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Sztuka dobrego  
samopoczucia

Zarys ust, linia paznokcia, ruch ręki, obrót 
tułowia, energia witalna. Jesteś dziełem sztuki.

Art of Wellbeing™ to sztuka dobrego 
samopoczucia, która pomoże Ci zachować 
dobrą formę. Twoje ciało jest idealnie 
wyrzeźbione takie, jakie jest. Zachowanie 
zdrowia, dążenie do poprawy i życie w harmonii 
ze swoim wewnętrznym „ja” – to płótno, na 
którym powstaje nasze dzieło. Stwórzmy dziś.

Witamy  
w Isagenix
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Czuj się lepiej 
Zyskaj wszystko, czego  

potrzebujesz: zdrowe ciało  
i spokój ducha.

Ruszaj się lepiej 
Lepsze jutro zaczyna się już dziś dla  

każdego – od spacerowicza po  
biegacza, od tancerek po siłacza.

Jedz lepiej 
Proste metody i sprawdzone  
produkty, które zapewniają  

stałe efekty.

Wyglądaj lepiej
Zadbaj o swoje zdrowie,  

by zabłysnąć pewnością siebie.

Dobre samopoczucie dzięki 
współpracy
Nawet niewielkie sukcesy w innych obszarach związanych z samopoczuciem mogą prowadzić 
do wielkich zwycięstw dotyczących wagi. Zobacz, co możesz osiągnąć dzięki sztuce dobrego 
samopoczucia – Art of Wellbeing™.
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ZYSKAJ PROMIENNY 
WYGLĄD, ŻYJ PIĘKNIE
  Podaruj sobie buteleczkę wspaniałości, dzięki której zabłyśniesz od wewnątrz. 

Wspieraj zdrową skórę, włosy i paznokcie* dzięki 5 g kolagenu morskiego, 
witaminie C, cynkowi i biotynie w pojedynczej dawce.

 #DiscoverYourGlow (#Odkryj Swój blask)

NOWY PRODUKT

*Biotyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu włosów i skóry. Witamina C przyczynia się do prawidłowego wytwarzania kolagenu, zapewniając prawidłowe 
funkcjonowanie skóry. Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowej kondycji włosów, paznokci i skóry

**Indywidualne wyniki mogą się różnić. Statystyka oparta na badaniu 113 uczestniczek i uczestników, którzy stosowali produkt Isagenix Collagen Elixir™ sukcesywnie przez 30 dni 
bez interwencji kosmetycznej lub innych znanych zmian w regularnie stosowanych produktach do pielęgnacji skóry. Wśród uczestników badania byli Associate Isagenix, którzy 
są uprawnieni do uzyskania prowizji od sprzedaży produktów Isagenix.

NOMINOWANY W KATEGORII  
„NAJLEPSZY PRODUKT DO  

PIELĘGNACJI WEWNĘTRZNEGO 
PIĘKNA” PRZEZ

OCENA 9/10 WYSTAWIONA PRZEZ 

92% 
ODCZUŁO, ŻE ICH 
SKÓRA STAŁA SIĘ 
ZDROWSZA DZIĘKI  
COLLAGEN ELIXIR** 

SPRZEDANYCH 
BUTELEK 

150,000PONAD

W PIERWSZYM TYGODNIU
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Poprosiliśmy naszego dietetyka, aby podzielił się swoimi 
najlepszymi poradami, które pomogą osiągnąć sukces w ciągu 
pierwszych 30 dni… oto one.

5 najważniejszych 
porad, które pomogą 
odnieść sukces

1. Weź udział w IsaBody Challenge®
Chodzi o Ciebie i Twoje osobiste postępy – IsaBody Challenge to świetne narzędzie, 
które pomoże kontrolować swoje działania. Dołączenie jest bezpłatne, a dodatkowo 
otrzymujesz wsparcie naszej społeczności IsaBody, dostęp do bezpłatnego programu 
fitness w aplikacji IsaLifeTM oraz kupon na produkt o wartości 150 GBP / 165 EUR za 
samo ukończenie wyzwania!

2. Śledź swoje postępy w aplikacji IsaLifeTM 
To aplikacja, która stanie się Twoim najlepszym przyjacielem! To doskonały sposób 
monitorowania swojej wagi oraz innych parametrów, a ponadto możesz w niej 
wprowadzać wszystkie swoje posiłki i przekąski (produkty Isagenix i nie tylko),  
aby mieć wszystko pod kontrolą! 

4. Zaplanuj swoje dni oczyszczania
Nie tylko Ty masz obawy przed spędzeniem całego dnia bez regularnych 
posiłków i przekąsek. Tysiące osób z całego świata miało podobne 
podejście, lecz mimo to zdecydowało się rozszerzyć swój styl życia  
o dni oczyszczania. Nie należy jednak od razu decydować się na dni  
oczyszczania – zawsze zalecamy, by najpierw zrobić kilka dni z shake’ami.

