
HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION

Let’s BOOOM!



BOOOM - Woord vooraf

BOOOM producten werden ontwikkeld in nauwe
samenwerking met beroepsatleten en waren ook
gedurende meerdere jaren slechts beschikbaar voor een
selecte groep van topsporters. Tijdens de ontwikkeling
van de BOOOM producten werd er naast de nutritieve
waarden, de smaak en de variatie  ook extra aandacht
gegeven aan andere noden van de atleten, als daar zijn :
makkelijk te openen verpakkingen,  makkelijk te eten,
goede verteerbaarheid, ... Door de jaren ervaring op
professioneel niveau kunnen wij u vandaag absoluut
veilige en betrouwbare producten leveren die u zowel

VOOR / TIJDENS als NA uw inspanning kan gebruiken
en die een perfecte ondersteuning leveren bij zowel het
behalen van topprestaties als bij herstel.

Voor het laatste nieuws over BOOOM volg ons
op en of surf naar onze website WWW.BOOOM.NU

Tevens hebben wij een afzonderlijk programma
uitgewerkt mbt sponsoring van clubs en/of vereniging
welke wij graag op een individuele basis met u bespreken. 

Contactgegevens:

BOOOM Products BVBA
Bergstraatje 7B
2580  Beerzel
België

e-mail: Bobbie@booomproducts.be
mobile: +31 (0)6 250 375 35 (Bobbie Traksel)

Verzorgers en trainers streven ernaar om het beste uit hun atleten te

halen. De juiste keuze van een betrouwbare en gezonde sportvoeding is

daarom zeker zo belangrijk als de keuze van het materiaal. 

“

“



BOOOM – Een kleine greep uit onze referenties ...

“Wilt u ook gesponsord worden ? Neem gerust contact met ons op …”

UCI Pro-Cycling team "CHAMPION SYSTEM"  

Servais Knaven Classic

Croford

Safety Jogger Classic

Bintan Triathlon (Indonesia)

Tour du ALS

Wielerploeg Amsterdam (WPA)

Vuelta Turistica

CKT Ludo Peeters Cycling Team

"Marathon Man 365" Stefaan Engels

UCI pro-cycling team "KOGA" 

Grinta Granfondo Team

ZRTC Theo Middelkamp

Spa Cycling Challenge

Pro-atleet Jim Thys



SMELT NIET bij
+45°C

Gebruik: 10 min voor de activiteit en dan elke 45 min 1 reep

BOOOM - Pure energy Bar 40g

BARS

€ 1,49per reep (40g)

Verkrijgbaar in de smaken:
Aardbei / Amandel / Banaan

Diverse professionele teams en atleten
kiezen al jaren bewust voor de BOOOM
energiereep omwille van de volgende
eigenschappen:

• makkelijk te eten (lost als het ware op in de mond)

• 50mg Magnesium per reep

• 50mg Calcium per reep

• natuurlijke bron van BCAA's (Branched Chain Amino 

Acids : 3 essentiële aminozuren  voor spierherstel)

• langdurige energie

• NIET temperatuurgevoelig

40g - 100g

176Kcal / 735kJ - 439Kcal / 1.837kJ
19g - 49g
16g - 40g
4g - 11g
8g - 21g
3g - 6g

50mg - 125mg
50mg - 125mg

Voedingswaarden

Energie
Koolhydraten
Suikers
Eiwitten
Vet / Omega 3: 0,6%
Voedingsvezels
Calcium
Magnesium

BLIJFT ZACHT bij
-10°C

voedingswaarden op basis van de BOOOM reep "Amandel"



GELS

BOOOM energy gels zijn de
IDEALE brandstof voor elke
duursporter omwille van de
volgende eigenschappen:

• hoog % meervoudige koolhydraten (Maltodextrine)

• laag gehalte enkelvoudige suikers 

• makkelijk te openen verpakking

• semi-liquid voor makkelijke inname

• hoog % fruitconcentraat

€ 1,75per gel

Gebruik: 5 min voor de activiteit en dan elke 30 min 1 gel

BOOOM – Energy Gel 40g

Verkrijgbaar in de smaken:
Appel – Kaneel / Aardbei – Kiwi / Banaan – Perzik

40g - 100g

118Kcal / 501kJ - 295Kcal / 1252kJ
0g - 0g

29g - 74g 
4g - 11g

25g - 63g
0g - 0g
0g - 0g

0,01g - 0,02g

Voedingswaarden

Energie
Vet
Koolhydraten
- waarvan Fructose (snelle energie)
- maltodextrine (langdurige energie) 
Voedingsvezels
Eiwitten
Natriumchloride

voedingswaarden op basis van de BOOOM gel "Appel - kaneel" 



BOOOM - Isotonic Sportdrink

Gebruik: 750ml anderhalf uur voor het sporten en dan 500ml elk uur tijdens het sporten

€ 14,95Pot 800g (*)

Verkrijgbaar in de smaken:
Citrus / Yumberry / Ice Tea Lemon

DRINKS

30g - 100g

113Kcal / 469kJ - 376Kcal / 1564kJ
0g - 0g

28g - 94g
25g - 86g

3g - 8g
0g - 0g
0g - 0g

Voedingswaarden

Energie
Vet
Koolhydraten
— waarvan Dextrose (*)
— Maltodextrine  
Voedingsvezels
Eiwitten

BOOOM Isotonic Sportdrink is de eerste
sportdrank in Europa die gebruik maakt van
zoetstoffen uit STEVIA. Hiermee is BOOOM
niet alleen innoverend maar ook gezonder...

Veel sporters kiezen bewust voor BOOOM omwille van
de volgende eigenschappen:

• plakt niet

• 5 essentiële electrolyten (natrium, kalium,

magnesium, chloride en calcium)

• hoogwaardige koolhydraten (maltodextrine en

dextrose) voor snelle en langdurige energie

• perfecte zoutbalans

• met zoetstoffen uit STEVIA en sucralose

• Isotoon karakter voor snelle opname

(*) goed voor 30 bidons van 500ml

(*) Dextrose is een enkelvoudig koolhydraat welk direct in het bloed wordt opgenomen en op
die manier snel energie levert.



€ 19,95Pot 800g

Verkrijgbaar in de smaken:
Aardbei / Vanille / Chocolade

Gebruik: 500ml binnen de 30 min na het sporten

BOOOM - Recovery Drink

75g - 100g

272Kcal / 1136kJ - 362Kcal / 1515kJ
51g - 68g
15g - 20g

6,3g - 8,4g
3g - 4g

1,1g - 1,5g
0,4g - 0,5g
0,15g - 0,2g

1,5g - 2g

Voedingswaarden

Energie
Koolhydraten
Eiwit (droge stof basis)
— waarvan essentiële aminozuren
BCAA
Vet
— waarvan verzadigd
Natrium
Voedingsvezels

SucraloseSucralose

Net als de Isotonic Sportdrink is de BOOOM
Recovery Drink de eerste hersteldrank in
Europa die gebruik maakt van zoetstoffen
uit STEVIA.

Het is uw beste bondgenoot voor een optimaal herstel
omwille van de volgende eigenschappen:

• Lactose- en vetarm

• hoogwaardige koolhydraten (maltodextrine

en dextrose)

• 4g L-Glutamine (per 100g)

• 4g BCAA (per 100g)

• op basis van WHEY-eiwit concentraat

• Waxy Maize Starch (complexe koolhydraten die zeer 

snel worden opgenomen in het bloed)



BOOOM PRODUCTS BVBA • Bergstraatje 7b • 2580 Beerzel, België
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