
Denumire produs
Denumire explicita 

(daca exista)
Brand Producator Distribuitor Importator Ingrediente

Denumire 

E-uri
Nr E-uri

 Val. 

Energetica 

(kcal/100ml

)

Proteine 

(g/100ml)

Glucide 

(g/100ml)

Zaharuri (din 

glucide) 

(g/100ml)

Grasimi (g/100ml)

Acizi grasi 

saturati (din 

grăsimi) 

(g/100ml)

Fibre 

(g/100ml)

Sare 

(g/100ml)

Sodiu 

(g/100ml)

Vitamina A 

(mcg/100ml

)

Vitamina 

B2 

(mg/100m

l)

Vitamina B3 

(mg/100ml)

Vitamina B5 

(mg/100ml)

Vitamina B6 

(mg/100ml)

Vitamina B7 

(mcg/100ml)

Vitamina B9 

(mcg/100ml)

Vitamina B12 

(mcg/100ml)

Vitamina C 

(mg/100ml)

Vitamina D 

(mcg/100ml)

Vitamina E 

(mg/100ml)

Magneziu 

(mg/100ml)

Cafeină 

(mg/100ml)

Alerge

ni 

Mod de 

pastrare/depozi

tare

Volum 

recipient 

(ml)

Continut de 

fruct
Observatii

Monster Energy Ultra 
0.5L

Băutură energizantă 
carbogazoasă avînd 

conținut redus de calorii 
ce conține taurină, 
ginseng, cafeină, L-

carnitină și vitamina B, cu 
îndulcitori

Monste
r

Produs in 
Serbia

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

apă, acidif iant: acid citric, dioxid de carbon, taurină (0.4%), corectori de aciditate: 
citrați de sodiu, arome, extract din rădăcini de panax ginseng (0.08%), îndulcitori: 

sucraloză, acesulfam-K, cafeină (0.03%), conservanți: acid sorbic, acid benzoic, 
tartrat de L-carnitină (0.015%), vitamine (B3,B5,B6,B12), clorură de sodiu, D-

glucuronolactonă, extract din semințe de guarana (0.002%), indozitol

E330, 
E331, 
E955, 
E950, 

E200, E210

6 2
Cantități 
neglijabile

0.9 0 Cantități neglijabile
Cantități 
neglijabile

0.2 8.5 4.2 0.8 2.5 30

A se păstra, de 
preferință, la loc 
uscat, răcoros, 

ferit de îngheț și 
soare.

500

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate care alăptează sau persoanelor 
sensibile la cafeină (30mg/100ml) . 

Consumați cu responsabilitate.

Monster Energy Ultra 
Red 0.5L

Băutură energizantă 
carbogazoasă avînd 

conținut redus de calorii 
ce conține taurină, cafeină, 

L-carnitină și vitamina B, 
cu îndulcitori

Monste
r

Produs in 
U.E.

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

apă, acidif iant: acid citric, dioxid de carbon, taurină (0.4%), corectori de aciditate: 
citrați de sodiu, conservanți: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu, îndulcitori: 

sucraloză, acesulfam-K, arome, cafeină (0.03%), agent de îngroșare: pectine, uleiuri 
vegetale: nucă de cocos, rapiță, tartrat de L-carnitină (0.015%), amidon modif icat, 

vitamine (B3, B5, B6, B12), clorură de sodiu, coloranți: antocianine, carmine, 
inozitol

E330, 
E331, 
E955, 
E950, 
E211, 
E440, 
E1422, 

E163, E120

9 3
Cantități 
neglijabile

0.9 0 Cantități neglijabile
Cantități 
neglijabile

0.19 8.5 4.2 0.8 2.5 30

A se păstra, de 
preferință, la loc 
uscat, răcoros, 

ferit de îngheț și 
soare.

500

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate care alăptează sau persoanelor 
sensibile la cafeină (30mg/100ml) . 

Consumați cu responsabilitate.

Monster Energy Assault 
0.5L

Băutură energizantă 
carbogazoasă cu taurină, 

ginseng, L-carnitină, 
cafeină și vitamina B

Monste
r

Produs in 
Serbia

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

apă, zahăr, sirop de glucoză, dioxid de carbon, acidif ianți: acid citric, acid fosforic, 
taurină (0.4%), corector de aciditate: citrați de sodiu, colorant: E150d, extract din 

rădăcini de panax ginseng (0.08%), conservanți (sorbat de potasiu, benzoat de 
sodiu; tartrat de L-carnitină (0.04%), cafeină (0.03%), stabilizator: gumă arabică, 
arome, vitamine (B3, B6, B2, B12), clorură de sodiu, D-glucuronolactonă, extract 

din semințe de guarana (0.002%), inozitol, maltodextrină

E330, 
E331, 
E338, 
E150d, 
E202, 

E211, E414

7 48
Cantități 
neglijabile

12 11 Cantități neglijabile
Cantități 
neglijabile

0.18 0.7 8.5 0.8 2.5 32

A se păstra, de 
preferință, la loc 
uscat, răcoros, 

ferit de îngheț și 
soare.

500

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate care alăptează sau persoanelor 
sensibile la cafeină (32mg/100ml) . 

Consumați cu responsabilitate.

Monster Energy 
Absolutely Zero 0.5L

Băutură energizantă 
carbogazoasă avînd 

conținut redus de calorii 
ce conține taurină, L-

carnitină, cafeină, ginseng 
și Vitamina B, cu 

îndulcitori

Monste
r

Produs in 
Serbia

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

apă, dioxid de carbon, acidif iant: acid citric, arome naturale, taurină (0.4%), 
corectori de aciditate: citrați de sodiu, extract din rădăcini de panax ginseng 

(0.08%), tartrat de L-carnitină (0.04%), cafeină (0.03%), îndulcitori: sucraloză, 
acesulfam-K, conservanți: acid sorbic, acid benzoic, vitamine (B3, B6, B2, B12), 

coloranți: antocianine, clorură de sodiu, D-glucuronolactonă, extract din semințe 
de guarana (0.002%), inozitol

E330, 
E331, 
E955, 
E950, 
E200, 

E210, E163

7 3
Cantități 
neglijabile

1.1 0 Cantități neglijabile
Cantități 
neglijabile

0.21 0.7 8.5 0.8 2.5 30

A se păstra, de 
preferință, la loc 
uscat, răcoros, 

ferit de îngheț și 
soare.

500

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate care alăptează sau persoanelor 
sensibile la cafeină (30mg/100ml) . 

Consumați cu responsabilitate.

Monster Energy Juiced 
Ripper 0.5L

Băutură energizantă 
carbogazoasă cu suc de 

fructe, taurină, L-
carnitină, cafeină, ginseng 

și vitamina B

Monste
r

Produs in 
Serbia

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

apă, zahăr, suc de fructe din concentrat (30%) (mere, fructul pasiunii, ananas, 
guave), sirop de glucoză, dioxid de carbon, arome, acidif iant: acid citric, taurină 

(0.4%), corectori de aciditate: citrați de potasiu, citrați de sodiu, extract din rădăcini 
de panax ginseng (0.08%), conservant: sorbat de potasiu, cafeină (0.03%), vitamine 

(B3, B6, B2, B12), coloranți: caramel amoniacal, tartrat de L-carnitină (0.004%), 
clorură de sodiu, D-glucoronolactonă, extract din semințe de guarana, inozitol, 

maltodextrină

E330, 
E331, 
E332, 
E202, 
E150c

5 48
Cantități 
neglijabile

12 11 Cantități neglijabile
Cantități 
neglijabile

0.04 0.7 8.5 0.8 2.5 32

A se păstra, de 
preferință, la loc 
uscat, răcoros, 

ferit de îngheț și 
soare.

