
NOCCO BCAA 
 
Drikkeklar BCAA-drik som både er sukker- og kaloriefri.  
Fantastisk forfriskende smag og et indhold der passer  
perfekt til fitnessentusiaster!  
NOCCO passer til alt, både før træning og når de sidste 
hårde timer på jobbet skal klares. 
 

• Drikkeklar med forgrenede aminosyrer 
• Forfriskende og tørstslukkende 
• Sukker- og kaloriefri! 
• Forbedrer restitutionen og gendannelsen af 

muskelvæv 
• Fantastisk smag – en nydelse at drikke 

 
NOCCO BCAA er en færdigblandet drik med aminosyrer, 
koffein og vitaminer. Let kulsyreholdig og med en god, 
frugtagtig smag. Aminosyrerne i Nocco bidrager effektivt 
til en styrket og forbedret muskel reparation og vitaminer 
og koffein giver en vedvarende energi. Desuden er NOC-
CO både sukker og kalorie fri! 
Den lette kulsyre giver en fantastisk forfriskende og tørst-
slukkende effekt, hvilket gør NOCCO ekstra lækker når 
tørsten melder sig. 
 
 
 

 
Hvor meget koffein indeholder NOCCO BCAA? 
En dåse NOCCE BCAA indeholde 105 mg koffein som sva-
re til en stor kop kaffe. 
 
Skal jeg drikke NOCCO BCAA før, under eller efter min 
træning? 
Siden NOCCO BCAA indeholder frie aminosyre som er 
øjeblikkeligt tilgængelig for kroppen er NOCCO BCAA 
egnet til at drikke under alle sammenhænge med træ-
ning. 
 
Hvad er foreskellen mellem protein og aminisyre? 
Protein består af aminosyre og bidrager til at bibeholde 
og øge muskelmassen. 9 af disse aminisyre er essentielle 
og skal tilføres via kosten. BCAA består af 3 af disse ami-
nostyre som allerede spaltet og derfor kan optages hurti-
gere i kroppen. 



VITAMIN WELL 
Drikken giver dig et tilskud af vitaminer samtidig med, at 
den er god til at slukke tørsten. Produkterne indeholder 
en mindre mængde frugtsukker, hvilket kun giver 17 kcal. 
per 100 ml. Alle produkterne har en mild og frisk smag. 
Vitamin Well er et alternativ til sodavand, saftevand og 
juice. 
Vitamindrikkene er kun sødet med fruktose, og er berige-
de med vitaminer, men drik dem også for den gode smag. 
 

FREE RIDE 
ANANAS/GRAPE 
VITAMINB12, +TRANEBÆREKSTRAKT, 
+KOFFEIN - Få ny energi! 
 
Ride indeholder koffein som bidrager til 
øget bevågenhed og forbedret koncentra-
tion. 
Ride indeholder folsyre, niacin, pantothen-
syre, vitamin B, og C, der alle hjælper med 
at reducere træthed og udmattelse. Den 
indeholder desuden koffein, som bidrager 
til øget bevågenhed og forbedret koncen-
tration. Flere studier tyder på, at tranebær 
har en bakteriedræbende virkning.  
 

Vitamin Well Free er kulsyreholdig og helt fri for både sukker 
og konserveringsmidler. Nyd den afkølet. 

FREE SPIRIT 
CITRON/HYLDEBLOMST 
VITAMIN C, +FOLSYRE, +CITRONEKSTRAKT 
 
Boost dit immunforsvar! 
Spirit indeholder folsyre og vitamin D, E, B 
og C, der alle bidrager til immunsystemets 
normale funktion. Flere studier tyder på, at 
citronsyre hjælper på fordøjelsen og balan-
cerer kroppens pH-værdi. Derudover hjæl-
per det på dårlig ånde og reducerer sukker-
trangen. Vitamin Well Free er kulsyreholdig 
og helt fri for både sukker og konserve-
ringsmidler. Nyd den afkølet. 
 

 
 
UPGRADE 
CITRON/KAKTUS 
VITAMIN B6+B12+D, BIOTIN 
 
Tager dig til det næste niveau! 
 
Upgrade indeholder B-vitaminerne B6 og B12, 
der hjælper med at reducere træthed og udmat-
telse. Den indeholder desuden D-vitamin, som 
bidrager til en normal muskelfunktion. 
 
 



HYDRATE 
RABARBER/JORDBÆR 
VITAMIN C+D, BIOTIN 
 
KØLIG OG LÆSKENDE – MED SMAG AF RABAR-
BER OG JORDBÆR 
 
Hydrate hjælper dig med at vedligeholde væ-
skebalancen og indeholder vitamin C, der bi-
drager til naturlig dannelse af kollagen i huden 
samt biotin, niacin og zink, der alle bidrager til 
opretholdelsen af sund og normal hud. 
 

 
 

RELOAD 
CITRON/LIME 
VITAMIN B+D+E, BIOTIN 
 
Lad op med vitaminer, med masser af smag! 
 
Reload indeholder D-vitamin, som bidrager til 
vedligeholdelse af den normale muskelfunktion.  
Foruden vitamin D indeholder Reload også nia-
cin, pantothensyre, vitamin B12, vitamin 
E, folsyre og biotin. 
 
 

 

DEFENCE 
CITRUS/HYLDEBLOMST  
VITAMIN C + B12 
 
STØTTER IMMUNFORSVARET – MED SMAG AF 
CITRUS OG HYLDEBLOMST 
 
Defence indeholder bl.a. vitamin C og B12, som 
bidrager til immunsystemets funktion.  
Derudover indeholder den vitamin E og folsyre. 
 
 

 
 
NOBE ALOE VERA 
NOBE aloe vera er god til alle lejligheder, der kræver en forfri-
skende og velsmagende drik. Det er et fremragende valg efter 
en veloverstået træning, til din frokost, som 
en eftermiddagssnack eller endda ved en 
festlig lejlighed. NOBE aloe vera bør nydes 
afkølet og omrystet. 
 
Der er mange gode grunde til at drikke NO-
BE aloe vera. Nogle drikker det for at indta-
ge aloe vera. Men flertallet drikker det for 
den gode smag, de saftige stykker aloe vera 
og det faktum, at NOBE aloe vera udeluk-
kende indeholder 100% naturlige smage og 
farvestoffer. 