3. Nie zakazuj jedzenia 
Pamiętaj, że nie ma czegoś takiego jak niezdrowe jedzenie, jest tylko niezdrowa dieta. 
Odmawianie sobie ulubionych potraw sprawi jedynie, że będziesz mieć na nie większą 
ochotę. Zamiast tego używaj aplikacji IsaLife, aby zapewnić zdrową równowagę  
w ciągu tygodnia, nawet jeśli zdarzy Ci się zjeść coś niezdrowego!

5. Ciesz się czasem spędzonym z rodziną i przyjaciółmi
Pamiętaj, że jest to zmiana stylu życia, a nie dieta. Ciesz się sobą, baw się  
z bliskimi, twórz wspomnienia, pamiętając, aby następnego dnia wrócić na  
odpowiedni tor (nie odkładaj tego na poniedziałek!). 

ZAPLANUJ 
SWÓJ DZIEŃ 
OCZYSZCZANIA



Jeść lepiej.

Odżywianie swojego ciała jest darem. Tylko ty decydujesz, czym 
najlepiej je żywisz. Jedząc lepiej, przedkładasz swoje zdrowie 
nad wszystko inne. Gdy stawiasz odżywianie na pierwszym 
miejscu, wszystko inne przychodzi z łatwością. Czyste,białkowe  
i pełne wdzięczności. To doskonały sposób, by jeść lepiej.
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Jedz lepiej – zdrowe posiłki

Kremowa 
holenderska 
czekolada

Kremowa 
francuska 

wanilia

Kremowa 
truskawka

Maksimum wartości odżywczych. Zero 
pustych kalorii. Idealnie zbilansowany posiłek 
pełen wartości odżywczych, który smakuje 
naprawdę dobrze. Są rzeczy, które naprawdę są 
wystarczająco dobre, by były prawdziwe. 

• Szczupły wygląd. 24 g białka dla budowania 
szczupłej masy mięśniowej oraz dłuższego 
uczucia sytości. 

• Wygodny i kompletny posiłek. Pożywny posiłek z 
właściwą równowagą białka, dobrych tłuszczów 
i węglowodanów. Różnica? Na przygotowanie 
tego posiłku wystarczy kilka sekund.

• Zero pustych kalorii. Czyste wartości odżywcze  
w zaledwie 240 kaloriach. 

• Jedz czystą żywność. Po co godzić się na 
sztuczne aromaty, barwniki i substancje 
słodzące?

• Lepszy nabiał. Niedenaturowane białko 
serwatkowe od szczęśliwych krów 
hodowanych na pastwiskach, bez hormonów.

IsaLean™ Shake

Produkt 
bezglutenowy

Nie zawiera 
soi
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Jedz lepiej – zdrowe posiłki

Produkt 
wegetariański

IsaLean™ Shake 
Plant Based
Maksimum wartości odżywczych. Zero pustych 
kalorii. Idealnie zbilansowany posiłek pełen 
wartości odżywczych, który smakuje naprawdę 
dobrze. 

• Szczupły wygląd. 24 g białka pochodzenia 
roślinnego dla budowania szczupłej masy 
mięśniowej oraz dłuższego uczucia sytości.

• Wygodny i kompletny posiłek. Pożywny 
posiłek z właściwą równowagą białka, 
zdrowych tłuszczów i węglowodanów. 
Różnica? Na przygotowanie tego posiłku 
wystarczy kilka sekund.

• Produkt odpowiedni dla wegan. Dzięki 
białku pochodzącemu z pełnoziarnistego 
brązowego ryżu i grochu to danie jest dobre 
nie tylko dla ciebie, ale i dla naszej planety.

• Zero pustych kalorii. Czyste wartości 
odżywcze w zaledwie 250 kaloriach. 

• Jedz czystą żywność. Po co godzić się na 
sztuczne aromaty, barwniki i substancje 
słodzące?

Bogata 
Czekolada 

Smak 
Wanilia Chai

Nie zawiera 
soi

Produkt 
bezmleczny

Produkt 
bezglutenowy
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Jedz lepiej – zdrowe przekąski

Chocolate 
Indulgence

Whole Blend 
IsaLean™ Bar 
Ekskluzywne opakowanie każdego batonika 
skrywa mieszankę organicznych warzyw o 
zrównoważonych wartościach odżywczych oraz 
mniej niż 1 g dodanego cukru. Tak, nam też 
trudno jest w to uwierzyć.  

• Równowaga wartości odżywczych. Mieszanka 
białka, węglowodanów złożonych, zdrowych 
tłuszczów oraz witamin i minerałów w zaled-
wie 222 kaloriach.   