500

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate care alăptează sau persoanelor 
sensibile la cafeină (32mg/100ml) . 

Consumați cu responsabilitate.

Monster Energy 0.5L

Băutură energizantă 
carbogazoasă cu taurină, 

ginseng, L-carnitină, 
cafeină, vitamina B cu 
zaharuri și îndulcitor

Monste
r

Produs in 
Serbia

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

apă, zahăr, sirop de glucoză, acidif iant: acid citric, arome, dioxid de carbon, taurină 
(0.4%), corector de aciditate: citrați de sodiu, extract din rădăcini de panax ginseng 
(0.08%), tartrat de L-carnitină (0.04%), cafeină (0.03%), conservanți: acid sorbic, 

acid benzoic, colorant: antocianine, vitamine (B3, B6, B2, B12), clorură de sodiu, D-
glucuronolactonă, extract din semințe de guarana (0.002%), inozitol, îndulcitor: 

sucraloză, maltodextrină

E330, 
E331, 
E200, 
E210, 

E955, E163

6 47
Cantități 
neglijabile

12 11 Cantități neglijabile
Cantități 
neglijabile

0.19 0.7 8.5 0.8 2.5 32

A se păstra, de 
preferință, la loc 
uscat, răcoros, 

ferit de îngheț și 
soare.

500

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate care alăptează sau persoanelor 
sensibile la cafeină (32mg/100ml) . 

Consumați cu responsabilitate.

365 Energy Drink 250ml

Băutură energizantă cu 
conținut ridicat de cafeină 

(32mg/100ml)  și cu 
adaos de taurină și 

vitamine

365
Produs în 

Olanda

apă carbonatată, zahăr, sirop de glucoză, acidif iant (acid citric) , taurină 0.4%, 
regulator de aciditate (citrat de sodiu) , aromă, cafeină 0.032%, colorant (caramel de 

sulf it caustic) , vitaminele B2, B3, B5, B6, B12. Cu adaos de vitamine.

E330, 
E331, E150

3 42 0.1 10.4 10.4 0 0 0 0.2 0.7 7.2 2.4 0.8 0.4 32

A se păstra într-
un loc uscat, la 
temperatura 
camerei. După 

deschidere, a se 
păstra la frigider 
maxim 1 zi ( la <7 º  

C).

250
Conținut ridicat de cafeină. Nerecomandată 
pentru copii sau pentru femeile gravide sau 

care alăptează.

Burn Energy Drink 
Original 250ml

Băutură energizantă 
carbogazoasă cu taurină, 

cafeină, guarana și vitamina 
B

Burn
Produs în 

U.E.

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

apă, zahăr,  dioxid de carbon, acidif iant: acid citric, taurina (0.4%), corectori de 
aciditate: citrați de sodiu, conservanți: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu; 

coloranți: E150d, arome, cafeină (0.03%), inozitol, vitamine (B3, B5, B6, B12), 
extract din semințe de guarana (0.005%), antioxidant (acid ascorbic)

E330, 
E331, 
E150d, 
E202, 

E211, E300

6 62
Cantități 
neglijabile

16 15 Cantități neglijabile
Cantități 
neglijabile

0.05 6.4 1.7 0.4 0.38 32

A se păstra, de 
preferință, la loc 
uscat, răcoros, 

ferit de îngheț și 
soare.

250

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate care alăptează sau persoanelor 
sensibile la cafeină (32mg/100ml) . 

Consumați cu responsabilitate.

Burn Energy Drink Apple 
Kiwi 250ml

Băutură energizantă 
carbogazoasă cu aromă de 

măr și kiwi, cu taurină, 
cafeină, guarana și vitamina 

B

Burn
Produs în 

U.E.

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

apă, zahăr, dioxid de carbon, acidif iant: acid citric, taurină (0.4%), arome, corectori 
de aciditate: citrați de sodiu, conservanți: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu; 

cafeină (0.03%), concentrat de morcovi și coacăze negre, inozitol, vitamine (B3, B5, 
B6, B12), extract din semințe de guarana (0.005%), coloranți: E133.

E330, 
E331, 
E202, 
E211, 

E163, E133

6 46
Cantități 
neglijabile

12 11 Cantități neglijabile
Cantități 
neglijabile

0.01 6.4 1.7 0.28 0.38 32

A se păstra, de 
preferință, la loc 
uscat, răcoros, 

ferit de îngheț și 
soare.

250

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate care alăptează sau persoanelor 
sensibile la cafeină (32mg/100ml) . 

Consumați cu responsabilitate.

Burn Energy Drink 
Lemon Ice 250ml

Băutură energizantă 
carbogazoasă cu aromă de 
lămâie, cu taurină, cafeină, 

guarana și vitamina B

Burn
Produs în 

U.E.

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

apă, zahăr, dioxid de carbon, acidif iant: acid citric, taurină (0.4%), corectori de 
aciditate: citrați de sodiu, conservanți: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu; arome, 
cafeină (0.03%), extract din semințe de guarana (0.025%), inozitol, vitamine (B3, 

B5, B6, B12)

E330, 
E331, 

E202, E210
4 48

Cantități 
neglijabile

12 11 Cantități neglijabile
Cantități 
neglijabile

0.06 6.4 1.7 0.28 0.38 32

A se păstra, de 
preferință, la loc 
uscat, răcoros, 

ferit de îngheț și 
soare.

250

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate care alăptează sau persoanelor 
sensibile la cafeină (32mg/100ml) . 

Consumați cu responsabilitate.

Burn Energy Drink Zero 
250ml

Băutură energizantă 
carbogazoasă cu taurină, 

cafeină, guarana și vitamina 
B, cu îndulcitori

Burn
Produs în 

U.E.

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

Coca-Cola 
HBC Romania 

SRL

apă, dioxid de carbon, acidif iant: acid citric, taurină (0.4%), corectori de aciditate: 
citrați de sodiu, conservanți: sorbat de potasiu, benzoat de sodiu; coloranți: 

E150d, îndulcitori: acesulfam K, sucraloză; cafeină (0.03%), arome, vitamine (B3, 
B5, B6, B12), extract din semințe de guarana (0.005%)

E330, 
E331, 
E202, 
E211, 
E150d, 

E950, E955

7 3
Cantități 
neglijabile

0.9 0 Cantități neglijabile
Cantități 
neglijabile

0.01 3.2 1.7 0.28 0.38 32

A se păstra, de 
preferință, la loc 
uscat, răcoros, 

ferit de îngheț și 
soare.

250

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate care alăptează sau persoanelor 
sensibile la cafeină (32mg/100ml) . 

Consumați cu responsabilitate.

Hell Energy Drink Classic 
250ml

Băutură carbogazoasă 
vitaminizată cu aromă de 
tutti- frutti, cu conținut 

de cofeină

Hell
Produs în 

Ungaria (EU).
S.C. Hell Energy 

S.R.L.

apă, zahăr, acid alimentar: acid citric, dioxid de carbon (min. 3,0g/l) , taurină; 
substanță de reglare a acidității: citrat de sodiu; cafeină (32mg/100ml) ; aromă; 

coloranți: caramel amoniu; vitamine: niacină (B3) , acid pantotenic (B5) , piridoxină 
(B6) , ribof lavină (B2) , cobalamină (B12).

E330, 
E331, E150

3 46 0 10.9 10.9 0 0 0.2 0.6 8 2 0.8 0.2 32
Depozitare: loc 
uscat, răcoros, 
ferit de căldură.

