
WAARSCHUWINGEN/ WARNING
NL: Een voedingssupplement mag niet als 
vervanging van gevarieerde, evenwichtige 
voeding en een gezonde leefstijl worden gebruikt. 
Aanbevolen dosering niet overschrijden. Niet 
geschikt voor jonge kinderen. Zwangere vrouwen 
dienen voor gebruik van dit product een deskundige 
te raadplegen. Dit product bevat cafeïne. 
Voedingssupplement met zoetstoffen.

EN: A dietary supplement should not replace varied 
and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not 
exceed the recommended dosage. Not suitable for 
young children. Pregnant woman should consult 
a professional before using this product. This 
product contains caffeine. Food supplement with 
sweeteners.

NL: Ten minste houdbaar tot eind/ Batchcode: 
zie onderkant verpakking. EN: Best before end/ 
Batchcode: see bottom of packaging.

BEWAREN / STORAGE: 
NL: Bewaar op een koele en droge plek en buiten 
bereik van jonge kinderen. Na opening beperkt 
houdbaar. EN: Store in a cool and dry place, out 
of the reach of young children. Limited shelf life 
after opening. 

GEPRODUCEERD VOOR/ PRODUCED FOR:
Company Name
Voorbeeldstraat 200, 4823AE Plaats NL
Info@companyname.com 
www.companyname.com

NL: Neem als aanvulling op de dagelijkse voeding 
een Pre-Workout bij voorkeur voor het ontbijt of 
eventueel voor het sporten. Meng 10 gram (c.a. 1,5 
maatschep) Pre-Workout met 250 ml water of sap.

EN: Take a Pre-Workout, as a supplement to your 
daily diet, before breakfast or possibly before your 
workout. Mix 10 grams (c.a. 1,5 scoop) Pre-Workout 
with 250 ml water or juice.

INHOUD / CONTENT 300 g

EIGEN NAAM
APPLE

GEADVISEERD DAGELIJKS GEBRUIK/ RECOMMENDED DAILY USEVOEDINGSSUPPLEMENT / FOOD SUPPLEMENT

NL: Maltodextrine, l-citrulline dl-malaat 2:1,  
beta alanine, taurine, antiklontermiddel:  
siliciumdioxide, natuurlijk aroma, voedingszuur: 
citroenzuur, groene thee extract, cafeïne anhydraat, 
zoetstof: sucralose, kleurstof: karmijnzuur.

EN: Maltodextrin, l-citrulline dl-malate 2:1,  
beta alanine, taurine, anti-caking agent:  
silicon dioxide, natural aroma, acid: citric acid,  
green tea extract, caffeine anhydrous,  
sweetener: sucralose, coloring: carminic acid.

INGREDIËNTEN / INGREDIENTS

PER DOSERING / PER DOSAGE 10g RI%

2000 mg
1600 mg
1000 mg
250 mg
250 mg
38 mg
12,8 mg  
1,1 mg  

80%*
80%*

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
  Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)

L-citrulline DL-malaat 2:1 / L-citrulline DL-malaat 2:1
Beta alanine / Beta alanin
Taurine / Taurine
Groene thee extract / Green tea extract
Cafeïne anhydraat / Caffeine anhydrous 
EGCG (van groene thee extract) / EGCG (from green tea extract)
Vitamine B3 (Nicotinamide) / Vitamin B3 (Nicotinamide) 
Vitamine B6 (Pyridoxine) / Vitamin B6 (Pyridoxine)
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WAARSCHUWINGEN/ WARNING
NL: Een voedingssupplement mag niet als 
vervanging van gevarieerde, evenwichtige 
voeding en een gezonde leefstijl worden gebruikt. 
Aanbevolen dosering niet overschrijden. Niet 
geschikt voor jonge kinderen. Zwangere vrouwen 
dienen voor gebruik van dit product een deskundige 
te raadplegen. Dit product bevat cafeïne. 
Voedingssupplement met zoetstoffen.

