


BOOOM - Introduksjon
For kresne utøvere av utholdenhetsidrett

Lagledere og trenere forsøker å la idrettsutøverne yte topp prestasjoner. Det riktige valget av pålitelig og sunn
idrettsernæring er like viktig som valg av riktig utstyr.

BOOOM produktene ble utviklet i nært samarbeid med profesjonelle idrettsutøvere. I flere år var det bare en
utvalgt gruppe toppidrettsutøvere som hadde tilgang til produktene. Under utviklingen av produktene ble det tatt
hensyn til utøvernes behov, men også til at alle BOOOM produktene skulle ha en 100 % naturlig karakter, uten at det
skulle gå på bekostning av smaken og variasjonen. Gjennom mange års erfaring på profesjonelt nivå kan vi i dag
levere absolutt sikre og pålitelige produkter som du kan bruke både før, under og etter trening eller konkurranse.
Produktene har perfekte egenskaper både når du skal oppnå topp resultater og i restitusjonsfasen. Overbevis deg selv
om kvaliteten på våre produkter og be om våre produkter i utvalgte forretninger. En oversikt over forhandlerne vises
på  www.BOOOM.nu

Dessuten har vi utviklet et eget program for sponsing av klubber og/eller foreninger som vi gjerne drøfter med deg
individuelt.

Vil du selge BOOOM produkter i din forretning eller webshop? Da kan du kontakte oss gjennom info@rovabikes.no
eller.

Kontaktinformasjon:

ROVA Bikes AS
E: info@rovabikes.no
P: 0047-919 94 377



Elektrolytter: BOOOM inneholder fem essensielle
elektrolytter (natrium, kalium, klorid, magnesium og
kalsium).

Karbohydrater: BOOOM inneholder en konsentrasjon av
maltodekstrin og dekstrose (druesukker) og denne
miksen gir både rask og langvarig energi av sukker.

100% naturlig: Inneholder ikke kunstige aroma-,
farge- eller søtstoffer.

Lett smak: Våre drikker har en perfekt balanse mellom
søtt og salt slik at smaken deres heller oppleves som lett
enn som utpreget. Bli overbevist av denne behagelige
opplevelsen mens du drikker.

Hydrering: På grunn av den isotone karakteren til disse
drikkene, sørger de for rask supplering av både mineraler
og energi under alle idretter.

BOOOM - Electrolyte Sports Drink
2 smaker å velge blant

Finnes i 2 gode smaker: 
Sitrusfrukter og Yumberry. Finnes også i store
pakninger (4,5 kg) – holder til 150 flasker.

Sammensetning
Karbohydrater
VHvorav sukker
Protein
Fett
Energi 

94 %
80%
0 %
0 %
376 Kcal per 100 g

195 NOKBoks 800 g (30 doser)

BOOOM Electrolyte Sports Drink er den første sportsdrikken som inneholder STEVIA som

søtningsstoff, som ikke bare er innoverende, men også sunnere!

DRINKS



Restitusjonsdrikk
BOOOM Recovery Drink er en restitusjonsdrikk som består av en blanding av ren, laktosefri myseproteinisolat,
komplekse og enkle karbohydrater, med tilsatte aminosyrer, elektrolytter, vitaminer og mineraler, for å oppnå
maksimal restitusjon etter hver trening og/eller konkurranse.

Når man inntar BOOOM Recovery Drink rett etter den fysiske aktiviteten
suppleres glykogenlagrene i musklene raskt, og takket være det
høyverdige myseproteinet restituerer musklene raskt.

BOOOM Recovery Drink inneholder en spesiell blanding av enkle
sukkerarter og komplekse karbohydrater (totalt 29 g per dosering).

Waxy Maize Starch
Waxy Maize Starch er en ekstremt hurtig virkende kilde til komplekse
karbohydrater, 100 % fri for sukker og laktose. Waxy Maize Starch har den
laveste osmolaliteten (jo lavere osmolalitet, desto raskere opptak i
blodet). Waxy Maize Starch passerer magen umiddelbart, og via tarmene
opptas det svært raskt av blodet og transporteres til musklene. Dette er
svært effektivt etter treningen.

Proteiner
Inneholder 10 g myseproteinisolat per dosering, som bevist inneholder alle essensielle aminosyrer for både
oppbygging og restituering av musklene.

Elektrolytter
Inneholder flere essensielle mineraler for umiddelbar supplering av stoffer som går tapt gjennom transpirasjon.

BOOOM - Recovery Drink
Din BESTE allierte for optimal restitusjon 

249 NOKBurk 800 g

Finnes i smaken:
Sjokolade



BOOOM - Energy Fruit Gels
Det ideelle drivstoffet for alle idrettsutøvere!

BOOOM Energy Gels er ikke bare det perfekte drivstoff fordi den forbrukte energien suppleres raskt, men de er også
svært velsmakende og lett å fordøye fordi de er smaksatt med ekte frukt.

