
GUIDELINE

Ingredienser: Vand, sukker, karamelsirup, kuldioxid, taurin (0,4%), 
surhedsregulerende midler (E330, E331), koffein, inositol, 
farvestoffer (E150d, E101), konserveringsmiddel (E202, E211). 
Vitaminer: Niacin, pantothensyre, Vitamin B2, Vitamin B6 & 
Vitamin B12. Mindst holdbar til: Se dåsens bund.

Energi til det aktive menneske - nydes iskold!
Højt koffeinindhold (320 mg/l). Bør ikke indtages af børn, gravide,
ammende eller folk, som er følsomme overfor koffein.

Produceret i EU for: Befree.dk - 6000 Kolding 
Tel. +45 7630 1036 - www.befree.dk.

NÆRINGSINDHOLD PR. 100 ML.

Energi 208 kj / 46 kcal

Protein 0,1

Kulhydrat 11,3 g - Heraf sukkerarter 11,3 g

Fedt 0 g - Heraf mættede fedtsyrer 0 g

Kostfibre 0 g

Sodium 0-1 g

Niacin 7,0 mg (44% ADT*)

Pantothensyre 2,0 mg (33% ADT*)

Riboflavin 0,53 mg (38% ADT*)

Vitamin B6 0,4 mg (29% ADT*)

Vitamin B12 0,5 μg (29% ADT*)

ENERGIDRIK: 250 ml

ADT = Anbefalet daglig tilførsel.

Beskrivelse:
Etiketten skal have følgende mål:  176 × 126 mm. Vær opmærksom på, 
at der i forbindelse med produktionen kan ske overlap på højre og venstre 
side af etiketten. Der må på dette område derfor kun bruges grafik eller 
bundfarve, ikke tekst.

Alt tekst skal være outlinet i det fremsendte materiale.

Billeder
Billedernes opløsning skal gerne være på 300 DPI, men 250 DPI kan ac-
cepteres.

Varedeklaration
Det er et lovmæssigt krav at der er varedeklaration på etiketten. Der skal 
være pantmærke og stregkode på, og der skal stå tlf. nummer eller web-
site på producenten. Det er tilladt at ændre i farven på teksten, som kan 
være enten sort eller hvid i forhold til designet, men man må ikke ændre 
på stegkoden eller pantmærket, som skal have hvid baggrund. Varede-
klarationen og andre faste oplysninger skal IKKE påføres artwork, men 
påsættes efterfølgende, hvorefter der sendes en korrektur tilbage. Der må 
godt lægges en baggrund eller andet grafik ind bag varedeklarationen. 

Aflevering
Den færdige label skal have målene 176 × 126 mm. og afleveres som en 
højtopløst PDF (Press Quality, ikke højere end 7. X) med 3 mm til beskæ-
ring og med skæremærker på mail. 

GUIDELINE TIL 
OPSÆTNING AF 
SLEEVE TIL 
ENERGIDRIK 250      ml.

BeFree.dk ApS . Nr. Bjertvej 67-1 . 6000 Kolding . Tel. 7630 1036 . info@befree.dk

Tjekliste:

• Mål: 176 × 126 mm
• Alt tekst skal outlines
• Kun CMYK farver
• PDF i Press Quality (ikke højere end 7.X)
• Opløsning på 300 DPI (min. 250)
• 3 mm til beskæring og skæremærker
• Ingen varedeklaration på filen
• Brug evt. en baggrundsfarve og/eller grafik 

på hele etikettens længde, hvis det passer til 
designet. 
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