EN: A dietary supplement should not replace varied 
and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not 
exceed the recommended dosage. Not suitable for 
young children. Pregnant woman should consult 
a professional before using this product. This 
product contains caffeine. Food supplement with 
sweeteners.

NL: Ten minste houdbaar tot eind / Batchcode: 
zie onderkant verpakking. EN: Best before end / 
Batchcode: see bottom of packaging.

BEWAREN / STORAGE: 
NL: Bewaar op een koele en droge plek en buiten 
bereik van jonge kinderen. Na opening beperkt 
houdbaar. EN: Store in a cool and dry place, out 
of the reach of young children. Limited shelf life 
after opening. 

GEPRODUCEERD VOOR/ PRODUCED FOR:
Company Name
Voorbeeldstraat 200, 4823AE Plaats NL
Info@companyname.com 
www.companyname.com

NL: Neem als aanvulling op de dagelijkse voeding 
een Pre-Workout bij voorkeur voor het ontbijt of 
eventueel voor het sporten. Meng 10 gram (c.a. 1,5 
maatschep) Pre-Workout met 250 ml water of sap.

EN: Take a Pre-Workout, as a supplement to your 
daily diet, before breakfast or possibly before your 
workout. Mix 10 grams (c.a. 1,5 scoop) Pre-Workout 
with 250 ml water or juice.

INHOUD / CONTENT 300 g

EIGEN NAAM
APPLE

GEADVISEERD DAGELIJKS GEBRUIK/ RECOMMENDED DAILY USEVOEDINGSSUPPLEMENT / FOOD SUPPLEMENT

NL: Maltodextrine, l-citrulline dl-malaat 2:1,  
beta alanine, taurine, antiklontermiddel:  
siliciumdioxide, natuurlijk aroma, voedingszuur: 
citroenzuur, groene thee extract, cafeïne anhydraat, 
zoetstof: sucralose, kleurstof: karmijnzuur.

EN: Maltodextrin, l-citrulline dl-malate 2:1,  
beta alanine, taurine, anti-caking agent:  
silicon dioxide, natural aroma, acid: citric acid,  
green tea extract, caffeine anhydrous,  
sweetener: sucralose, coloring: carminic acid.

INGREDIËNTEN / INGREDIENTS

PER DOSERING / PER DOSAGE 10g RI%

2000 mg
1600 mg
1000 mg
250 mg
250 mg
38 mg
12,8 mg  
1,1 mg  

80%*
80%*

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
  Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)

L-citrulline DL-malaat 2:1 / L-citrulline DL-malaat 2:1
Beta alanine / Beta alanin
Taurine / Taurine
Groene thee extract / Green tea extract
Cafeïne anhydraat / Caffeine anhydrous 
EGCG (van groene thee extract) / EGCG (from green tea extract)
Vitamine B3 (Nicotinamide) / Vitamin B3 (Nicotinamide) 
Vitamine B6 (Pyridoxine) / Vitamin B6 (Pyridoxine)
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EIGEN NAAM
APPLE

INHOUD / CONTENT 300 g

WAARSCHUWINGEN/ WARNING
NL: Een voedingssupplement mag niet als 
vervanging van gevarieerde, evenwichtige 
voeding en een gezonde leefstijl worden 
gebruikt. Aanbevolen dosering niet overschrijden. 
Niet geschikt voor jonge kinderen. Zwangere 
vrouwen dienen voor gebruik van dit product 
een deskundige te raadplegen. Dit product bevat 
cafeïne. Voedingssupplement met zoetstoffen.

EN: A dietary supplement should not replace varied 
and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not 
exceed the recommended dosage. Not suitable for 
young children. Pregnant woman should consult 
a professional before using this product. This 
product contains caffeine. Food supplement with 
sweeteners.

NL: Ten minste houdbaar tot eind / Batchcode:  
zie onderkant verpakking. EN: Best before end / 
Batchcode: see bottom of packaging.

BEWAREN / STORAGE: 
NL: Bewaar op een koele en droge plek en buiten 
bereik van jonge kinderen. Na opening beperkt 
houdbaar. EN: Store in a cool and dry place, out 
of the reach of young children. Limited shelf life 
after opening. 