• Ukryte warzywa. Witaminy i minerały z or-
ganicznej mieszanki warzywnej zawierającej 
brokuły, szpinak, jarmuż, chlorella, słodkie 
ziemniaki i grzyby maitake. 

• Szczupły wygląd. 20 gramów białka z serwat-
ki i mleka zapewnia uczucie sytości między 
posiłkami lub po ćwiczeniu na siłowni.   

• Naturalna słodycz. W środku jest tylko 1 g 
dodanego cukru, choć Twoje kubki smakowe 
raczej powiedzą co innego. 

• Paliwo, które Cię nasyci. 12,5 g błonnika w 
każdym batonie zapewnia uczucie sytości 
oraz utrzymuje układ trawienny w dobrym 
stanie.

Produkt 
bezglutenowy

Nie zawiera 
soi
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Jedz lepiej – zdrowe przekąski

Zaspokajająco, chrupiąco zniewalające. To 
przekąska o wysokiej zawartości białka, która 
dostarcza energii na długo. Następnym razem, 
gdy dopadnie Cię nagły głód, sięgnij po ulubiony 
smak przekąski Thins™, która jest zarówno 
odżywcza, jak i smaczna.

• Zbawienna przekąska. 100 kalorii w pojedy-
nczych opakowaniach, gotowe do zjedzenia.

• Pokonaj nagły głód. 10–11 g białka w każdej 
torebce zapewnia uczucie sytości na dłużej.

• Nie zatrzymuj się. Dobre tłuszcze, węglowodany 
i dużo białka to prawdziwy zastrzyk energii.

• Na bazie roślin lub serwatki. Coś dla każdego 
stylu życia. 

• Nie musisz wybierać. Możesz wymieszać 
White Cheddar lub Thai Sweet Chilli.

Whey Thins™  
i Harvest Thins™

Na Bazie 
serwatki White 

Cheddar

Na bazie 
roślinnej  

Thai Sweet Chilli

Nie zawiera 
soi

Produkt 
bezglutenowy

Produkt 
koszerny

Produkt bezmleczny 
(tylko Harvest Thins)
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Jedz lepiej – zdrowe przekąski

IsaDelight™

Czekolada jest niezbędna. Po co udawać, że jest 
inaczej? Czas skończyć z odmawianiem sobie 
smacznego jedzenia. Na szczęście IsaDelightsTM 
to smakołyki odpowiedniego rodzaju, które 
skrywają w sobie wspaniałe wartości odżywcze, 
dzięki czemu możesz czerpać przyjemność  
z życia, cały czas pozostając na dobrej drodze. 

• Mniej cukru niż zwykle. Zero sztucznych 
aromatów, barwników czy substancji 
słodzących. Jeśli tego nie dostajesz teraz od 
swojej czekolady, odpuść sobie taki związek. 

• Utrzymaj niski poziom: Każda kostka to tylko  
60 kalorii. 

• Czekolada, która odżywia. Możesz nie 
spodziewać się, że czekolada zawiera zieloną 
herbatę, witaminy z grupy B oraz niezbędne 
aminokwasy, ale nam się to udało osiągnąć.

• Dzień okresowego poszczenia? Dzień 
ćwiczenia na siłowni? Wtorek? Czekolada 
IsaDelight jest dobra każdego dnia. Czy inne 
czekolady też tak mogą? Nie wydaje mi się. 

• Największa radość w życiu. Czy to nie jest 
lekka przesada? Nigdy nie przesadzamy,  
jeśli chodzi o czekoladę – a już na pewno  
nie ciemną lub ze słonym karmelem.

Dark 
Chocolate

Milk Chocolate 
With Sea Salt & 
Caramel Flavour

Produkt 
bezglutenowy

Produkt 
koszerny
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Jedz lepiej – zdrowe przekąski

*Chrom przyczynia się do normalnego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Isagenix Snacks™

Ratunek podczas okresowego poszczenia od 2002 
roku. Smaczne wafelki z białkiem, które odżywiają 
Twój organizm, oraz chromem, który wspomaga 
metabolizm i pomaga utrzymać odpowiedni poziom 
glukozy we krwi*. Okresowe poszczenie nie powinno 
opierać się na wyrzeczeniach. 

• Energia o kontrolowanym poziomie kalorii. Czerp 
korzyści z poszczenia, otrzymując zastrzyk energii 
mający zaledwie 15 kalorii. 

• Wspomaganie metabolizmu. Zawarty w tych 
wafelkach chrom wspomaga metabolizm i pomaga 
utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi* 
podczas poszczenia.  

• Poszczenie nie jest dla Ciebie? Te przekąski nie są 
częścią ekskluzywnego klubu Cleanse Day – to po 
prostu przekąska, która pomoże pokonać uczucie 
głodu. To aż tak proste. 

