vet en trekt snel in de huid. De hoofdwerking is afkomstig van de
etherische olieën uit Sint Janskruid, Rozemarijn, Jeneverbes, Melisse en Cajaput. Etherische oliën zijn de
vluchtige bestanddelen uit de vetfractie van deze geneeskrachtige kruiden. Het zijn kleine moleculen
die snel en makkelijk de huid passeren. Een unieke combinatie, zoals die alleen voorkomt in de BORN
RECOVERY RELAX.
Aanbevolen gebruik: Na de inspanning ruim inwrijven op de te behandelen lichaamsdelen (niet voor
gebruik in het gezicht of schaamstreek).
Wanneer gebruiken? Na de inspanning.
Verpakking
Luxe tube à 150 ml.
INGREDIENTEN: AQUA, DECYL OLEATE, CETETH-20, HYPERICUM PERFORATUM, ROSEMARINUS OFFICINALIS FLOWER OIL, JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT
OIL, L-MENTHOL, SORBITOL, CYMBOPOGON WINTERIANUS, SORBIC ACID, MELALEUCA LEUCADENDRON CAJAPUT OIL, ALCOHOL, CYAMOPSIS
TETRAGONOLOBUS GUM, METHYL BENZOATE.

CYCLIST POWDER
HIGH GRADE SKIN AND CHAMOIS CARE
BORN CYCLIST POWDER is ontwikkeld tegen doorzitten. BORN CYCLIST
POWDER houdt de huid en zeem droog en bevat verzachtende
bestanddelen. Ideaal ter bescherming van de gevoelige huid (met
name zitvlak) tegen irritaties door transpiratie en wrijving en bacteriën.
Een revolutie t.o.v. het traditionele ‘broekenvet’ of chamois crème.




Helpt irritaties door wrijving te voorkomen.
Hygiënisch
Ontwikkeld in samenwerking met topsporters

Bijzonder
BORN CYCLIST POWDER bevat bestanddelen die de huid en zeem schoon
houden. Klassiek ‘broekenvet’ sluit de huid af, ademt niet en laat de
zeem van de fietsbroek aan de huid plakken. Dit kan irritatie veroorzaken.
BORN CYCLIST POWDER daarentegen houdt de huid en zeem droog en laat de huid ademen. Men kan
vaker in dezelfde broek fietsen zonder ze telkens te moeten wassen. Het poeder is ook geschikt voor
een kunstzeem.
Aanbevolen gebruik: Voor de inspanning aanbrengen op zitvlak en zeem (inwrijven).
Wanneer gebruiken? Voor, tijdens de inspanning.
Verpakking
Strooibus à 100 gram.
INGREDIENTS: TALC, LANOLIN, MAGNESIUMSTEARATE, PARAFFINUM LIQUIDUM, L-MENTHOL, CHLORHEXIDINE DIHYDROCHLORIDE, SILICA.

WASH LOTION
REFRESHING
Na een actieve inspanning ben je bezweet en vuil. Als er dan geen plek in de
buurt is waar je jezelf op kunt frissen is dat niet prettig en onhygiënisch. BORN
WASH LOTION biedt uitkomst: opfrissen zonder water. WASH LOTION bevat een
fractie alcohol, waarmee al hardnekkig vuil en aangebrachte beschermende
crèmes makkelijk weggewassen kunnen worden. WASH LOTION bevat
verfrissende ingrediënten.
Bijzonder
BORN WASH LOTION veegt zweet en stof van je huid. Het wast zelfs moeilijk
afwasbare, vette zalven af. BORN WASH LOTION werkt verfrissend en ruikt
lekker. Het geeft een voldaan en prikkelend gevoel na een zware inspanning.




Wast alle vuil weg zonder water
Ideaal als er geen water in de buurt is
Hygiënisch en verfrissend

Aanbevolen gebruik: na de inspanning op een washandje aanbrengen en
jezelf schoonwassen zonder water.
Wanneer gebruiken? Na de inspanning.
Verpakking
Luxe flacon à 200 ml.
INGREDIENTS: AQUA, ALCOHOL, POLYSORBATE 80, L-MENTHOL, PARFUM, CI 16185, CI 19140.

MASSAGE OIL
100% PURE
BORN MASSAGE OIL is een professionele massageolie zonder parfum. Een
neutraal en puur product, samengesteld uit 100% plantaardige oliën.




Zonder parfum
Handvriendelijk
Gebruikt door professionele verzorgers en fysiotherapeuten

Aanbevolen gebruik: Voor of na de inspanning aanbrengen op de te
behandelen lichaamsdelen.
Gebruik
Verdeel de benodigde hoeveelheid olie over de te masseren lichaamsdelen
en masseer.
Verpakking
Luxe flacon à 200 ml.
INGREDIENTS: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, PARAFFINUM LIQUIDUM, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL.

NO FRICTION CREAM
SOFTENING BODY CARE
BORN NO FRICTION CREAM is verzorgend voor huid, zitvlak en voeten.
Ideaal ter bescherming van de gevoelige huid (met name zitvlak)
tegen irritaties door transpiratie en wrijving en bacteriën. Werkt ideaal
tegen doorzitten.