GEPRODUCEERD VOOR/ PRODUCED FOR:
Company Name
Voorbeeldstraat 200, 4823AE Plaats NL
Info@companyname.com 
www.companyname.com

NL: Neem als aanvulling op de dagelijkse voeding 
een Pre-Workout bij voorkeur voor het ontbijt of 
eventueel voor het sporten. Meng 10 gram (c.a. 1,5 
maatschep) Pre-Workout met 250 ml water of sap.

EN: Take a Pre-Workout, as a supplement to your 
daily diet, before breakfast or possibly before your 
workout. Mix 10 grams (c.a. 1,5 scoop) Pre-Workout 
with 250 ml water or juice.

GEADVISEERD DAGELIJKS GEBRUIK/ RECOMMENDED DAILY USE

2000 mg

1600 mg

1000 mg

250 mg

250 mg

38 mg

12,8 mg  

1,1 mg 
80%*

80%*

VOEDINGSSUPPLEMENT / FOOD SUPPLEMENT

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
  Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)

L-citrulline DL-malaat 2:1 / L-citrulline DL-malaat 2:1

Beta alanine / Beta alanin

Taurine / Taurine

Groene thee extract / Green tea extract

Cafeïne anhydraat / Caffeine anhydrous

EGCG (van groene thee extract) / EGCG (from green tea extract) 

Vitamine B3 (Nicotinamide) / Vitamin B3 (Nicotinamide) 

Vitamine B6 (Pyridoxine) / Vitamin B6 (Pyridoxine) 

NL: Maltodextrine, l-citrulline dl-malaat 2:1,  
beta alanine, taurine, antiklontermiddel: 
siliciumdioxide, natuurlijk aroma,  
voedingszuur: citroenzuur, groene thee extract,  
cafeïne anhydraat, zoetstof: sucralose,  
kleurstof: karmijnzuur.

EN: Maltodextrin, l-citrulline dl-malate 2:1,  
beta alanine, taurine, anti-caking agent:  
silicon dioxide, natural aroma, acid: citric acid,  
green tea extract, caffeine anhydrous,  
sweetener: sucralose, coloring: carminic acid.

INGREDIËNTEN / INGREDIENTS

PER DOSERING / PER DOSAGE 10g RI%
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EIGEN NAAM

WAARSCHUWINGEN/ WARNING
NL: Een voedingssupplement mag niet als 
vervanging van gevarieerde, evenwichtige 
voeding en een gezonde leefstijl worden 
gebruikt. Aanbevolen dosering niet overschrijden. 
Niet geschikt voor jonge kinderen. Zwangere 
vrouwen dienen voor gebruik van dit product 
een deskundige te raadplegen. Dit product bevat 
cafeïne. Voedingssupplement met zoetstoffen.

EN: A dietary supplement should not replace varied 
and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not 
exceed the recommended dosage. Not suitable for 
young children. Pregnant woman should consult 
a professional before using this product. This 
product contains caffeine. Food supplement with 
sweeteners.

NL: Ten minste houdbaar tot eind / Batchcode:  
zie onderkant verpakking. EN: Best before end / 
Batchcode: see bottom of packaging.

BEWAREN / STORAGE: 
NL: Bewaar op een koele en droge plek en buiten 
bereik van jonge kinderen. Na opening beperkt 
houdbaar. EN: Store in a cool and dry place, out 
of the reach of young children. Limited shelf life 
after opening. 

GEPRODUCEERD VOOR/ PRODUCED FOR:
Company Name
Voorbeeldstraat 200, 4823AE Plaats NL
Info@companyname.com 
www.companyname.com

NL: Neem als aanvulling op de dagelijkse voeding 
een Pre-Workout bij voorkeur voor het ontbijt of 
eventueel voor het sporten. Meng 10 gram (c.a. 1,5 
maatschep) Pre-Workout met 250 ml water of sap.

EN: Take a Pre-Workout, as a supplement to your 
daily diet, before breakfast or possibly before your 
workout. Mix 10 grams (c.a. 1,5 scoop) Pre-Workout 
with 250 ml water or juice.