• Który smak wybierasz? Nasyć swój apetyt na słodycze 
czekoladą na bazie serwatki lub czekoladową  
o smaku dzikich jagód na bazie roślin.

Na Bazie 
serwatki 

Chocolate 

Na bazie 
roślinnej Wild 

Berry

Produkt bezmleczny 
(tylko Plant-Based  

Wild Berry)
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Jedz lepiej – codzienne suplementy

Produkt 
wegetariański

Greens™

Isagenix Greens smakuje niesamowicie. 
Powtórzmy to dla tych, którzy siedzą z 
tyłu:\Smakuje owocowo i niesamowicie! 
Z kombinacją jarmużu, moringi, szpinaku, 
spiruliny, brokułów i chlorelli w każdej porcji, 
właśnie stało się łatwiejsze dodanie więcej 
odżywczych warzyw do Twojego dnia.

• Łatwy, wygodny, smaczny. Nie pozwól, aby 
życie stanęło Ci na drodze do świeżych 
warzywnych smakołyków. Wystarczy dodać 
wodę, aby uzyskać porcję moringi, szpinaku, 
jarmużu, spiruliny, brokułów i chlorelli.

• Minimalne przetwarzanie dla maksymalnych 
wartości odżywczych. Greens jest 
przetwarzana na zimno dla maksymalnego 
zachowania wartości odżywczych.

• Całkowicie naturalny. Wykonane z 
całych warzyw, bez dodatku cukru 
i tylko 30 kalorii na porcję.

• Źródło żelaza. Żelazo jest ważne 
dla tworzenia czerwonych krwinek, 
które przenoszą tlen w organizmie, a 
w każdej porcji Greens otrzymujesz 
3mg tego dobrego pierwiastka.

Produkt 
bezmleczny

Nie zawiera 
soi

Produkt 
bezglutenowy
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IsaMove™

Thermo GX™

Twój metabolizm jest pracoholikiem. Tak, 
właśnie to powiedzieliśmy. Nadszedł czas, by 
podać mu pomocną dłoń w postaci składników 
wspierających metabolizm, zatwierdzonych przez 
samą Matkę Naturę. 

• Wspomagaj swój metabolizm. Niacyna i chrom  
są znane z korzystnego wpływu na 
metabolizm*, dzięki któremu żywność jest 
rozkładana na energię i składniki odżywcze – 
to naprawdę ważne zadanie!  

• Naturalna mieszanka. Matka Natura wie 
najlepiej, dlatego stworzyliśmy mieszankę 
zawierającą ekstrakt z zielonej herbaty, 
nasiona kakaowca, ocet jabłkowy i pieprz 
cayenne – składniki od dawna używane do  
wspomagania metabolizmu.

• Zero szkodliwych składników. Wszystkie 
naturalne składniki bez jakichkolwiek 
stymulantów. 

Zachowaj spokój i regularność. IsaMove to 
delikatne wsparcie trawienne. Ponieważ do 
szczęścia każdy człowiek potrzebuje  
zdrowych jelit. 

• Wsparcie podczas snu. Stosuj IsaMove  
przed snem, aby delikatnie wspierać układ 
trawienny przez noc. 

• Składniki znane od wieków. Połączenie 
magnezu z miętą pieprzową, łuskami psyllium 
i hyzopem od wieków jest stosowane w celu 
wspierania prawidłowego trawienia.

• W pełni naturalny produkt. To oznacza, że 
nie zawiera absolutnie żadnych środków 
przeczyszczających, bo Twój układ trawienny 
zasługuje na coś lepszego.

• Czystość. Produkt bezmleczny, bez glutenu  
i soi. Produkt w pełni wegetariański. 

Jedz lepiej – codzienne suplementy

*Zawiera niacynę i chrom. Niacyna przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego.  
Chrom przyczynia się do prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.



Czuj się lepiej

Złożone? Tak. Pełne emocji i potencjału, który czeka, by go  
zrealizować? W rzeczy samej. Gdy Twoje ciało działa tak,  
jak tego chcesz, możesz osiągnąć wszystko. Czujesz siłę, pewność  
i grunt pod nogami. To doskonały sposób, by czuć się lepiej.
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Naukowcy odkryli, że pewna grupa roślin w przypadku codziennego spożywania może pomóc w normalizacji 
funkcji organizmu w warunkach stresu, poprawić wydolność i zredukować zmęczenie. Wyobraź sobie przez 
chwilę, jakie to uczucie… Stworzyliśmy Ionix Supreme poprzez połączenie tych składników roślinnych!

