
HIGH QUALITY SPORTS NUTRITION



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 ge-
geven aan andere noden van de atleten, zoals: makkelijk te openen 
verpakkingen, makkelijk te eten, goede verteerbaarheid, ... Door 
de jaren ervaring op professioneel niveau kunnen wij u vandaag ab-
soluut veilige en betrouwbare producten leveren die u zowel
VOOR / TIJDENS als NA uw inspanning kan gebruiken
en die een perfecte ondersteuning leveren bij  het behalen van top-
prestaties en bij herstel.  

BOOOM is één van de hoofdsponsors van de TOPCOMPETITIE
in Nederland als ook van CT SOENENS-BOOOM. Zo bieden we onze 
jeugd kansen om zich te ontwikkelen want zij zijn onze toekomst.

Tevens hebben wij samen met LYNX+ een CLUB PARTNERSCHIP 
uitgewerkt op maat van uw club mbt tot sponsoring van clubs en/
of vereniging welke wij graag op een individuele basis met u be-
spreken.

Gedurende 2018 wordt ons gamma vernieuwd, 
geüpdate en uitgebreid.



ENERGY BARSENERGY GELS

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

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

• vult zowel glycogeen als electrolyten aan
• hoog % meervoudige koolhydraten 
  (Maltodextrine)
• laag gehalte enkelvoudige suikers
• makkelijk te openen verpakking
• Hoog % fruitconcentraat

• makkelijk te eten 
  (lost als het ware op in de mond)
• rijk aan Magnesium en Calcium
  (50mg  Magnesium per reep 
  en 50 mg Calcium per reep)
• natuurlijke bron van BCAA’s  
  (3 essentiële aminozuren voor spierherstel)
• langdurige energie
• NIET temperatuurgevoelig

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

Verkrijgbaar in de smaken:
Aardbei / Amandel / Banaan

voedingswaarden op basis van de BOOOM reep “Amandel” voedingswaarden op basis van de BOOOM gel “Appel - kaneel” 

SMELT NIET bij
+45°C

BLIJFT ZACHT Bij
- 10°C

VOEDINGSWAARDEN 40 gr. 100 gr.
ENERGIE 118 Kcal/501 kJ 295 Kcal/1252 kJ
VET 0 g 0 g
KOOLHYDRATEN 29 g 74 g
- WAARVAN FRUCTOSE (SNELLE ENERGIE) 4 g 11 g
- MALTODEXTRINE (LANGDURIGE ENERGIE) 25 g 63 g
VOEDINGSVEZELS 0 g 0 g
EIWITTEN 0 g 0 g
NATRIUMCHLORIDE 0,01 g 0,02 g

VOEDINGSWAARDEN 40 gr. 100 gr.
ENERGIE 176 Kcal/735 kJ 439 Kcal/1837 kJ
KOOLHYDRATEN 19 g 49 g
SUIKERS 16 g 40 g
EIWITTEN 4 g 11 g
VET / OMEGA 3: 0,6% 8 g 21 g
VOEDINGSVEZELS 3 g 6 g
CALCIUM 50 mg 125 mg
MAGNESIUM 50 mg 125 mg

PER GEL (40g)

€ 1,79

PER REEP (40g)

€ 1,75



ELECTROLYTE ISOTONIC SPORTDRINK

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...

• plakt niet
• GEEN kunstmatige geur-, kleur- of zoetstoffen
• overwegend natuurlijk karakter
• 5 essentiële electrolyten (natrium, kalium,
  magnesium, chloride en calcium)
• hoogwaardige koolhydraten (maltodextrine en dextrose) 
  voor snelle en langdurige energie
• Met zoetstoffen uit STEVIA en sucralose
• perfecte zoutbalans

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

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

VOEDINGSWAARDEN 30 gr. 100 gr.
ENERGIE 113 Kcal/ 469kJ 376 Kcal/1564 kJ
VET 0 g 0 g
KOOLHYDRATEN 28 g 94 g
- WAARVAN DEXTROSE 25 g 86 g
- MALTODEXTRINE 3 g 8 g
VOEDINGSVEZELS 0 g 0 g
EIWITTEN 0 g 0 g

POT 800g

€ 17,50

Goed voor 27 bidons van 500ml

NIEUW IN 2018
ELECTROLYTE 
ISOTONIC 
SPORTDRINK 2.0
Gedurende 2018 krijgt onze sportdrink een update.
In de loop van het jaar wordt iedere smaak geupdate. In 
nauwe samenwerking met beroepsatleten hebben we 
ons product gefinetuned wat de smaak en het product 
ten goede komt. Het spreekt voor zich dat we alle 
bestaande isotonic kwaliteiten behouden. 

POT 750g

€ 17,50



RECOVERY DRINK

BOOOM Recovery drink 
is de eerste sportdrank in 
Europa die gebruik maakt van 
zoetstoffen uit STEVIA. 

Hiermee is BOOOM niet alleen 
innoverend maar ook gezonder...

