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Desporto & Boa Forma

CR7 Drive é uma bebida com eletrólitos e hidratos 
de carbono, que ajuda a manter o desempenho físico 
durante exercícios prolongados, ideal para beber 
enquanto treina ou pratica desporto.

É uma solução eletrolítica, com hidratos de carbono, 
que já provou ajudar a aumentar a absorção da água 
durante a prática de atividade física e a contribuir para a 
manutenção do desempenho físico*, quer esteja a jogar 
um jogo de futebol intenso ou a correr na passadeira.

CR7 Drive também contém vitamina B12, que contribui 
para o normal funcionamento do metabolismo ao nível do 
rendimento energético e para o normal funcionamento do 
sistema imunitário, contendo ainda magnésio, que ajuda 
a reduzir a fadiga e o cansaço, contribuindo ainda para 

Cada dose contém menos de 100kcal, sendo fácil de 

*  As soluções eletrolíticas contendo hidratos de carbono contribuem para 

**  As soluções eletrolíticas contendo hidratos de carbono aumentam a 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Bebida deliciosa e refrescante, com eletrólitos e hidratos de carbono, 

• Desenvolvida em parceria com Cristiano Ronaldo, um dos melhores 
jogadores de futebol do mundo.

• Solução eletrolítica, contendo hidratos de carbono, que já provou contribuir 
para a manutenção do desempenho físico em exercícios de resistência*.

• Aumenta também a absorção de água durante o exercício físico.

• Com menos de 100kcal por dose, para ajudar a controlar a ingestão 

MODO DE EMPREGO

• Saquetas: Misturar 27g de pó (uma saqueta) com 500ml de água e agitar 
bem. Consumir de preferência durante a prática de exercício físico.

• Embalagem: Misturar 27g de pó (2 colheres-medida) com 500ml de água 

Contacte-me para obter mais informações:

CR7 DRIVE
Informação nutricional

Quantidade por dose: 27g
Doses por embalagem: 20

Doses por caixa: 10 saquetas

Por 100g Por 500 ml de produto 
reconstituído*

Valor Energético 1524 kJ  
358 kcal

411 kJ  
97 kcal

Lípidos
dos quais: saturados

0 g
0 g

0 g
0 g

Hidratos de Carbono
dos quais: açúcares

86 g
66 g

23 g
18 g

Fibra 2,2 g 0,6 g

Proteína 0 g 0 g

Sal 2,3 g 0,6 g

VITAMINAS E SAIS 
MINERAIS

% VRN** % VRN**

Tiamina 4,1 mg 373 % 1,1 mg 100 %

Vitamina B12 9,3 µg 372 % 2,5 µg 100 %

Magnésio 526 mg 140 % 142 mg 38 %

*  Por produto reconstituído = dose de 27g (2 colheres-medida ou 1 saqueta) 
com 500ml de água.

** Valores de referência do nutriente.

INGREDIENTES:
Dextrose, açúcar, maltodextrina, citrato de sódio, isomaltulose***, regulador 
de acidez (ácido cítrico), sais de magnésio do ácido cítrico, citrato de potássio, 
aromas, corantes (sumo concentrado de cenoura, sumo concentrado de uva), 
cianocobalamina, mononitrato de tiamina.

*** Isomaltulose é uma fonte de glicose e frutose.
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