• Starannie dobrana mieszanka dokładnie przebadanych, unikatowych składników roślinnych, takich jak żeń-
szeń syberyjski, cytryniec chiński, jagody goji i nie tylko 

• Składniki te były używane od wieków przez starożytne plemiona w celach profilaktycznych oraz w celu  
poprawy wydolności 

• Możesz przyjmować go codziennie – bez dodatków, z lodem bądź z ciepłą lub zimną wodą 

Prastare składniki  
wspierają nowoczesne życie

Ionix Supreme to recepta Matki Natury na 
dobre samopoczucie. To wzmocniony tonik 
pełen składników roślinnych, które pomogą  
Ci stawić czoła wyzwaniom codziennego życia. 
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Czuj się lepiej – codzienne suplementy

Ionix® Supreme to recepta Matki Natury na dobre 
samopoczucie. Czerp korzyści z najlepszych 
substancji roślinnych oraz składników  
o ukierunkowanym działaniu, które od wieków 
pomagają utrzymać koncentrację oraz  
w produktywnie spędzić dzień.  To jej, nie nam, 
należy się podziękowanie za ten bogaty  
w składniki odżywcze eliksir roślinny.

• Naturalna adaptacja. Unikalna mieszanka 
silnych składników roślinnych, takich jak kwiat 
hibiskusa, jagody goji, cytryniec chiński  
i żeń-szeń syberyjski.

• Starannie dobrane. Każdy składnik roślinny 
i celowy został wybrany ze względu na jego 
rolę we wspieraniu wydajności fizycznej  
i umysłowej.

• Poparte badaniami. Odkryto, że unikatowe 
składniki roślinne pomagają normalizować 
funkcje organizmu w warunkach stresu, 
poprawiają sprawność umysłową i fizyczną 
oraz zmniejszają zmęczenie przy codziennym 
spożyciu.

• Składniki znane od wieków. Bazuje na składnikach 
stosowanych od stuleci w Ajurwedzie oraz 
tradycyjnej medycynie chińskiej.

Ionix® Supreme

Naturalny 
aromat 

owocowy

Produkt 
bezglutenowy

Nie zawiera 
soi

Produkt 
bezmleczny

Produkt 
wegetariański



18

Odżywienie. Równowaga. Rewitalizacja.

Co to jest dzień oczyszczania? 
Dni oczyszczania to nasza wersja okresowego 
poszczenia. Okresowe poszczenie służy nie tylko 
odchudzaniu! Może również korzystnie wpłynąć na 
ogólny stan zdrowia i samopoczucie, dlatego  
stworzyliśmy łatwiejszy sposób na wprowadzenie 
postu do Twojego stylu życia! Pij Nourish for Life cztery  
razy dziennie, aby zachować energię i koncentrację.  
Następnie wybierz jedną z kilku smacznych przekąsek, 
które Ci w tym pomogą. W dni oczyszczania możesz 
nawet nasycić swój apetyt na słodycze… o ile są to 
IsaDelight™!

• Odżywcze witaminy z grupy B pomagające 
zmniejszyć uczucie zmęczenia i osłabienia*

• Biologicznie aktywne składniki roślinne, takie 
jak ashwagandha, liść aloesu, korzeń żeń-szenia 
syberyjskiego, liść mięty pieprzowej i nie tylko.

• Pij cztery razy w ciągu całego dnia oczyszczania, 
aby zachować energię i koncentrację.

• Możesz również przyjmować go codziennie – bez 
dodatków, z lodem bądź z ciepłą lub zimną wodą.

*Witaminy z grupy B [B6, B12 i niacyna (B3)] przyczyniają się do 
zmniejszenia zmęczenia i osłabienia.

Czy Nourish for Life jest tylko na  
dni oczyszczania?
Nie! Możesz czerpać korzyści płynące z Nourish 
for Life każdego dnia – nazywamy to „codziennym 
oczyszczaniem”. To idealna alternatywa, jeśli 
poszczenie nie jest dla Ciebie! Wystarczy jedna porcja 
Nourish for Life (59 ml/1 miarka zmieszana z 60–120 
ml wody) rano lub wieczorem przed snem.

Ile dni oczyszczania można 
 odbyć w miesiącu? 
Możesz odbyć do czterech dni oczyszczania 
w ciągu miesiąca – to zależy tylko od Ciebie. 
Możesz zdecydować się na cztery pojedyncze 
dni oczyszczania (np. jeden na tydzień), lub dwa 
podwójne dni oczyszczania, na przykład dwa dni 
oczyszczania pod rząd w ciągu miesiąca.

Nourish for Life to produkt pełen odżywczych składników roślinnych, który 
wspiera naturalny proces detoksykacji organizmu oraz stanowi kluczowy 
element odróżniający dni oczyszczania od standardowego postu.
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Odżywienie. Równowaga. Rewitalizacja.