250

Nu conține alcool. Pasteurizat. CONȚINUT 
RIDICAT DE CAFEINĂ. Nerecomandat copiilor, 

femeilor însărcinate sau la lactație și 
persoanelor sensibile la cafeină 

(32mg/100ml) . Nu se recomandă 
consumul combinat cu alcool! Nu se 

recomandă consumul a mai mult de o doză 
pe zi. 250ml conțin 80mg de cafeină, care 
corespunde conținutului de cafeină a unei 

cești de cafea espresso. Se recomandă 
consumul refrigerat.

Hell Energy Drink Strong 
Focus 250ml

Băutură carbogazoasă 
vitaminizată cu aromă de 

mango, portocale și tutti-
frutti, cu conținut de 
cofeină, magneziu și L-

Carnitină

Hell
Produs în 

Ungaria.
S.C. Hell Energy 

S.R.L.

apă, zahăr, concentrat de fructe 1.3% (concentrat suc de portocale 1.2%, suc de 
mango 0.1%); acid alimentar (acid citric) , dioxid de carbon (min. 3g/l) ; substanță de 

reglare a acidității (citrat de sodiu); vitamine [acid ascorbic (C) , niacină (B3) , acid 
pantotenic (B5) , piridoxină (B6) , ribof lavină (B2) , cobalamină (B12), colecalciferol 

(vitamina D)]; aromă; L-Carnitină (50mg/100ml) ; cofeină (38.4mg/100ml) ; 
magneziu; coloranți (caramel amoniu); extract de portocale (0.01%); stabilizatori 

(pectină, gumă arabică, gumă de carruba, acetat izobutirat de zaharoză); antioxidanți 
(acid ascorbic, alfa-tocoferol) ; uleiuri vegetale (ulei de palmier, ulei de cocos)

E330, 
E331, 
E300, 
E150, 
E440, 
E410, 
E414, 

E444, E307

9 47 11.1 11.1 0 0 0 0.2 0.6 12 3 1.8 1.2 70 0.5 30 38.4
Depozitare: loc 
uscat, răcoros, 
ferit de căldură.

250

Nu conține alcool. Pasteurizat. CONȚINUT 
RIDICAT DE CAFEINĂ. Nerecomandat copiilor, 

femeilor însărcinate sau la lactație și 
persoanelor sensibile la cafeină 

(38.4mg/100ml) . Nu se recomandă 
consumul combinat cu alcool! Nu se 

recomandă consumul a mai mult de o doză 
pe zi. 250ml de băutură conțin 96mg de 

cofeină, care corespunde aproximativ 
conținutului de cafeină a 1,5 cești de cafea 

espresso. Se recomandă consumul 
refrigerat.

Hell Zero Strawberry 
250ml

Băutură carbogazoasă 
vitaminizată cu aromă de 
tutti- frutti și căpșuni, cu 

conținut de cafeină și 
îndulcitor

Hell
Produs în 

Ungaria.
S.C. Hell Energy 

S.R.L.

apă, acid alimentar (acid citric) , dioxid de carbon; substanță de reglare a acidității 
(citrat de sodiu); aromă; colorant extracte de plante (concentrat morcov negru); 

îndulcitori (sucraloza, acesulfam-K); aromă: cofeină (32mg/100ml) ; coloranți 
(caramel amoniu); vitamine [niacină (B3) , acid pantotenic (B5) , piridoxină (B6) , 

ribof lavină (B2) , cobalamină (B12)]; glucuronolactone; inositol

E330, 
E331, 
E955, 
E950, 

E150, E163

6 2.4 0 0 0 0 0 0.2 0.6 8 2 0.8 0.2 32
Depozitare: loc 
uscat, răcoros, 
ferit de căldură.

250

Nu conține alcool. Pasteurizat. FĂRĂ 
CALORII  -  FĂRĂ ZAHĂR. CONȚINUT RIDICAT 

DE CAFEINĂ. Nerecomandat copiilor, 
femeilor însărcinate sau la lactație și 

persoanelor sensibile la cafeină 
(32mg/100ml) . Nu se recomandă 

consumul combinat cu alcool! Nu se 
recomandă consumul a mai mult de o doză 
pe zi. 250ml conțin 80mg de cafeină, care 
corespunde conținutului de cafeină a unei 

cești de cafea espresso. Se recomandă 
consumul refrigerat.

Hell Energy Drink 
Summer Cool Roșu 

250ml

Băutură carbogazoasă 
vitaminizată cu aromă de 

zmeură, lime și tutti-
frutti, cu conținut de 

cofeină

Hell
Produs în 

Ungaria.
S.C. Hell Energy 

S.R.L.

apă, zahăr, acid alimentar (acid citric) , dioxid de carbon (min. 3,0mg/l) ; substanță de 
reglare a acidității (citrat de sodiu); colorant din extract de plante (concentrat de 

morcov negru); aromă; cofeină (32mg/100ml) ; coloranți (caramel amoniu); 
vitamine [niacină (B3) , acid pantotenic (B5) , piridoxină (B6) , ribof lavină (B2) , 

cobalamină (B12)]; glucuronolactone; inositol

E330, 
E331, 

E150, E163
4 46 10.9 10.9 0 0 0 0.2 0.6 8 2 0.8 0.2 32

Depozitare: loc 
uscat, răcoros, 
ferit de căldură.

250

Nu conține alcool. Pasteurizat. CONȚINUT 
RIDICAT DE CAFEINĂ. Nerecomandat copiilor, 

femeilor însărcinate sau la lactație și 
persoanelor sensibile la cafeină 

(32mg/100ml) . Nu se recomandă 
consumul combinat cu alcool! Nu se 

recomandă consumul a mai mult de o doză 
pe zi. 250ml de băutură conțin 80mg de 

cofeină, care corespunde aproximativ 
conținutului de cafeină a 1 ceașcă de cafea 

espresso. Se recomandă consumul 

Hell Energy Drink 
Summer Cool Verde 

250ml

Băutură carbogazoasă 
vitaminizată cu aromă de 
guava și tutti- frutti, cu 

conținut de cofeină

Hell
Produs în 

Ungaria.
S.C. Hell Energy 

S.R.L.

apă, zahăr, acid alimentar (acid citric) , dioxid de carbon (min. 3,0mg/l) ; substanță de 
reglare a acidității (citrat de sodiu); colorant din extract de plante (concentrat de 

morcov negru); aromă; cofeină (32mg/100ml) ; coloranți (caramel amoniu); 
vitamine [niacină (B3) , acid pantotenic (B5) , piridoxină (B6) , ribof lavină (B2) , 

cobalamină (B12)]; glucuronolactone; inositol

E330, 
E331, 

E163, E150
4 46 10.9 10.9 0 0 0 0.2 0.6 8 2 0.8 0.2 32

Depozitare: loc 
uscat, răcoros, 
ferit de căldură.

