SIS Go Hydro Tabletten | 20 stuks | Lemon
SIS Go Hydro tabletten. 20 stuks. In de smaak Lemon. 1 tablet per bidon voor een optimale dosering.
Bijna geen calorieen. Perfecte hydratatie.SIS: Science in Sports - SIS Go Hydro
De SIS Go Hydro tabletten zijn de award winnende producten van Science in Sports. Door het
gemak van de bruistablet in een bidon heeft u altijd de juiste dosering in de bidon en zorgt u dat u
perfect gehydrateerd blijft. De Go Hydro tabletten zijn verkrijgbaar in diverse smaken. Ook is er een
versie verkrijgbaar met toegevoegde Cafeine. Go Hydro van SiS Sportvoeding is bijzonder geschikt
om spierkramp door overmatig zweten te voorkomen tijdens fietsen, hardlopen en andere
duursporten. Deze sportdrank bevat praktisch geen calorieen (15 kcal per liter) en is daarom een
perfecte sportdrank als je vocht op wil nemen, zonder dat je de calorieen wil. Ideaal voor bijvoorbeeld
lage intensiteit sporten of sporters die op dieet zijn. Go Hydro bevat een hoge hoeveelheid natrium
(zout) (30mmol/l= 0.700 gram/liter) wat optimale hydratatie bevordert voor intensieve inspanning in
de hitte. Go Hydro kan ook prima gebruikt worden om de hoeveelheid electrolyten op peil te
houden.Super Hydro van SiS werd afgelopen jaar al gebruikt door Astana voor rehydratatie tijdens
de Tour de France en de Giro. SiS Hydro GO is ontwikkeld in samenwerking met het beste zeilteam
ter wereld (het zeilteam van Groot Brittannie) in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2008 in
Peking. Het probleem van de zeilers was dat ze scherp en gehydrateerd wilden blijven tijdens het
wachten in de hitte voor de start van een wedstrijd zonder dat er calorieen werden ingenomen.

Wij kunnen u perfect adviseren over de Science in Sports sportvoeding producten. Ons team
test alle voedingsproducten in de praktijk en kunnen u perfect advies geven over de
verschillende keuzes voor verschillende soorten rijders en trainings programmas. U bent
hiervoor van harte welkom of neem contact met ons op.

€ 10,95

