GUIDE:

SÅDAN CARBOLOADER DU

Man carboloader normalt op til et vigtigt løb. Carboloading er en teknik, der kan øge din krops
kulhydratdepoter med op til over 30%. Denne guide indeholder en nem og effektiv metode, som
ikke forudsætter lange perioder uden træning eller radikale ændringer i din kost. Hvis du følger
denne tre trins-plan, kan du være sikker på, at dine energidepoter er fyldt til randen.
ENERGYSOURCE

(2:1 FRUCTOSE)

Sports drik med den optimale
sammensætning af kulhydrater
l

SÅDAN CARBOLOADER DU

1. Nedsæt træningsmængden (antallet af
kilometer) fire til fem dage inden dit løb. Det
er vanskeligt for kroppen at omdanne fedt
til energi, hvilket gør det svært at fortsætte
med at løbe, uanset hvilket tempo du løber
i. For at sikre at dine kulhydratdepoter er
optimale på løbsdagen, bør du indtage
ekstra kulhydrater i dagene op til dit
maraton samt under løbet. Du kan finde
mere information i vores guide ’Sådan
carboloader du’.

Sikrer maksimalt optag af
kulhydrater i kroppen -op til
over 90 g./time

l

Indeholder ikke koffein

l

Fås i 4 velsmagende varianter

ENERGYBAR
Den perfekte snack til
træning og konkurrence
l

God konsistens. Klister eller
smelter ikke

l

Lavt glykæmisk index

l

Fås i 4 velsmagende varianter

For more information visit:
www.highfive.co.uk

2. Øg indtaget af kulhydrater til 10g per
kilo kropsvægt to dage før dit løb. For
en løber på 70 kg vil det sige 700g om
dagen. Hvis du synes det er for meget,
så forøg at indtage så meget, du kan.
3. Mange løbere når ofte ikke op på
et tilstrækkeligt kulhydratindtag, da
kulhydratrige fødevarer ofte også fylder
meget i maven. Det kan du løse ved
at drikke 500 ml High5 EnergySource
hver 2. til 3. time hen over dagen eller
ved at snacke 2 til 3 EnergyBars. Det
giver dig cirka 350g kulhydrat, mens det
resterende kulhydratindtag bør dækkes
via din normale kost.
For guidelines til dit energiindtag på selve
løbsdagen anbefaler vi at du følger vores
High5 maratonenergiplan. Alle vores
guides har ét formål: At gøre dig i stand
til at løbe hurtigere og gennemføre dine
konkurrencer med succes og et smil på
læben. Hos High5 arbejder vi hårdt for at
sikre, at du kan yde dit bedste –uanset
om du er begynder eller pro!
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