250

Nu conține alcool. Pasteurizat. CONȚINUT 
RIDICAT DE CAFEINĂ. Nerecomandat copiilor, 

femeilor însărcinate sau la lactație și 
persoanelor sensibile la cafeină 

(38.4mg/100ml) . Nu se recomandă 
consumul combinat cu alcool! Nu se 

recomandă consumul a mai mult de o doză 
pe zi. 250ml de băutură conțin 80mg de 

cofeină, care corespunde aproximativ 
conținutului de cafeină a 1 ceașcă de cafea 

espresso. Se recomandă consumul 

Hell Energy Drink 
Multivitamine 250ml

Băutură carbogazoasă 
vitaminizată cu aromă de 
mix de fructe ce conține 

cofeină

Hell
Produs în 

Ungaria
S.C. Hell Energy 

S.R.L.

apă, zahăr, concentrat de fructe 0.8% (concentrat suc de maracuja, struguri albi, 
ananas, mandarine, guava, caise, lămâie) , acid alimentar (acid citric) ; dioxid de carbon 

(min. 3g/l) ; substanță de reglare a acidității (citrat de sodium); arome; aromă: 
cofeină (32mg/100ml) ; vitamine [L-ascorbic (vitamina C) , niacină (B3) , acetat de 

alfa-tocoferil (vitamina E) ; beta caroten (vitamina A) , piridoxină (B6) , biotină, 
cobalamină (B12)]  glucuronolactonă; inositol; stabilizatori (gumă de carruba, 

pectine)

E330, 
E331, 
E300, 
E307, 

E440, E410

6 45 0 10.8 10.8 0 0 0.2 240 2.4 0.2 7.5 0.4 12 1.8 32
Depozitare: loc 
uscat, răcoros, 
ferit de căldură.

250

Nu conține alcool. Pasteurizat. CONȚINUT 
RIDICAT DE CAFEINĂ. Nerecomandat copiilor, 

femeilor însărcinate sau la lactație și 
persoanelor sensibile la cafeină 

(32mg/100ml) . Nu se recomandă 
consumul combinat cu alcool! Nu se 

recomandă consumul a mai mult de o doză 
pe zi. 250ml conțin 80mg de cafeină, care 
corespunde conținutului de cafeină a unei 

cești de cafea espresso. Se recomandă 
consumul refrigerat.

Black Energy 250ml
Băutură energizantă 

carbogazoasă cu adaos de 
vitamine

Black 
Energy

FoodCare 
Sp. Z.o.o

    
apă, zahăr, corector de aciditate: acid citric și citrat de sodiu, dioxid de carbon, 

taurină (0.4%), aromă, cafeină (0.03%), coloranți E150d, ribof lavină, vitamine: 
niacină, acid pantotenic, vitamina B6, vitamina B12

E330, 
E331, 
E150d

3 44 0 10.3 10.3 0 0 0.2 7 1.98 0.7 0.5 32
A se păstra la loc 
uscat și răcoros. 

Nu congelați.
250

Conținut ridicat de cofeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate sau care alăptează 
(32mg/100ml) .

DLL Energy Drink Sugar 
Free 250ml

Băutură energizantă fără 
zahăr cu îndulcitori

Delhaize
SC Mega Image 

SRL

apă carbogazif icată, acidif iant (acid citric) , corector de aciditate (citrat de sodiu) , 
taurină, aromă, colorant (E150b), glucoronolactonă, îndulcitor (acesulfam K, 

sucraloză) , cofeină, inosicol, stabilizator (gumă xantan), vitamine B3, B5, B6, B2, 
B12

E330, 
E331, 
E150b, 
E950, 

E955, E415

6 <1 0 0.01 0 0 0 0 0.2 0.56 6.4 2.4 0.56 1 32

A se păstra la loc 
uscat și răcoros. 
După deschidere, 
a se păstra la rece.

250

Conține îndulcitori. Conține cafeină. 
Conține o sursă de fenilalanină. Nu este 

recomandat copiilor sau femeilor 
însărcinate sau care alăptează.

Piston Energy Drink 
0.25L

Băutură răcoritoare 
carbogazoasă cu taurină, 

cofeină și vitamine, cu 
zahăr și îndulcitori

Piston
S.C. Alconor 

Company 
S.R.L.

apă, zahăr, dioxid de carbon, acidif iant: acid citric, corector de aciditate: citrați de 
sodiu, aromă, taurină (0.04%), îndulcitori: ciclamați, acesulfam K, aspartam, cofeină 

(0.01%), vitamine: niacină, acid pantotenic, vitamina B6, vitamina B2, colorant: 
caramel amoniacal, glucuronolactonă, inositol, conservant: benzoat de sodiu

E330, 
E331, 
E950, 
E951, 

E952, E150

6 14.5 0 3 3 0 0 0.15 0.61 8 1.98 2

A se feri de 
acțiunea razelor 

solare și de 
îngheț!

250
Conține o sursă de fenilalanină. Nu se 
recomandă pentru copii, sau femeile 

însărcinate, sau care alăptează.

MaxImun Speed Energy 
Drink 0.5L

Băutură energizantă 
carbogazoasă cu taurină, 

cofeină și vitamine

MaxImu
n

S.C. Alconor 
Company 

S.R.L.

apă, zahăr, acidif iant acid citric, dioxid de carbon, taurină (0.1%), corectori de 
aciditate: citrați de sodiu și carbonat de magneziu, aromă, coloranți: caramel simplu 

și ribof lavină, cofeină (0.032%), inositol, vitamine: niacină, acid pantotenic, vitamina 
B6 și vitamina B12, conservant: benzoat de sodiu

E330, 
E331, 
E504, 
E150, 

E211, E101

6 45 0 11 11 0 0 0.123 8 2 2 2 32
A se feri de îngheț 
și acțiunea directă 

a razelor solare.
500

Conținut ridicat de cofeină. Nu se 
recomandă pentru copii, sau femeile 

însărcinate, sau care alăptează 
(32mg/100ml) .

Giusto Elektrik Energy 
Drink 250ml

Băutură energizantă 
carbogazoasă cu taurină, 

cafeină și vitamine
Giusto

Romaqua 
Group S.A. 

Borsec

apă, zahăr, dextroză, dioxid de carbon, acidif iant: acid citric, taurină (0.4%), 
glucuronolactonă, corector de aciditate: citrat trisodic, coloranți: caramel și 

ribof lavină, aromă, cafeină (0.04%), inositol, vitamine: niacină, acid pantotenic, 
vitamina B6 și vitamina B12

E330, 
E331, 
E150a, 
E101

4 47
Cantități 
neglijabile

11 11 Cantități neglijabile
Cantități 
neglijabile

Cantități 
neglijabile

0.17 7.1 2 1.4 5 32

A se păstra la loc 
uscat, răcoros, 

ferit de îngheț și 
soare. 

250

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate sau care alăptează. 
(32mg/100ml)  A se servi rece. A se consuma 

cu moderație.

MTV Up! Energy Drink 
Classic 250ml

Băutură energizantă
MTV 
Up!

Powerfood
s GmbH, 
Austria

Sarantis 
Romania S.A.

Sarantis 
Romania S.A.

apă, zahăr, acidif iant: acid citric, dioxid de carbon, taurină, corector de aciditate: 
citrat trisodic, aromă, cafeină, colorant: caramel amoniacal, vitamine: niacină, acid 

pantotenic, vitamina B6, vitamina B2 și vitamina B12

E330, 
E331, 
E150c

3 45 0 11 11 0 0 0.21 0.6 7 2 1.4 0.5 32
A se păstra la loc 
uscat și răcoros.

250

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate sau care alăptează. 
(32mg/100ml)

MTV Up! Energy Drink 
Sugar Free 250ml

Băutură energizantă cu 
îndulcitori

MTV 
Up!

Powerfood
s GmbH, 
Austria

Sarantis 
Romania S.A.

Sarantis 
Romania S.A.

apă, acidif iant: acid citric, dioxid de carbon, taurină, corector de aciditate: citrat 
trisodic, aromă, îndulcitori: aspartam (conține o sursă de fenilalanină)  și acesulfam 
K, cafeină, colorant: caramel amoniacal, vitamine: niacină, acid pantotenic, vitamina 

B6, vitamina B2 și vitamina B12

E330, 
E331, 
E150c, 

E950, E951

5 3 0 0 0 0 0 0.14 0.6 7 2 1.4 0.5 32
A se păstra la loc 
uscat și răcoros.