INHOUD / CONTENT 300 g

APPLE

GEADVISEERD DAGELIJKS GEBRUIK/ RECOMMENDED DAILY USE

2000 mg

1600 mg

1000 mg

250 mg

250 mg

38 mg

12,8 mg  

1,1 mg 
80%*

80%*

VOEDINGSSUPPLEMENT / FOOD SUPPLEMENT

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
  Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)

L-citrulline DL-malaat 2:1 / L-citrulline DL-malaat 2:1

Beta alanine / Beta alanin

Taurine / Taurine

Groene thee extract / Green tea extract

Cafeïne anhydraat / Caffeine anhydrous

EGCG (van groene thee extract) / EGCG (from green tea extract) 

Vitamine B3 (Nicotinamide) / Vitamin B3 (Nicotinamide) 

Vitamine B6 (Pyridoxine) / Vitamin B6 (Pyridoxine) 

NL: Maltodextrine, l-citrulline dl-malaat 2:1,  
beta alanine, taurine, antiklontermiddel: 
siliciumdioxide, natuurlijk aroma,  
voedingszuur: citroenzuur, groene thee extract,  
cafeïne anhydraat, zoetstof: sucralose,  
kleurstof: karmijnzuur.

EN: Maltodextrin, l-citrulline dl-malate 2:1,  
beta alanine, taurine, anti-caking agent:  
silicon dioxide, natural aroma, acid: citric acid,  
green tea extract, caffeine anhydrous,  
sweetener: sucralose, coloring: carminic acid.

INGREDIËNTEN / INGREDIENTS

PER DOSERING / PER DOSAGE 10g RI%
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Aanleverspecificaties

Eigen logo aanleveren

Eigen huisstijl geïntegreerd / label geïntegreerd

Logo’s graag aanleveren in één van de volgende bestandsformaten:
• Adobe Illustrator-bestand : Ai of EPS met ingesloten beelden en lettertypes  
(of beter nog lettercontouren)
• PDF bestand
• Hoge resolutie TIFF, JPEG
• Adobe InDesign-bestand

Indien er eigen huistijl-elementen en fonts geïntegreerd gaan worden houdt dan rekening  
met het volgende:

PROGRAMMA’S
Programma’s waarin je huisstijl-elementen voor de label-bestanden kunt maken / aanleveren.
• Indesign CS3, CS4, CS5, CS6, CC
• Illustrator CS3, CS4, CS5, CS6, CC
• Aanleveren als een Hoge kwaliteit (of drukwerk) pdf mag ook.

KLEUREN
De bestanden maak je op in CMYK kleuren.  Bestanden aangeleverd met PANTONE of RGB kleuren zetten wij om naar CMYK kleuren.

LETTERTYPEN
Alle gebruikte lettertypen: scherm- en printerfonts (ook de lettertypen die gebruikt zijn in de gekoppelde bestanden) bijleveren.  
Of zorg dat alle lettertypen volledig zijn ingesloten of omgezet naar contouren/outlines. 

RESOLUTIE
Controleer de  beeldresoluties goed. Gebruik Gray-scale of CMYK. Het beeld dient 1:1 geplaatst te zijn in de opmaak op een resolutie 
van 300 dpi (dus ook als het beeld in andere opmaken gebruikt wordt, welke een grotere afmeting hebben). Hogere resolutie voegt 
niets toe, maar maakt het verwerken van de bestanden moeilijker en het bestand onnodig zwaar. Ook voorkomt men hiermee dat 
onnodig veel data op de diverse servers staan. Wij raden af om je bestand aan te leveren met een resolutie lager dan 150 DPI.

Let op dat bij het niet plaatsen van de beelden op 1:1 formaat in de opmaak, bij het schalen een andere resolutie ontstaat.  
Bij het vergroten gaat de resolutie effectief naar beneden! En bij het verkleinen omhoog. Hou a.u.b. 1:1 op 300 dpi aan voor het  
beste resultaat voor elk geplaatst beeld.


