


BOOOM - Introduktion
För kräsna uthållighetsidrottare

Tränare och fysansvariga strävar efter att uppnå det bästa de kan med sina idrottsmän och idrottskvinnor. Att välja
pålitliga och hälsosamma kosttillskott för idrottare är därför minst lika viktigt som att välja rätt material. 

BOOOM:s produkter har utvecklats i nära samarbete med professionella idrottsmän och idrottskvinnor och har
under flera år bara funnits tillgängliga för en utvald grupp elitidrottare. När vi utvecklade våra produkter tog vi
givetvis hänsyn till idrottarnas behov, men kravet att BOOOM:s produkter ska ha en 100 % naturlig karaktär, utan
att det påverkar varken smak eller variation, var också viktigt. Tack vare vår mångåriga erfarenhet på professionell
nivå kan vi idag erbjuda absolut säkra och pålitliga produkter som du kan använda både före, under och efter
träningen. De ger dig ett perfekt stöd både vad det gäller att uppnå topprestationer och efteråt, när kroppen ska
återhämta sig. Låt oss övertyga dig om den höga kvaliteten på våra produkter. Fråga efter dem på närmaste cykel-
specialist. En översikt av återförsäljare hittar du på www.BOOOM.nu

Dessutom har vi utarbetat ett speciellt program med avseende på sponsring av klubbar och/eller föreningar som vi
gärna förklarar närmare vid ett personligt möte.

Vill du sälja produkter från BOOOM i din affär eller webbshop? Ta kontakt med oss via info@rovabikes.no eller

Kontaktuppgifter:

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



Elektrolyter: Fem essentiella elektrolyter (natrium,
kalium, klorid, magnesium och kalcium) ingår alla i
BOOOM. 

Kolhydrater: BOOOM innehåller en koncentration av
maltodextrin och dextros (druvsocker). Denna mix ger
både snabb och långsam energi från sockerarter. 

100% Naturlig: Innehåller inga konstgjorda doft- och
färgämnen eller sötningsmedel.

Lätt smak: Våra drycker har en perfekt balans mellan sött
och salt, vilket gör dem ”lätta” i smaken. Testa själv och
upplev en angenäm överraskning.

Hydratisering: Tack vare dryckernas isotona egenskaper
fyller de snabbt på både mineraler och ny energi under
alla sorters påfrestningar. 

BOOOM - Elektrolyt-sportdryck
2 smaker att välja mellan

Tillgänglig i 2 fräscha smaker:
Citrus och Yumberry. Finns också tillgänglig i storför-
packning (4,5 kg) – räcker till 150 dricksflaskor.

Sammansättning
Kolhydrater
Varav socker
Protein
Fett
Energivärde 

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

179 SEKBurk 800 g (30 doser)

BOOOM elektrolyt-sportdryck är den första sportdryck som använder STEVIA som

sötningsmedel. Det är inte bara innovativt, utan också nyttigare!

DRINKS



Sportdryck för återhämtning
BOOOM Recovery Drink är en återhämtningsdryck som består av en mix av ren, laktosfri vassleproteinisolat och enkla
och komplexa kolhydrater, med tillsats av aminosyror, elektrolyter, vitaminer och mineraler och vars mål är maximal
återhämtning efter varje träning och/eller tävling. 

Om du dricker BOOOM Recovery Drink omedelbart efter sportutövandet
kommer glykogenförrådet i musklerna snabbt att öka och tack vare det
högvärdiga vassleproteinet kommer musklerna snabbt att återhämta sig. 

BOOOM Recovery Drink innehåller en speciell mix av enkla sockerarter
och komplexa kolhydrater (totalt 29 g per dos). 

Waxy Maize Starch
Waxy Maize Starch är en extremt snabbverkande källa av komplexa
kolhydrater, 100 % socker- och laktosfritt. Waxy Maize Starch har den
lägsta osmolatiteten (ju lägre osmolalitet, ju snabbare tas ämnet upp i
blodet).Waxy Maize Starch passerar snabbt magen, varefter det
blixtsnabbt tas upp i blodet via tarmarna och når musklerna på nolltid. Det
är mycket effektivt efter träningen.

Proteiner
Innehåller 10 g vassleproteinisolat per dos, vilket bevisligen innehåller alla essentiella aminosyror som behövs 
för musklernas uppbyggnad och återhämtning.

Elektrolyter
Innehåller flera essentiella mineraler för snabb påfyllning av ämnen som gått förlorade via transpiration.

BOOOM - Recovery Drink
Din BÄSTA bundsförvant för bästa möjliga återhämtning

249 SEKBurk 800 g

Tillgänglig i smaken:
Choklad



BOOOM - Energy Fruit Gels
Ett idealiskt bränsle för alla idrottsutövare!