250

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate sau care alăptează. 
(32mg/100ml)

Crazy Wolf  Energy Drink 
250ml

Băutură răcoritoare 
carbogazoasă cu cafeină

Crazy 
Wolf

Produs în 
Ungaria.

Kauf land 
Warenhandel 
GmbH&Co.

apă, zahăr, acidif iant: acid citric, dioxid de carbon, taurină (0.36%), corector de 
aciditate: citrat de sodiu, aromă, cafeină (0.03%), coloranți (E150d, ribof lavine) , 

inozitol, niacină, acid pantotenic, vitamina B6, vitamina B12

E330, 
E331, 

E150d, 
E101

4 47 <0.5 11 11 <0.5 <0.1 <0.5 0.2 6.4 2.4 0.56 1 30

A se păstra la loc 
uscat și răcoros. 

A se feri de 
acțiunea directă a 
razelor soarelui.

250

Produs pasteurizat. Conținut ridicat de 
cafeină. Nu se recomandă pentru copii sau 

femeile însărcinate sau care alăptează 
(30mg/100ml) . În cazul în care se consumă 
cantități mari asociate cu activități sportive 
sau cu băuturi alcoolice pot apărea efecte 

nedorite. Consum maxim zilnic 250ml.

Crazy Wolf  Energy Drink 
Sugar Free 250ml

Băutură răcoritoare 
carbogazoasă cu cafeină și 

îndulcitori

Crazy 
Wolf

Produs în 
Ungaria.

Kauf land 
Warenhandel 
GmbH&Co.

apă, acidif iant: acid citric, dioxid de carbon, taurină (0.38%), corector de aciditate: 
citrat de sodiu, aromă, cafeină (0.03%), îndulcitori (acesulfam K, aspartam), 
coloranți (E150d, ribof lavine) , inozitol, niacină, acid pantotenic, vitamina B6, 

vitamina B12

E330, 
E331, 
E950, 
E951, 

E150d, 
E101

6 3 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.1 <0.5 0.2 6.4 2.4 0.56 1 30

A se păstra la loc 
uscat și răcoros. 

A se feri de 
acțiunea directă a 
razelor soarelui.

250

Produs pasteurizat. Conține o sursă de 
fenilalanină. Conținut ridicat de cafeină. Nu 

se recomandă pentru copii sau femeile 
însărcinate sau care alăptează 

(30mg/100ml) . În cazul în care se consumă 
cantități mari asociate cu activități sportive 
sau cu băuturi alcoolice pot apărea efecte 

nedorite. Consum maxim zilnic 250ml.

Crazy Wolf  Cola 250ml
Băutură răcoritoare cu 

cofeină
Crazy 
Wolf

Produs in 
Polonia

Kaufland 
Romania

apă, zahăr, dioxid de carbon, colorant: E150d, acidifant: acid fosforic, cofeină 
(0.03%), aromă

E150d, 
E338

2 44 <0.5 11 11 <0.5 <0.1 <0.5 <0.01 30

A se păstra la loc 
uscat și răcoros. 

A se feri de 
acțiunea directă a 
razelor soarelui.

250

Produs pasteurizat. Conținut ridicat de 
cafeină. Nu se recomandă pentru copii sau 

femeile însărcinate sau care alăptează 
(30mg/100ml) . În cazul în care se consumă 
cantități mari asociate cu activități sportive 
sau cu băuturi alcoolice pot apărea efecte 

nedorite. Consum maxim zilnic 250ml.

Crazy Wolf  Energy Drink 
Lime Taste 250ml

Băutură răcoritoare 
carbogazoasă cu cafeină și 

aromă de lămâie verde -  
multifruct

Crazy 
Wolf

Produs în 
Ungaria.

Kauf land 
Warenhandel 
GmbH&Co.

apă, zahăr, acidif iant: acid citric, dioxid de carbon , taurină (0.36%), corector de 
aciditate: citrat de sodiu, arome, cafeină (0.03%), antioxidant: acid ascorbic, 

inozitol, stabilizatori (gumă arabică, esteri glicerici ai rășinilor din lemn), concentrat 
colorant din șofrănel, niacină, acid pantotenic, vitamina B6, vitamina B12, colorant: 

complecși de cupru ai clorof ilelor și clorof ilinelor. 

E330, 
E331, 
E414, 
E445, 

E300, E141

6 46 <0.5 11 11 <0.5 <0.1 <0.5 0.2 6.7 2 0.63 0.5 30

A se păstra la loc 
uscat și răcoros. 

A se feri de 
acțiunea directă a 
razelor soarelui.

250

Produs pasteurizat. Conținut ridicat de 
cafeină. Nu se recomandă pentru copii sau 

femeile însărcinate sau care alăptează 
(30mg/100ml) . În cazul în care se consumă 
cantități mari asociate cu activități sportive 
sau cu băuturi alcoolice pot apărea efecte 

nedorite. Consum maxim zilnic 250ml.

4 Energy Power Drink 
500ml

Băutură energizantă 
carbogazoasă cu taurină, 

cofeină și vitamine

4 
Energy

Produs în 
Romania

SC Procer 
Company SA

apă, zahăr, acidif iant: acid citric, dioxid de carbon, taurină (0.4%), corector de 
aciditate: citrat trisodic, aromă, cofeină (0.032%), colorant: caramel amoniacal, 

conservant: benzoat de sodiu, vitamine: niacină, acid pantotenic, vitamina B6, B2 și 
B12, glucuronolactonă, inositol

E330, 
E331, 

E150, E211
4 45 0 11 11 0 0 0 0.123 0.049 0.53 7 2 1.4 0.5 32

A se păstra la loc 
răcoros, ferit de 

îngheț și de 
acțiunea directă a 

razelor solare.

500

Conținut ridicat de cofeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate sau care alăptează 
(32mg/100ml) .

Rienergy Refresher 
Energy Drink 250ml

Băutură energizantă 
carbogazoasă

Rienerg
y

S.C. 
European 
Food S.A.

apă, zahăr, acidif iant acid citric, dioxid de carbon, taurină (0.4%), corector de 
aciditate citrat trisodic, cafeină (0.032%), inositol, arome, coloranți: caramel 

amoniacal, ribof lavină, vitamine: niacină, acid pantotenic, vitamina B6, vitamina B12

E330, 
E331, 

E150, E101
4 46 0 10.9 10.9 0 0 0 0.19 8 2.02 1.88 2 32

A se feri de 
acțiunea directă a 
razelor solare și 

de îngheț!

250

Pasteurizat. Cu taurină! Conținut ridicat de 
cafeină! Nu se recomandă pentru copii sau 

femeile însărcinate sau care alăptează 
(32mg/100ml de produs) . 

90 min. Energy Drink 
250ml

Băutură carbogazoasă 
energizantă cu cofeină, 

taurină și vitamine
90min.

Produs in 
Polonia

SC Procer 
Company SA

apă, zahăr, dioxid de carbon, taurină 0.4%, acidif iant: acid citric și citrat trisodic, 
arome, colorant: caramel amoniacal și ribof lavină, cofeină 0.032%, inositol, vitamine: 

niacină, acid pantotenic, vitamina B6, vitamina B12

E330, 
E331, 

E150, E101
4 40 0 9.3 9.3 0 0 0.15 7 2 0.7 0.5 32

A se păstra la loc 
răcoros. 