Czuj się lepiej – wsparcie w dniu oczyszczania 

Odżywczy napój składający się z synergicznej 
mieszanki ziół i składników roślinnych doda 
Ci energii podczas własnych dni postu (lub 
jakichkolwiek innych). Okresowe poszczenie  
nie jest dla Ciebie? Przemyśl to jeszcze raz.

• Twój kompan na dni oczyszczania. 
Próbujesz jakoś przetrwać dzień postu? 
Nie, lepiej sprawić, by dzień postu stał się 
najskuteczniejszy dzięki starannie dobranym 
składnikom odżywczym, które dodają energii i 
poprawiają koncentrację. 

• Cała drużyna superfoodów. Mięta pieprzowa, 
aloes, kurkuma, korzeń lukrecji, borówki, 
ashwagandha i żeń-szeń syberyjski dadzą  
Ci siłę podczas postu. 

• Wspieraj swój układ detoksykacji organizmu. 
Starannie dobrana mieszanka wartościowych 
witamin z grupy B, biologicznie aktywnych 
składników roślinnych i funkcjonalnych 
aromatów. 

• Dnie postu nie są w Twoim stylu? Zamiast 
tego wypróbuj codzienne oczyszczanie, pijąc 
Nourish for Life codziennie, aby czerpać 
korzyści płynące ze składników roślinnych. 

• Bohaterowie smaku. Teraz najtrudniejszą 
częścią oczyszczania jest wybranie smaku. 
Peach Mango? Natural Rich Berry? Wybór 
smaku to prawdziwy dylemat. 

Nourish For Life™

Peach  
Mango

Natural Rich 
Berry

Produkt 
wegetariański

Produkt 
bezglutenowy

Nie zawiera 
soi

Produkt 
bezmleczny
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Czuj się lepiej – energia

Tanie shoty energetyczne są dostępne wszędzie. 
Ale shot energetyczny na bazie roślin z naturalnie 
pozyskiwaną kofeiną, wyjątkowymi roślinami i bez 
sztucznych składników? Można rzec, że długie 
poszukiwania źródła energii wysokiej jakości 
wreszcie dobiegły końca. 
To dopiero zastrzyk energii. Czysta, naturalna 
kofeina połączona z potężną mieszanką składników 
roślinnych. Nabierz sił do zrobienia czegoś 
wyjątkowego. 

• Zastrzyk energii. 80 mg kofeiny pochodzenia 
roślinnego z zielonej herbaty i yerba mate.

• Zwiększ swoje możliwości. Zyskaj energię do 
ćwiczeń i codziennych zadań.  

• Dobroczynne składniki roślinne. Unikalna 
mieszanka żeń-szenia syberyjskiego, jagód 
głogu i cytryńca chińskiego.

• Nieskazitelna czystość. Zero sztucznych 
aromatów, barwników czy substancji słodzących. 

e-Shot™

Smak  
jabłkowo-granatowy

Nie zawiera 
soi

Produkt 
bezglutenowy

Produkt 
bezmleczny

Produkt 
wegetariański
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Czuj się lepiej – codzienne suplementy

Słodki i pikantny Xango Reserve to w pełni 
naturalny napój owocowy, który wspiera ogólny 
stan zdrowia i samopoczucie organizmu 
dzięki zawartości odżywczego superowocu - 
mangostanu. Rozszerzony zobacz więcej

• Gęsty pod względem odżywczym. 
Bogaty w roślinne składniki odżywcze i 
fitoskładniki, które wspomagają ogólny 
stan zdrowia i dobre samopoczucie.

• Nic się nie marnuje. Wyprodukowany przy 
użyciu puree z całego owocu mangostanu, 
zawierającego skórkę, miąższ i nasiona.

• Wspieraj ogólny stan zdrowia i dobre 
samopoczucie. Popijaj sok z superowoców 
codziennie, aby uzyskać najlepsze rezultaty. 

• Całkowicie naturalny. Bez sztucznych 
aromatów i barwników.

• Naturalnie słodki. Cała słodycz pochodzi z 
naturalnych owoców, bez dodatku cukru.

Xango® Reserve

Mangostanu

Nie zawiera 
soi

Produkt 
bezglutenowy

Produkt 
bezmleczny

Produkt 
wegetariański



Ruszaj się lepiej

Ludzkie ciało to potężna maszyna obdarzona zmysłem dotyku, 
zdolnością tworzenia i oddychania oraz sterowania mięśniami przy 
użyciu myśli – dzięki temu może komunikować się ze światem. 
Zdolność poruszania się, tańczenia, skakania, podnoszenia i 
celebrowania siebie i swoich możliwości sprawia, że możesz 
przenosić góry. To doskonały sposób, by ruszać się lepiej.
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Naturalne składniki, niewiarygodna energia. 
Wszystkie preparaty przedtreningowe dodają 
Ci energii, ale co powiesz na taki, który jest 
wykonany z całkowicie naturalnych składników, 
nie zawiera nadmiernej ilości kofeiny oraz dodaje 
Ci energii, siły i szybkości? To coś wyjątkowego. 