De er den perfekte, naturlige energikilden for alle som driver med
utholdenhetsidrett, og sørger for at du kan belaste musklene mer
fordi nivået av både glykogen og elektrolytter suppleres.

BOOOM Gels er laget av en spesialblanding av 90  % komplekse
karbohydrater (Maltodekstrin) og 10 % enkle sukkerarter (Glukose og
Fruktose) og er for tiden tilgjengelig i følgende 3 smaker;

Næringsinnhold per gelepakning på 40 g

Energi
Karbohydrater
Sukker
Fettstoffer
Protein
Elektrolytter (bl.a. natrium og kalium))

Smakene:

1. Äpple/Kanel – Den mest populære smaken og etter manges mening helt unik!
2. Banan/Fersken – Den kraftige smaken av banan i kombinasjon med den søte smaken av fersken 
3. Jordbær/Kiwi – Den milde smaken av jordbær i kombinasjon med den tropiske smaken av kiwi

20 NOKper gel

Velg energigeleene fra BOOOM på grunn av den 100 % naturlige karakteren, det lave innholdet av enkle sukkerarter
og den gode smaken. BOOOM geleer er en rask kilde til naturlig energi for alle ... !!!

110 Kcal
27 g (sammensatte sukkerarter) 
6 g (enkle sukkerarter)
0 g
0 g
100 mg

GELS



Coming soon! BOOOM - PRO Gels
I 2013 lanserer BOOOM en ny serie med PRO gels som vil være enda bedre tilpasset spesifikke behov.

1) Energy Booster finale gel (colasmak)
I tillegg til hele 100 mg koffein (ca 2 kopper kaffe) er denne gelen beriket med taurin slik at produktet er fremragende
til å gi kroppen din en skikkelig BOOST like før en krevende innsats. (det kan f.eks. være en sprintfinale eller en annen

kortvarig anstrengelse hvor du krever alt av kroppen)

2) Peptopro/BCAA gel (vaniljesmak)
Denne spesielle gelen er spesielt utviklet for anstrengelser som varer lenger
enn 2 timer. I tillegg til sukker / karbohydrater har kroppen også behov for
aminosyrer. Peptopro / BCAA gel inneholder derfor høyverdige
proteiner/aminosyrer slik at kroppen kan fortsette å yte godt ved langvarige
anstrengelser.

De første 2 PRO gels som lanseres i denne nye serien er:



BOOOM - Pure Energy Bar 
Endurance BOOOM Pure Energy Bar - 40 g

BOOOM Energibarer er utviklet i samarbeid med
toppidrettsutøvere og inneholder diverse essensielle
næringsstoffer som en idrettsutøver trenger under intensive
anstrengelser. Denne energibaren skiller seg fra andre barer fordi
den ikke smelter, er svært enkel å spise, er 100% naturlig og lett
fordøyelig, men først og fremst fordi den er god !!!

I tillegg til å gi energi er denne baren også naturlig rik på
magnesium, som bidrar til å redusere tretthet og hjelper musklene.
Dessuten inneholder denne baren kobber, kalium, kalsium og
mineraler i tillegg til en liten mengde proteiner (BCAA) slik at

utholdenheten blir enda bedre. Flere profesjonelle lag og idrettsutøvere har allerede valgt denne enestående baren
under konkurranser på grunn av balansen mellom smak, riktig blanding av ingredienser og enkelt inntak under
konkurranser og trening.

Gjennomsnittlig næringsinnhold per 40 g / 100 g
Finnes i 3 gode smaker: Mandel, Banan, Jordbær

18 NOKper stk.

Finnes i 3 gode smaker: 
Mandel, Banan, Jordbær

Jordbær
Energi: 173,8 Kcal / 727,4 kJ
434,8 Kcal / 1818,5 kJ
Karbohydrater: 19g / 49g
Sukker: 15g / 38g
Protein: 4g / 11g
Fett: 8g / 21g
Kostfiber: 3g / 7g
Kalsium: 50mg / 125mg
Magnesium: 50mg / 125mg

Mandel
Energi: 175,7 Kcal / 735,0 kJ
439,2 Kcal / 1837,4 kJ
Karbohydrater : 19g / 49g
Sukker: 16g / 40g
Protein: 4g / 11g
Fett: 8g / 21g
Kostfiber: 3g / 6g
Kalsium: 50mg / 125mg
Magnesium: 50mg / 125mg

Banan
Energi: 173,9 Kcal / 727,8 kJ
434,8 Kcal / 1819,4 kJ
Karbohydrater: 19g / 49g
Sukker: 15g / 37g
Protein: 4g / 11g
Fett: 8g / 21g
Kostfiber: 3g / 7g
Kalsium: 50mg / 125mg
Magnesium: 50mg / 125mg

PATUKAT
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