250

Conținut ridicat de cofeină (32mg/100ml) . 
Nu se recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate sau care alăptează. A se consuma 
cu moderație. A nu se amesteca cu alcool. 

Vitaminele conținute în produs contribuie 
la reducerea oboselii.

Kong Strong Urban 
Classic Energy Drink 

250ml

Băutură răcoritoare 
energizantă carbogazoasă 

cu taurină și cafeină

Kong 
Strong

Produs in 
U.E.

SC Lidl 
Discount SRL

apă, zahăr, sirop de glucoză-fructoză, acidif iant: acid citric, dioxid de carbon, 
corector de aciditate: citrat de sodiu, taurină, cafeină, colorant: caramel amoniacal, 

aromă, nicotinamidă, pantotenat, vitamina B6, vitamina B12

E330, 
E331, E150

3 44 0.3 10.1 9.9 <0.1 <0.1 0.23 7.9 2 2 2 30
A se păstra la loc 
uscat și răcoros.

250

Conținut ridicat de cafeină (30mg/100ml) . 
Băutura nu este recomandată copiilor, 

gravidelor, femeilor care alăptează, 
diabeticilor și persoanelor alergice la cafeină. 

Nu este recomandat consumul de 
energizant în combinați cu băuturile 

alcoolice sau activitățile sportive intense. 
Datorită conținutului ridicat de cafeină, se 
recomandă consumul în cantități limitate. 

Kong Strong Sugar Free 
Energy Drink 250ml

Băutură răcoritoare 
energizantă carbogazoasă 

cu taurină, cafeină și 
îndulcitori

Kong 
Strong

Produs in 
U.E.

SC Lidl 
Discount SRL

apă, acidif iant: acid citric, dioxid de carbon, corector de aciditate: citrat de sodiu, 
taurină, îndulcitori: acesulfam-K, aspartam, cafeină, colorant: caramel amoniacal, 

aromă, nicotinamidă, pantotenat, vitamina B6, vitamina B12

E330, 
E331, 
E150, 

E950, E951

5 4 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.23 7.9 2 2 2 30
A se păstra la loc 
uscat și răcoros.

250

Conținut ridicat de cafeină (30mg/100ml) . 
Băutura nu este recomandată copiilor, 

gravidelor, femeilor care alăptează, 
diabeticilor și persoanelor alergice la cafeină. 

Nu este recomandat consumul de 
energizant în combinați cu băuturile 

alcoolice sau activitățile sportive intense. 
Datorită conținutului ridicat de cafeină, se 
recomandă consumul în cantități limitate. 

Conține o sursă de fenilalanină.

Taff  Energy Drink 250ml

Băutură răcoritoare 
carbogazoasă cu taurină, 

vitamine și conținut 
ridicat de cofeină

Taff
Produs in 

U.E.
Nova Trade 

SRL

apă, zahăr, dioxid de carbon, acid: acid citric, arome, taurină (33mg/100ml) , cofeină 
(24mg/100ml) , coloranți: caramel sulf it de amoniu, ribof lavină, vitamine: vitamina 

C, niacină, acid pantotenic, vitamina B6, acid f loci.

E330, 
E150, E101

3 48 0 12 12 0 0 0 4.8 1.8 0.42 60 16 24

A se păstra în loc 
uscat și rece, 

ferită de lumina 
solară directă.

250

Nu se recomandă pentru femeile însărcinate 
și cele care alăptează, copii, diabetici, 
persoane cu hipertensiune arterială, 

persoane cu sensibilitate la cofeină sau cu 
probleme cardio-vasculare! A nu se 

consuma împreună cu alcool! A nu se 
consuma în timpul sau imediat după 

exercițiile f izice! A se servi rece!

Golden Horse All Day 
energy 250ml

Băutură energizantă 
carbogazoasă cu taurină, 

cafeină și vitamine

Golden 
Horse

Produs in 
U.E.

SC Rio 
Bucovina SRL

SC Rio 
Bucovina SRL

apă, zahăr și/sau sirop de glucoză-fructoză , corectori de aciditate: acid citric și citrați 
de sodiu, dioxid de carbon, taurină (0.4%), aromă, cafeină (0.03%), inozitol 

(0.02%), coloranți: ribof lavine și caramel cu sulf it de amoniu, vitamine: niacină, acid 
pantotenic, vitamina B6 și B12.

E330, 
E331, 

E101, E150
4 46 0 11 11 0 0 0.17 7 2 0.7 0.5 32

A se păstra la loc 
uscat și răcoros, 

ferit de razele 
soarelui. A nu se 

congela.

250

Produs pasteurizat. Conținut ridicat de 
cafeină. Nu se recomandă copiilor, femeilor 

însărcinate sau celor care alăptează 
(32mg/100ml) . A se consuma în cantități 

moderate. Nu se recomandă amestecul 
produsului cu alcoolul. Are un gust mai 

bun refrigerat.

Volta Energizant 250ml
Băutură răcoritoare 

carbogazoasă cu taurină, 
cafeină și vitamine

Volta
Produs in 
Romania

S.C. Prof i 
Rom Food 

S.R.L.

apă, zahăr, acidif iant: acid citric, dioxid de carbon, corector de aciditate: citrați de 
sodiu, taurină (0.4%), aromă, cafeină (0.032%), colorant: caramel amoniacal, 

conservant: benzoat de sodiu, vitamine: niacină, acid pantotenic, B6, ribof lavină și 
B12, glucuronolactonă, inositol

E330, 
E331, 

E150, E211
4 45 0 10.6 10.5 0 0 0.12 0.53 7 1.98 1.4 0.5 32

A se păstra la loc 
răcoros, ferit de 
razele directe ale 

soarelui și de 
îngheț.

250

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate sau care alăptează 
(32mg/100ml) . A se servi rece. A nu se servi 

împreună cu alcool.

XL Energy Drink 250ml
Băutură carbogazoasă cu 

taurină, cofeină și vitamine
XL

Produs in 
Polonia

Queen 
Monaco 

Services SRL

apă, zahăr, dioxid de carbon, acidifant: acid citric, taurină (400mg/100ml) , 
regulatori de aciditate: citrați de sodiu, cofeină (32mg/100ml) , coloranți: amoniac 

caramel, ribof lavină, arome, vitamine: niacină (nicotinamidă), B6 (clorhidrat de 
piridoxină) , acid pantotenic (pantotenat de calciu) , B12 (ciancobalamină)

E330, 
E331, 

E150, E101
4 47 <0.5 11 11 <0.5 <0.1 <0.5 0.12 0.05 8 2 2 0.2 32

A se depozita într-
un loc uscat, rece 

și întunecat.
250

Conținut ridicat de cofeină, nerecomandată 
copiilor, femeilor însărcinate sau care 

alăptează, persoanelor cu sensibilitate la 
cofeină. Nu amestecați cu alcool. Produs 

pasteurizat.

Carrefour Power Energy 
Drink 250ml

Băutură energizantă 
carbogazoasă

Carrefo
ur

Fabricat in 
Polonia

Carrefour 
Romania SA

apă, zahăr, acidif iant (acid citric) , dioxid de carbon, taurină (0.4%), corector de 
aciditate (citrat trisodic) , cofeină (0.032%), aromă, colorant (caramel amoniacal) , 

vitamine (niacină, B6, acid pantotenic, B2, B12).

E330, 
E331, E150

3 46 0.35 10.8 10.8 0 0 0 <0.07 0.53 7 2 1.4 0.5 32
A se păstra într-
un loc uscat și 

răcoros.
250

Produs cu scop nutritiv special. Destinat 
consumului de către adulți pentru creșterea 

performanțelor mentale și f izice. Nu 
amestecați cu alcool. Nu este recomandat 

copiilor, femeilor gravide sau care alăptează, 
diabeticilor, persoanelor sensibile la cofeină. 