• Trenuj lepiej. Wyjątkowa mieszanka starannie 
dobranych składników, które zwiększają Twoją 
energię, siłę i szybkość.

• Zachowaj czujność. 80 mg naturalnej 
kofeiny napełni Cię energią do ukończenia 
morderczego treningu.  

• Pójdź dalej. Pomaga zmniejszyć zmęczenie i 
dostarcza więcej składników odżywczych do 
mięśni, dzięki czemu możesz kontynuować 
trening aż do ostatniego powtórzenia. 

• W pełni naturalny produkt. Zero sztucznych 
aromatów, barwników czy substancji 
słodzących w składzie. 

• Certyfikat Informed-Sport. Sportowcy 
wyczynowi mogą mieć pewność, że preparat 
AMPED™ Nitro został przebadany pod kątem 
jakości i zawartości substancji zakazanych 
przez Światową Agencję Antydopingową. 

AMPED™ Nitro

Arbuz

Ruszaj się lepiej – przed treningiem

Produkt 
bezglutenowy

Nie zawiera 
soi

Produkt 
bezmleczny
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Dobre nawodnienie jest ważne dla każdego – nie 
tylko dla sportowców – nie ważne, czy biegniesz 
w maratonie, czy załatwiasz sprawy w sobotę 
rano. Elektrolity, witaminy i minerały zawarte w 
każdej kropli AMPED™ Hydrate zostały stworzone 
specjalnie dla Ciebie. Twoja kolej, by nawodnić 
swój organizm jak bohater. 

• Odnowa i regeneracja. Odzyskaj składniki 
odżywcze i płyny utracone podczas codziennej 
aktywności.

• Ugaś więcej niż tylko pragnienie. Zaspokój 
zapotrzebowanie organizmu na niezbędne 
witaminy i minerały. 

• Nie ustawaj w ruchu. Uzupełnij elektrolity, 
węglowodany i witaminy podczas treningu, aby 
osiągnąć maksymalną wydajność organizmu.

• Bohater nawodnienia organizmu. Bez sztucznych 
aromatów, barwników i substancji słodzących 
oraz jedynie 35 kalorii na porcję.  

AMPED™ Hydrate

Juicy 
Orange

Ruszaj się lepiej – nawodnienie organizmu
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Bolące mięśnie zniechęcają Cię do kolejnego 
treningu? AMPED Post-Workout to preparat 
stworzony w celu wspomagania regeneracji 
mięśni i złagodzenia bólu mięśni po treningu, 
który sprawi, że już nigdy nie pominiesz żadnej 
sesji. Do zobaczenia przy stojaku do przysiadów. 

• Odzyskaj siły. Stworzony, by przyspieszyć 
regenerację mięśni, wspierać zdrowe stawy  
i łagodzić ból mięśni po treningu*.

• Inteligentne składniki. Starannie dobrana 
mieszanka wiśni pospolitej, kurkuminy, 
astaksantyny i kolagenu, które wspomagają 
regenerację mięśni i łagodzą ból mięśni po 
treningu, co zostało poparte badaniami.

• Dla każdego. Suplementy nie są przeznaczone 
tylko dla elitarnych sportowców. Masz trudności 
z wejściem po schodach po ćwiczeniu nóg 
lub pieszej wycieczce w weekend? Jesteśmy 
po Twojej stronie.  

• Regeneracje po treningu. Ugaś pragnienie 
napojem o smaku tropikalnego ponczu.

• Certyfikat Informed-Sport. Sportowcy 
wyczynowi mogą mieć pewność, że preparat 
AMPED™ Post-Workout został przebadany 
pod kątem jakości i zawartości substancji 
zakazanych przez Światową Agencję 
Antydopingową.

AMPED™  
Post-Workout

Tropical 
Punch

Ruszaj się lepiej – po treningu

Produkt 
bezglutenowy

Nie zawiera 
soi

Produkt 
bezmleczny

*https://eu.isafyi.com/amped-post-workout-everything-you-need-to-know/
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Uwaga, spoiler: białko nie jest tylko dla 
kulturystów! Każda porcja zawiera 18 g 
dobroczynnych składników, które wspomagają 
regenerację i wzrost mięśni*, wspomagają 
przyjmowanie białka i zapewniają uczucie sytości.  

• Lepszy nabiał. 18 g niedenaturowanej 
serwatki białka od szczęśliwych krów 
hodowanych na pastwiskach, bez hormonów.