Helpt irritaties door wrijving te voorkomen.
Hygiënisch
Ook te gebruiken als traditioneel ‘broekenvet’

Aanbevolen gebruik: Voor de inspanning op plekken waar irritatie
door wrijving kan optreden (voeten, zitvlak, tepels).
Wanneer gebruiken? Voor de inspanning.
Verpakking
Luxe tube à 150 ml.
INGREDIENTS:PETROLATUM, PARAFFINUM LIQUIDUM, LANOLIN, TRICLOSAN, CYMBOPOGON NARDUS OIL, CALENDULA OFFICINALIS, PHENOXYETHANOL,
GLYCINE SOJA OIL, BISABOLOL.

AWAKE SHOWER
FRESH BODY AND MIND
BORN AWAKE SHOWER geeft een extreem fris gevoel en is ideaal voor een
verkwikkende ochtenddouche of als ontspanning na een actieve inspanning. De
hoofdbestanddelen zijn eucalyptus en menthol. De geur van eucalyptus stimuleert,
verheldert de geest en versterkt de concentratie. Menthol werkt verkoelend en
verzachtend. Verder bevat BORN AWAKE SHOWER de etherische oliën rozemarijn,
jeneverbes en cajeputi, welke allemaal een ontspannende werking hebben.




Stimulerende, activerende werking
Extreem verfrissend en ontspannend
Werkzame etherische oliën en extracten

Bijzonder
De hoofdbestanddelen zijn Eucalyptus en Menthol. De geur van Eucalyptus
stimuleert, verheldert de geest en versterkt de concentratie. Menthol werkt
verkoelend en verzachtend. Verder zijn er in deze douchegel drie etherisch oliën
verwerkt: Rozemarijn, Jeneverbes en Cajaputolie, welke alle drie een
ontspannende werking hebben. Cajeputolie zorgt voor een tintelende sensatie op de huid.
Aanbevolen gebruik: voor en na de inspanning naar behoefte.
Verpakking
Luxe flacon à 200 ml.
INGREDIENTS: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUMCHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCAMIDE DEA, PROPYLENE GLYCOL, EUCALYPTOL,
MENTHOL, GLYCOL DISTEARATE, EUCALYPTUS GLOBULUS, JUNIPERUS COMMUNIS, LIMONENE, CAMPHOR. C119140, C142090, PARFUM, ROSMARINUS
OFFICINALIS, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1, 3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

START UP
STIMULATING OIL
Voor de start van een inspanning moeten je spieren worden geactiveerd.
BORN START UP is dan ideaal. Dit is een niet-verwarmende sportolie met
hoogwaardige, speciaal geselecteerde ingrediënten die zorgen voor een
optimale doorbloeding van de spieren. Daarnaast zorgt START UP voor een
mooie bruine teint aan de huid en worden spieren geaccentueerd. START
UP bevat cajeputi olie voor een ideale verzorging van de huid.






Optimale doorbloeding van de spieren
Accentuatie van de spieren
Sterke dieptewerking
Sluit poriën niet af
Cajeputi

Bijzonder
De hoofdwerking is afkomstig van etherische oliën uit cajaput en
nootmuskaat. Etherische Oliën zijn de vluchtige bestanddelen uit de
vetfractie van deze bijzondere kruiden. Het zijn kleine moleculen die snel
en makkelijk de huid passeren. BORN WARM UP is er voor de koude(re)
periodes, BORN START UP voor de zomer!
Aanbevolen gebruik: Voor de inspanning inmasseren op de gewenste lichaamsdelen (niet voor gebruik
in het gezicht en schaamstreek).
Wanneer gebruiken? Voor de inspanning.
Verpakking
Luxe flacon à 200 ml.
INGREDIENTS: ARACHIS HYPOGAEA OIL, MELALEUCA LEUCADENDRON CAJAPUTI OIL, MIRISTICA FRAGRANS OIL, PINUS PALUSTRIS OIL, BETA CAROTENE.

SUNPROTECT
SPF 30
BORN SUNPROTECT is een zonnebrandcrème van hoge kwaliteit:
waterresistent, zweet-proof en parfumvrij! BORN SUNRPOTECT
beschermt het grootste orgaan van jouw sportieve lichaam tegen UVA
en UVB straling met SPF 30.




Waterresistent
Zweet-proof
Parfumvrij

Aanbevolen gebruik: Voor de inspanning inmasseren op de gewenste
lichaamsdelen.
Bij welke activiteit: atletiek, hardlopen, wielrennen/mtb.
Wanneer gebruiken? Voor de inspanning/tijdens inspanning.
Verpakking
Tube à 200 ml.
INGREDIENTEN: AQUA, OCTOCRYLENE, PARAFFINUM LIQUIDUM, CETEARYL ALCOHOL, PROPYLENE
GLYCOL, TITANIUM DIOXIDE(NANO), BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, C12-15 ALKYLBENZOATE, CETEARETH-25, PEG-8 STEARATE, BRASSICA
CAMPESTRIS/ALEURITES FORDI OIL COPOLYMER, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, CETEARETH-6, SILICA, STEARYL ALCOHOL, XANTHAN GUM,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, DISODIUM EDTA, GLYCINE SOJA OIL, LECITHIN, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID.