Produs pasteurizat. 

Proxi Energizant 0.33L

Băutură energizantă 
carboazoasă cu taurină, 

cofeină, vitamine și 
îndulcitori

Proxi
Produs in 
Romania

S.C. Prof i 
Rom Food 

S.R.L.

apă, acidif iant acid citric, dioxid de carbon, taurină (0.4%), corector de aciditate: 
citrați de sodiu, aromă, îndulcitori: ciclamați, zaharine, acesulfam-K și aspartam 

(conține o sursă de fenilalanină) , cofeină (0.032%), conservant: benzoat de sodiu, 
colorant: caramel amoniacal, vitamine: niacină, acid pantotenic, vitamina: B6, B2 și 

B12, glucuronolactonă, inositol.

E330, 
E331, 
E952, 
E950, 
E951, 
E954, 

E211, E150

8 2.4 0 0.1 0.1 0 0 0.105 0.53 7 2 1.4 0.5 32

A se păstra la loc 
răcoros, ferit de 
razele directe ale 

soarelui și de 
îngheț.

330

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii, femeile însărcinate 
sau care alăptează, persoanelor suferind de 
hipertensiune sau cardiace, celor sensibile la 

cofeină!

RastaMonsta Original 
0.25L

Băutură energizantă 
carbogazoasă cu taurină, 

cofeină și vitamine

RastaM
onsta

Produs in 
Serbia

Rasta Monsta 
SRL

Rasta Monsta 
SRL

apă, zahăr, dioxid de carbon, acidif iant: acid citric, taurină (0.4%), corector de 
aciditate: citrați de sodiu, cofeină (0.032%), conservant: benzoat de sodiu, 

colorant: caramel simplu, arome, vitamine: niacină, vitamina B2, B6 și B12, inositol

E330, 
E331, 

E211, E150
4 44 0 11 11 0 0 0.065 0.45 2.4 0.21 0.38 32

A se păstra, de 
preferință, la loc 
uscat și răcoros, 
ferit de îngheț și 

soare.

250

Conținut ridicat de cofeină. Produsul nu 
este recomandat copiilor, femeilor gravide 

sau care alăptează (32mg/100ml) . 
Vitaminele B3, B6, B2 și B12 pot contribui 

la reducerea oboselii. A se servi rece.

Siti Energy Drink Classic 
250ml

Băutură energizantă 
carbogazoasă cu adaos de 

vitamine
Siti

Produs in 
U.E.

SC Lidl 
Discount SRL

apă, zahăr, sirop de fructoză-glucoză, aromă: cofeină, acidifant: acid citric, dioxid de 
carbon, 0.4% taurină, corector de aciditate: citrați de sodiu, glucuronolactonă, 

coloranți: caramel amoniacal, ribof lavine, inozitol, vitamine (niacină, acid pantotenic, 
vitamina B6, vitamina B12)

E330, 
E331, 

E150, E101
4 44 0 10.5 10.5 0 0 <0.01 8 2 2 2 30

A se păstra la loc 
uscat și răcoros, 

ferit de razele 
soarelui.

250
Conținut ridicat de cofeină (30mg/100ml) . 

Nu este recomandat copiilor sau femeilor 
însărcinate. A nu se amesteca cu alcool!

Cobra 250ml

Băutură răcoritoare 
carbogazoasă cu taurină, 

cofeină și vitamine, cu 
îndulcitori

Cobra
Produs in 

U.E.
SC Procer 

Company SA

apă, dioxid de carbo, acidif iant: acid citric, taurină (0.4%), corector de aciditate: 
citrat trisodic, aromă, coloranți: caramel simplu și ribof lavină, îndulcitori: acesulfam-
K și aspartam (conține o sursă de fenilalanină) , cofeină (0.032%), vitamine: niacină, 

acid pantotenic, vitamina B6 și vitamina B12, conservant: benzoat de sodiu

E330, 
E331, 
E150, 
E101, 
E950, 

E951, E211

7 3 0 0 0 0 0 0.075 8 2 2 2 32

A se păstra la loc 
răcoros, ferit de 

îngheț și de 
acțiunea directă a 

razelor solare.

250

Conținut ridicat de cofeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate sau care alăptează 
(32mg/100ml) .

Silber Pfeil Energy Drink 
250ml

Băutură energizantă cu 
conținut ridicat de 

cofeină

Silber 
Pfeil

Silberpfeil -  
1934 Energy 

Handels 
GmbH&CoK
G (Austria)

Nec Fresh SRL

apă carbogazoasă, zaharoză, glucoză, acidif iant acid citric, taurină (0.4%), corector 
de aciditate (carbonați de sodiu, carbonați de magneziu) , cafeină (0.03%),vitamine 

(niacină, acid pantotenic, vitamina B6, vitamina B12), arome, coloranți (caramel 
simplu, ribof lavină)

E330, 
E500, 
E504, 

E150, E101

5 47 <0.5 11 11 0 0 0.23 7.9 2 2 2 32

A se păstra la loc 
uscat și răcoros, 
departe de surse 

directe de 
căldură.

250
Nu se recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate sau care alăptează (cofeină = 
32mg/100ml) .  A se consuma cu moderație.

Tiger Energy Drink 250ml
Băutură energizantă 

carbogazoasă cu taurină și 
cafeină

Tiger
Tymbark 
Maspex 

Romania SRL

apă, zahăr și/sau sirop de glucoză-fructoză, corectori de aciditate: acid citric și citrați 
de sodiu, dioxid de carbon, taurină (0.4%), aromă, cafeină (0.03%), inozitol 

(0.02%), coloranți: caramel cu sulf it de amoniu și ribof lavine, vitamine: niacină, acid 
pantotenic, vitamina B6 și vitamina B12

E330, 
E331, 

E150, E101
4 46 0 11 11 0 0 0.17 7 2 0.7 0.5 32

A se păstra la loc 
uscat și răcoros, 

ferit de razele 
soarelui.

250

A se consuma în cantități moderate. Nu se 
recomandă amestecul produsului cu 

alcoolul. Produs pasteurizat. Conținut 
ridicat de cafeină. Nu se recomandă copiilor, 
femeilor însărcinate sau celor care alăptează 

(32mg/100ml) .

Rockstar Energy Drink 
250ml

Băutură aromatizată 
energizantă carbogazoasă 

cu taurină, cafeină, 
glucuronolactonă, extract 

de ginseng, extract de 
guarana, inozitol și 

vitamine

Rocksta
r

P.O.Eko-Vit 
Sp.Zo.o

S.C. Quadrant-
Amroq 

Beverages SRL

apă, zahăr, dextroză, acidif iant (acid citric) , dioxid de carbon, taurină (0.4%), 
corector de aciditate(citrați de sodiu) , aromă, cafeină (0.03%), glucuronolactonă 
(0.024%), coloranți (caramel amoniacal, ribof lavine) , extract de ginseng (0.01%), 

extract de guarana (0.01%), inozitol (0.01%), vitamine (niacină, vitamina B6, 
vitamina B12)

E330, 
E331, 

E150, E101
4 51 <0.5 12 12 <0.5 <0.1 <0.5 0.16 3.2 0.28 0.5 32

A se păstra la loc 
uscat și răcoros, 
ferit de îngheț și 

soare.

250

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate sau care alăptează. 
(32mg/100ml) . Serviți rece.

