VOEDING

Dat cafeïne de prestaties van sporters kan verbeteren is
al tijden bekend. Bij veel sporten is een positief effect op
het prestatievermogen aangetoond. In dit artikel een korte
update over recente ontwikkelingen rondom cafeïne en de
manier waarop de effecten ervan optimaal benut kunnen
worden in de sport.
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