BOOOM energigeler är inte bara ett perfekt bränsle eftersom de snabbt fyller på förbrukad energi, de är också otroligt
goda och lättsmälta eftersom smaken baseras på äkta frukt. 

De är en perfekt och naturlig energikälla för alla uthållighetsidrottare
och de gör att du kan kräva mer av dina muskler eftersom både
glykogen- och elektrolytnivån fylls på. 

BOOOM energigeler består av en speciell mix av 90 % mervärdiga
kolhydrater (maltodextrin) och 10 % enkla sockerarter (glukos och
fruktos). För närvarande finns de i följande 3 smaker:

Näringsvärde per gelförpackning på 40 g

Energi
Kolhydrater
Socker
Fetter
Protein
Elektrolyter (bl.a. natrium, kalium)

Smaker:

1. Äpple/kanel – Enligt många den populäraste smaken och unik i sin sort!
2. Banan/persika – Stark banansmak i kombination med söt persikosmak.
3. Jordgubb/kiwi – Mild jordgubbssmak i kombination med tropisk kiw

18 SEKper gel

Välj energigeler från BOOOM på grund av den 100 % naturliga karaktären, den låga halten av enkla sockerarter och
den förträffliga smaken. BOOOM geler är en snabb, naturlig energikälla för alla sportutövare…!!!

110 Kcal
27 g (sammansatta sockerarter)
6 g (enkla sockerarter)
0 g
0 g
100 mg

GELS



Coming soon! BOOOM - PRO Gels
2013 kommer BOOOM lansera ett nytt sortiment av PRO geler som på ett ännu bättre sätt kan uppfylla olika specifika behov.

1) Energy Booster finale gel (Coca cola-smak)
Förutom inte mindre än 100 mg koffein (ca 2 koppar kaffe) kommer denna gel att berikas med taurin. Det gör den till
en perfekt produkt när din kropp behöver en extra BOOST precis före en tung påfrestning. (Tänk till exempel på en

sprint i en final eller en annan kort påfrestning som kräver allt av din kropp).

2) Peptopro/BCAA gel (vaniljsmak))
Denna speciella gel har specialutvecklats för påfrestningar som tar
längre än 2 timmar, då kroppen förutom socker/kolhydrater också
behöver aminosyror. Peptopro/BCAA gel innehåller högvärdiga
proteiner/aminosyror så att kroppen kan fortsätta prestera, även under
långa etapper.

De första två PRO geler som kommer ut är:



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

BOOOM energibars har utvecklats i samarbete med elitidrottare och
innehåller diverse essentiella näringsämnen som en idrottare
behöver under och efter intensiv ansträngning. Denna energibar
skiljer sig från andra energikakor genom att den inte smälter, är
mycket lättäten, 100% Naturlig, lättsmält, men framförallt
också GOD!!!

Förutom att leverera energi är denna bar också naturligt rik på
magnesium, vilket bidrar till mindre trötthet och extra hjälp för
musklerna. Dessutom innehåller denna bar koppar, kalium, kalcium,
mineraler samt en liten mängd protein (BCAA) vilket gör att du orkar

längre. Flera olika professionella lag och idrottare valde redan medvetet denna exceptionella energibar under sina
tävlingar tack vare den perfekta balansen mellan smak, den rätta ingrediensmixen och ätbarheten under träning.

Genomsnittligt näringsvärde per 40 g/100 g
Tillgänglig i 3 härliga smaker: Mandel, banan, jordgubb

17 SEKper bar

Tillgänglig i 3 härliga smaker: 
Mandel, banan, jordgubb

Jordgubb
Energivärde: 173,8 Kcal / 727,4 kJ
434,8 Kcal / 1818,5 kJ
Kolhydrater: 19g / 49g
Socker: 15g / 38g
Protein: 4g / 11g
Fett: 8g / 21g
Fibrer: 3g / 7g
Kalcium: 50mg / 125mg
Magnesium: 50mg / 125mg

Mandel
Energivärde: 175,7 Kcal / 735,0 kJ
439,2 Kcal / 1837,4 kJ
Kolhydrate : 19g / 49g
Socker: 16g / 40g
Protein: 4g / 11g
Fett: 8g / 21g
Fibrer: 3g / 6g
Kalcium: 50mg / 125mg
Magnesium: 50mg / 125mg

Banan
Energivärde: 173,9 Kcal / 727,8 kJ
434,8 Kcal / 1819,4 kJ
Kolhydrater: 19g / 49g
Socker: 15g / 37g
Protein: 4g / 11g
Fett: 8g / 21g
Fibrer: 3g / 7g
Kalcium: 50mg / 125mg
Magnesium: 50mg / 125mg

PATUKAT
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