Rockstar 
Blueberry/Pomegranate

/Acai Flavour 250ml

Băutură aromatizată 
energizantă carbogazoasă 
cu cafeină, taurină, extract 

de guarana și vitamine

Rocksta
r

S.C. Quadrant-
Amroq 

Beverages SRL

apă, zahăr, dioxid de carbon, suc de morcov negru concentrat, acidif ianți (acid citric, 
acid lactic și acid malic) , aromă, cafeină (0.03%), taurină (0.02%), corector de 
aciditate ( fosfați de potasiu) , extract de guarana (0.01%), vitamine (niacină, 

vitamina E, vitamina B6), antioxidant: acid ascorbic

E330, 
E300, 
E270, 
E296, 

E340, E163

6 57 <0.5 14 14 <0.5 <0.1 <0.01 3.2 0.28 2.4 32

A se păstra la loc 
uscat și răcoros, 
ferit de îngheț și 

soare.

250

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate sau care alăptează. 
(32mg/100ml) . Serviți rece.

Rockstar Watermelon 
Flavour 250ml

Băutură aromatizată 
energizantă carbogazoasă 
cu cafeină, taurină, extract 

de ginseng, extract de 
guarana, vitamine și aromă 

de pepene roșu

Rocksta
r

S.C. Quadrant-
Amroq 

Beverages SRL

apă, zahăr, dextroză, dioxid de carbon, acidif iant (acid citric) , taurină (0.4%), arome 
(conține aromă de pepene roșu) , cafeină (0.03%), stabilizatori (gumă arabică, esteri 
glicerici ai rășinilor din lemn), glucuronolactonă, amidon modif icat (octenil succinat 
de amidon și sodiu) , antioxidant (acid ascorbic) , extract de ginseng (0.01%), extract 

de guarana (0.01%), inozitol (0.01%), niacină, vitamina B6, coloranți (caroteni) , 
vitamina B12

E330, 
E414, 
E445, 

E1450, 
E300, 
E160a

6 55 <0.5 13 13 <0.5 <0.1 <0.01 3.2 0.28 0.5 32

A se păstra la loc 
uscat și răcoros, 
ferit de îngheț și 
de razele soarelui.

250

Conținut ridicat de cafeină. Nu se 
recomandă pentru copii sau femeile 

însărcinate sau care alăptează. 
(32mg/100ml) .

Red Bull Energy Drink 
250ml

Băutură energizantă
Red 
Bull

Red Bull 
GmbH, 
Austria

apă carbogazoasă, zaharoză, glucoză, acidif iant (acid citric) , taurină (0.4%), corectori 
de aciditate (carbonați de sodiu, carbonați de magneziu) , cafeină (0.03%), vitamine 

(niacină, acid pantotenic, vitamina B6, vitamina B12), arome, coloranți (caramel 
simplu, ribof lavine)

E330, 
E500, 
E504, 

E150, E101

5 46 0 11 11 0 0 0.1 8 2 2 2 32 250

Băutură pasteurizată. Conținut ridicat de 
cafeină. Nu se recomandă pentru copii sau 

femeile însărcinate sau care alăptează 
(32mg/100ml) . A se consuma cu 

moderație. A se servi rece.

Red Bull Sugar Free 
250ml

Băutură cu taurină, 
cafeină și îndulcitori

Red 
Bull

Red Bull 
GmbH, 
Austria

apă carbogazoasă, acidif iant (acid citric) , taurină (0.4%), corectori de aciditate 
(carbonați de sodiu, carbonați de magneziu) , îndulcitori (acesulfam-K, aspartam), 

cafeină (0.03%), vitamine (niacină, acid pantotenic, B6, B12), arome, agent de 
îngroșare (gumă de xantan), coloranți (caramel simplu, ribof lavine)

E330, 
E500, 
E504, 
E150, 
E101, 
E950, 

E951, E415

8 3 0 0 0 0 0 0.1 8 2 2 2 32 250

Băutură pasteurizată. Conține o sursă de 
fenilalanină. Conținut ridicat de cafeină. Nu 

se recomandă pentru copii sau femeile 
însărcinate sau care alăptează 

(32mg/100ml) . A se consuma cu 
moderație. A se servi rece.

Red Bull The Blue 
Edition 250ml

Băutură energizantă cu 
aromă de af ine

Red 
Bull

Red Bull 
GmbH, 
Austria

apă carbogazoasă, zaharoză, glucoză, acidif iant (acid citric) , taurină (0.4%), corectori 
de aciditate (carbonați de sodiu, carbonați de magneziu) , cafeină (0.03%), vitamine 
(niacină, acid pantotenic, vitamina B6, vitamina B12), arome, coloranți (antocianine, 

albastru briliant FCF)

E330, 
E500, 
E504, 

E133, E163

5 46 0 11 11 0 0 0.1 8 2 2 2 32 250

Băutură pasteurizată. Conținut ridicat de 
cafeină. Nu se recomandă pentru copii sau 

femeile însărcinate sau care alăptează 
(32mg/100ml) . A se consuma cu 

moderație.

Red Bull The Green 
Edition 250ml

Băutură energizantă cu 
gust de kiwi și mere

Red 
Bull

Red Bull 
GmbH, 
Austria

apă carbogazoasă, zaharoză, glucoză, acidif iant (acid citric) , taurină (0.4%), corector 
de aciditate (citrați de sodiu) , cafeină (0.03%), vitamine (niacină, acid pantotenic, 
vitamina B6, vitamina B12), arome, coloranți (caramel simplu, ribof lavină, albastru 

briliant FCF)

E330, 
E331, 
E150, 

E101, E133

5 46 0 11 11 0 0 0.1 8 2 2 2 32 250

Băutură pasteurizată. Conținut ridicat de 
cafeină. Nu se recomandă pentru copii sau 

femeile însărcinate sau care alăptează 
(32mg/100ml) . A se consuma cu 

moderație.

Red Bull The Yellow 
Edition 250ml

Băutură energizantă cu 
aromă de fructe tropicale

Red 
Bull

Red Bull 
GmbH, 
Austria

apă carbogazoasă, zaharoză, glucoză, acidif iant (acid citric) , taurină (0.4%), corector 
de aciditate (citrați de sodiu) , cafeină (0.03%), vitamine (niacină, acid pantotenic, 

vitamina B6, vitamina B12), arome, coloranți (caramel simplu, beta-apo-8'-
carotenal [C30], ribof lavine) , stabilizatori (acetat izobutirat de zaharoză, esteri 

glicerici ai rășinilor din lemn)

E330, 
E331, 
E150, 
E101, 
E160e, 

E445, E444

7 46 0 11 11 0 0 0.1 8 2 2 2 32 250

Băutură pasteurizată. Conținut ridicat de 
cafeină. Nu se recomandă pentru copii sau 

femeile însărcinate sau care alăptează 
(32mg/100ml) . A se consuma cu 

moderație.

Red Bull Simply Cola 
355ml

Băutură răcoritoare 
carbogazoasă cu extract 

din plante și cafeină 
naturală

Red 
Bull

Red Bull 
GmbH, 
Austria

SC Arc Global 
Network SRL

apă, zahăr, dioxid de carbon, sirop de caramel cu zahăr, arome naturale realizate din 
plante (0.37%): ghimbir albastru, vanilie, boabe de muștar, ghimbir, cofeină din 

cafea, portocală, mentă, extract de pin, cardamom, nucșoară, cuișoare, concentrat 
din suc de lămâie

0 39 0 9.2 8.8 0 0 0

A se păstra la loc 
uscat și răcoros 
ferit de razele 

soarelui și îngheț.

355 Conține cafeină.
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