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 LONG ENERGY  
           FORMULĂ PENTRU COMPETIŢIE + 5% PROTEINE 
 

 
 

 

 

 

 

  
 
Descrierea produsului 
 LONG ENERGY - Competition Formula este o băutură energizantă de înaltă calitate pentru 
 competiţii, fără aciditate şi cu 5% proteine sub formă de peptide. Sub formă de peptide înseamnă 
 că produsul este deja predigerat şi în comparaţie cu proteinele tradiţionale, este asimilat 
 considerabil mai repede. Asemănător cu linia COMPETITION, LONG ENERGY conţine 8 surse diferite 
 de carbohidraţi cu indice glicemic diferit. Vitargo™ ca sursă principală de carbohidraţi, are o 
 greutate moleculară superioară de 100 de ori tradiţionalei maltodextrine. Acest lucru cauzează o 
 osmolaritate scăzută si contribuie la reumplerea rezervelor de glicogen.  
 Îmbogăţit cu PeptoPro (www.peptopro.com), glutamină şi BCAA (aminoacizii ramificaţi, valină, 
 leucină, isoleucină). 

Avantaje  

 Băutură sportivă high tech pentru competiţii şi eforturi de anduranţă 
intensive 

 Fără aciditate, deci pH neutru 

 90% carbohidraţi şi 5% proteine  

 Multi Carb Formula pentru o eliberare prelungită de energie 

 Proporţie ridicată de BCAA şi glutamină 

 Cu 70mg de cofeină/100g pudră – pentru aroma de cola               
 

Utilizare 
 A se folosi ca băutură sportivă şi pentru competiţii, în special în 
 timpul eforturilor de anduranţă mai lungi de 2 ore. In caz de 
 nevoi energetice ridicate, dozajul poate fi crescut până la 120g 
 de pudră la litru, dar va deveni o băutură isotonică. 

 
Ingrediente 
 Dextroză, maltodextrină, amidon de orz hidrolizat (Vitargo™), amidon de orez hidrolizat, fructoză, 
 zaharoză, proteine hidrolizate (proteine din zer, caseină), isomaltoză (glucoză+fructoză), vitamine, 
 trehaloză (glucoză+glucoză), minerale, arome şi cofeină naturală (pentru aroma de cola). 
 

Ambalare | Arome  
 Plic 60g /0,5litri lămâie  
 Doză 1200g /15-20litri lămâie, fruit mix, cola  

 
 
 

Quick  info 
  X fără lactoză 

  X fără gluten 

  X fără acid 

X fără îndulcitori 

X fără coloranţi artificiali 

X fără conservanţi 
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LONG ENERGY  
           FORMULA PENTRU COMPETIŢIE + 5% PROTEINE 
 
Valori nutritive 
 

valori nutritive per 100g de pudră per 80g (1 litru băutură) 

energie kj/kcal 1575/370 1260/296 

proteine 5g 4g 

carbohidraţi 
- din care zaharuri  

88g 
47g 

70g 
38g 

grăsimi 

 - din care acizi graşi saturaţi 

0g 

0 

0g 

0 
fibre 0 0 

sodiu 0.60g 0.48g 

 

vitamine per 100g % DZR* per 80g %DZR* 

E 6mg 50% 4.8mg 40% 

C 40mg 50% 32mg 40% 

B1 0.6mg 50% 0.4mg 40% 

B2 0.7mg 50% 0.6mg 40% 

niacină 8mg 50% 6.4mg 40% 

B6 0.7mg 50% 0.6mg 40% 

acid folic 100 μg 50% 80μg 40% 

B12 1.3μg 50% 1μg 40% 

biotină 25μg 50% 20μg 40% 

acid pantotenic 3mg 50% 2,4mg 40% 
minerale per 100g % DZR* per 80g % DZR* 

calciu 50mg 6% 40mg 5% 

magneziu 38mg 10% 30mg 8% 

potasiu 150mg 8% 120mg 6% 

clor 200mg 25% 160mg 20% 

 

aminoacizi per 100g per 80g 

BCAA**: 

 L-valină 
 L-leucină 

 L-isoleucină 

1250mg 

363mg 
581mg 

306mg 

1000mg 

290mg 
465mg 

245mg 
acid glutamic + glutamin peptide 1980mg 830mg 

alte per 100g per 80g 

cofeină (doar pentru aroma cola) 70mg 50mg 
 

* DZR – doza zilnică recomandată 

** BCAA - aminoacizi esenţiali ramificaţi 

 