• plakt niet
• GEEN kunstmatige geur-, kleur- of zoetstoffen
• overwegend natuurlijk karakter
• 5 essentiële electrolyten (natrium, kalium,
  magnesium, chloride en calcium)
• hoogwaardige koolhydraten (maltodextrine en dextrose) 
  voor snelle en langdurige energie
• Met zoetstoffen uit STEVIA en sucralose
• perfecte zoutbalans

• Lactose- en vetarm
• 4g L-Glutamine (per 100g)
• 4g BCAA (per 100g)
• 5 essentiële electrolyten (natrium, kalium,
  magnesium, chloride en calcium)
• hoogwaardige koolhydraten (maltodextrine en dextrose) 
• Met zoetstoffen uit STEVIA en sucralose
• zuiver wei-eiwit concentraat
• Waxy Maize Starch (complexe koolhydraten die zeer
   snel worden opgenomen in het bloed)

Verkrijgbaar in de smaken:
Aardbei / Vanille / Chocolade

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

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

VOEDINGSWAARDEN 30 gr. 100 gr.
ENERGIE 113 Kcal/ 469kJ 376 Kcal/1564 kJ
VET 0 g 0 g
KOOLHYDRATEN 28 g 94 g
- WAARVAN DEXTROSE 25 g 86 g
- MALTODEXTRINE 3 g 8 g
VOEDINGSVEZELS 0 g 0 g
EIWITTEN 0 g 0 g

VOEDINGSWAARDEN 75 gr. 100 gr.
ENERGIE 272 Kcal/1136kJ 362 Kcal/1515 kJ
KOOLHYDRATEN 51 g 68 g
EIWIT (DROGE STOF BASIS) 15 g 20 g
— WAARVAN ESSENTIËLE AMINOZUREN 6,3 g 8,4 g
BCAA 3 g 4 g
VET 1,1 g 1,5 g
— WAARVAN VERZADIGD 0,4  g 0,5 g
NATRIUM 0,15  g 0,2 g
VOEDINGSVEZELS 1,5 g 2 g

POT 800g

€ 24,99

Goed voor 27 bidons van 500ml

NIEUW IN 2018
RECOVERY 

DRINK 2.0
Gedurende 2018 krijgt ook onze recovery drink een 
update. In de loop van het jaar wordt iedere smaak 
geupdate. In nauwe samenwerking met beroepsatle-
ten hebben we ons product gefinetuned wat de smaak 
en het product ten goede komt. Het spreekt voor zich 
dat we alle bestaande recovery kwaliteiten behouden. 

POT 600 g

€ 21,75



VOEDINGSSUPPLEMENTEN

BCAA-BRANCH CHAIN AMINO ACID 2:1:1 - 500mg
BCAA is een afkorting afkomstig van het Engelse bran-
ched-chain amino acid. BCAAs zijn essentiële amino-
zuren die niet door het lichaam zelf kunnen worden 
aangemaakt. 

Kan bijdragen tot:
• spieropbouw
• het verminderen van de spierafbraak
• het verminderen van de vermoeidheid 
   tijdens trainingen

  

MULTI VITAMINES & MINERALEN 1100 mg
Multivitaminen zijn de meest gebruikte supplementen.
Hun populariteit is de afgelopen decennia snel toege-
nomen. Ons lichaam kan vitamines en mineralen niet 
zelf maken of kan er zelf niet voldoende van aanmaken. 
Daarom moeten we ze via ons voedsel binnenkrijgen.
Door een druk leven vergeet men soms de gezonde 
voeding of door intensief sporten krijgt men soms een 
tekort aan mineralen of vitamines. 

Het Multi Vit & Mineralen supplement kan uw dage-
lijkse behoefte aanvullen. Het voorziet je lichaam van 
dagelijkse vitamines & mineralen en voorkomt zo mo-
gelijke tekorten.  

FISH OIL OMEGA 3,6,9 - 1000 mg
Omega-3, omega-6 en omega-9 vetzuren 
zijn allemaal belangrijke voedingsvetten.  
Visolie uit Noorwegen en Canada.

Kan bijdragen tot:
• het verbeteren van het gezichtsvermogen
• het verminderen van depressie en angst
• het verminderen van ontstekingen
• het verbeteren van psychische stoornissen  
• het verminderen van levervet
• het verlichten van menstruatiepijn
• een gunstig effect op hartfuncties

60 CAPS

€ 19,50

60 CAPS

€ 15,95

90 SOFTGELS

€ 17,50

Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een 
gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.



VOEDINGSSUPPLEMENTEN

KRILL OIL - OMEGA 3 - 500 mg
Krillolie is afgeleid van kleine schaaldieren genaamd 
Antarctisch krill. Krill is heel duurzaam. Krillolie is een 
veel rijkere bron van omega-3 vetzuren dan Fish Oil, en 
wordt ook nog eens beter opgenomen door je lichaam! 

Kan bijdragen tot:
• het verbeteren van het geheugen en de concentratie
• het verminderen van symptomen van ADHD
• het verminderen van depressie en angst
• het verminderen van ontstekingen
• het vertragen van het verouderingsproces 
• het bevorderen van de vetverbranding
• het verlichten van menstruatiepijn
• een gunstig effect op hartfuncties

CREATINE 1000mg
Creatine is een populair voedingssupplement geworden 
onder atleten. Creatine kan bijdragen tot verbetering van 
de prestaties van de spieren tijdens sterke kortdurende 
krachtsinspanningen, met veel herhalingen en relatief 
weinig herstel. 
Creatine kan bijdragen tot de verbetering van de spieren 
in sporten waar spierkracht, explosiviteit en sprintsnel-
heid belangrijk zijn.
Creatine is niet aangewezen bij beginnende of jonge 
sporters.

 

BÈTA ALANINE 500mg
Beta-alanine is een legaal voedingssupplement en is 
één van de populairste supplementen bij duursporters 
en krachtsporters. Deze kan bijdragen om het anaërobe 
en aerobe uithoudingsvermogen te verbeteren alsook 
de spierkracht en krachtoutput.
Bèta-alanine kan bijdragen tot verminderde vermoeid-
heid door verzuring van de spieren, waardoor je als 
sporter inspanningen aan hoge intensiteit langer zou 
kunnen volhouden.
Beta-alanine heeft een voordelige werking voor inspan-
ningen waarbij verzuring een belangrijke rol speelt.
 

60 SOFTGELS

€ 53,00

60 TABLETS

€ 14,75

60 CAPS

€ 14,75

Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een 
gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.

Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een 
gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.
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