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hälsa

 granskning:

Märke
Utlovar 
 
 
 

Innehåll/ 
100 ml

(En sockerbit 
väger ungefär 
3 gram) 
 

Varningstext 
på burken

Märke
Utlovar 

Innehåll/ 
100 ml 
 
 
 
 

Varningstext 
på burken

Läs alla tester  
på icakuriren.se

Mycket  
socker!

Sötast!

energidrycker

Burn 
Höjd nivå koffein, ökat energi-
innehåll. 
 
 

Koffein: 32 mg 
Taurin: 0,4 g 
Socker: 13,3 g 
Innehåller också guaranaex-
trakt med koffein. 
 
 

Hög koffeinhalt. Denna 
produkt är inte lämplig för 
personer under 14 år, gravida, 
personer känsliga för koffein.

Celsius Apelsin
Sockerfri, vitaminberikad. På 
burken uppmuntras man att 
dricka före motion: ”Gör ett 
aktivt val du också och drick 
Celsius innan fysisk aktivitet.”

Koffein: 56 mg 
Taurin: Ja – står ej hur mycket. 
Innehåller sötningsmedlet 
sukralos i stället för socker.
Sukralos är ca 600 gånger sö-
tare än socker. Ämnet tas del-
vis upp i kroppen och utsönd-
ras snabbt utan att brytas ner. 

Hög koffeinhalt. Rekommen-
deras inte till barn, gravida 
och ammande eller personer 
känsliga för koffein. Använd-
ning ihop med alkoholhaltig 
dryck rekommenderas ej. Vi 
rekommenderar max 2–3 bur-
kar/dygn.

Femme Natural Boast
Ökar din prestationsförmåga, 
ditt fokus och ger en upp-
piggande boost i din vardag. 
Marknadsförs inte som energi-
dryck, kvinnor är målgruppen.

Koffein: 32 mg 
Inget taurin. Däremot guarana- 
(guaranafrön innehåller  
koffein), ginseng- och ingefärs-
extrakt. 
Socker: 11 g 
 

Hög koffeinhalt. Rekommen-
deras ej för barn, gravida eller 
personer känsliga för koffein. 
Konsumeras i måttliga mäng-
der.

Guarana Energy Drink
Innehåller guarana från  
guaranaplantan som använts 
av Amazonas indianer i flera 
generationer. 

Koffein: 31 mg (varav 38 pro-
cent från guaranaextrakt). 
Inget taurin. 
Socker: 11 g 
 
 
 

Hög koffeinhalt. Barn, gravida 
och andra som är känsliga för 
koffein avråds från att dricka 
denna dryck.

Monster Energy
Ginseng + B-vitaminer + L-
karnitin + Taurin.

Koffein: 32 mg 
Taurin: 0,4 g 
Socker: 11 g 
Innehåller också ginseng (an-
ses stärkande) och L-karnitin 
(aminosyra för kroppens fett-
förbränning).

Hög koffeinhalt. Rekommen-
deras ej för barn, gravida och 
personer känsliga för koffein.

Powerking
”The energizer.” 

Koffein: 32 mg 
Taurin: 0,4 g 
Socker: 10,4 g 
 
 
 

Hög koffeinhalt. Ej lämplig 
för diabetiker, barn och andra 
personer känsliga för koffein. 
Max fem burkar/dag.

Red Bull
Ökar prestations-, koncentra-
tions- och reaktionsförmågan.

Koffein: 32 mg 
Taurin: 0,4 g 
Socker: 11 g 
 
 
  

Hög koffeinhalt. Rekommen-
deras ej för barn, gravida och 
personer känsliga för koffein. 
Konsumeras i måttliga mäng-
der.

Rockstar XDurance
”Performance energy” m m. 
Säljs i burkar på en halv liter.

Koffein: 32 mg 
Taurin: 0,4 g 
Socker: 13,5 g 
Innehåller också grönt te, juice-
koncentrat av svart morot och 
gulrot samt guaranaextrakt. 

Hög koffeinhalt. Rekom-
menderas ej för gravida eller 
ammande, barn eller personer 
känsliga för koffein. Rekom-
menderad användning högst  
2 burkar per dag.

Högst  
koffein

halt!

Varningstext  
i fet stil!

Lätt att missa 
varningstext!

Otydlig 
varnings

text!

 Fotnot: Enligt gällande EU-regler ska det stå ”hög koffeinhalt” på drycker som innehåller mer än 15 mg koffein/100 ml.
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