• Szczupły wygląd. Doskonały napój 
potreningowy wspomagający regenerację  
i wzrost mięśni*.

• Poczuj satysfakcję. Czyste wartości odżywcze  
w zaledwie 100 kaloriach, które pomagają 
utrzymać uczucie sytości na dłużej. 

• Puść wodze wyobraźni. Wystarczy dodać 
wody, aby przygotować shake’a, lub 
wymieszać z ulubionymi przepisami. 

• W pełni naturalny produkt. Nie zawiera 
sztucznych substancji słodzących ani 
aromatów. 

IsaPro®

Wanilia

Ruszaj się lepiej – po treningu

*Białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej, jak również do jej utrzymania.

Wyglądaj lepiej
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Wyglądaj lepiej

Początek każdego Twojego dnia jest jak niedokończone dzieło.  
W miarę upływu czasu życie pozostawia ślady na jego powierzchni. 
Ale możesz też zakończyć każdy dzień w świeży i czysty sposób 
oraz zacząć od nowa.  Gdy Twoja Aura dorównuje wewnętrznej  
urodzie, samodzielna pielęgnacja daje Ci pewność siebie, by zabłysnąć.  
To doskonały sposób, by wyglądać lepiej.
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*Li P, Wu G. Rola diety glicyny, proliny i hydroksyproliny w syntezie kolagenu i wzrostu zwierząt. Aminokwasy. 2018; 50:29–38

**Biotyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu włosów i skóry. Witamina C przyczynia się do prawidłowego  
wytwarzania kolagenu, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie skóry. Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowej kondycji 
włosów, paznokci i skóry

Przedstawione wyniki dotyczą Klientów Isagenix, którzy stosowali Collagen Elixir™ wraz z pielęgnacją skóry i suplementami diety 
przez 30 i 160 dni przy codziennym stosowaniu. Wyniki nie są typowe. W badaniu wstępnym u uczestników wystąpiło zmniejszenie 
widoczności zmarszczek o 9,5% w ciągu 30 i 160 dni.

Wyglądaj lepiej – skóra, włosy i paznokcie

Collagen Elixir™, nasycony innowacyjną 
mieszanką peptydów kolagenu morskiego i silnie 
działających składników roślinnych, zapewnia 
Twojej skórze piękno i odżywienie od wewnątrz. 
Pragniesz odkryć swój wewnętrzny blask?

• 5 g peptydów kolagenu morskiego. 
Wspomaga naturalną produkcję kolagenu w 
organizmie dla zdrowej, nawilżonej skóry*.

• Wspiera zdrowe włosy, skórę i paznokcie**.  
Każda buteleczka zawiera zastrzyk witaminy C, 
cynku i biotyny.

• Starożytna mieszanka roślinna. Poczuj magię 
nawilżającego aloesu, uspokajającego 
rumianku, odżywczych jagód goji i aceroli.

• Naturalna słodycz. Napar z dziką jagodą oraz 
nutą słodkich składników roślinnych, bez 
dodatku cukru.

• Korzyść dla Ciebie oraz całej planety. 
Odpowiedzialnie pozyskiwany kolagen i 
opakowanie w 100% zdatne do recyklingu, 
wyprodukowane w zakładzie o neutralnym 
bilansie emisji dwutlenku węgla.

• W pełni naturalny produkt. Nie zawiera 
sztucznych barwników, aromatów  
ani substancji słodzących.

Collagen Elixir™

Produkt 
bezglutenowy

Nie zawiera 
soi

120 DNI 30 DNI 30 DNI
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Wyglądaj lepiej – skóra

Chcesz usuwać makijaż i zanieczyszczenia, 
zachowując niezbędny poziom nawilżenia 
skóry? Sięgnij po ten łagodny, pieniący się 
produkt oczyszczający do twarzy na co dzień. 

• Promienna cera. Połączenie bogatych 
w antyoksydanty składników roślinnych 
i ceramidów pomaga oczyszczać i 
koić skórę, nadając jej rozświetlony, 
promienny i odświeżony wygląd.

•  Łagodne odżywianie i oczyszczanie. Usuwaj 
makijaż, zabrudzenia i zanieczyszczenia 
rano i wieczorem, zachowując 
naturalny poziom nawilżenia skóry.

• Koreańska pielęgnacja w połączeniu 
ze starożytnymi składnikami roślinnymi. 
Celletoi Botanical Blend™ pomaga 
odżywiać i chronić skórę dzięki 
skutecznym antyoksydantom takim jak 
żeń-szeń, zielona herbata i kurkuma. 

• Utrzymuj niezbędny poziom nawilżenia skóry. 
Nasze ceramidy Ceraposome™ pomagają 
tworzyć warstwę ochronną, aby zachować 
zrównoważony poziom nawilżenia skóry. 

• Produkt wegański i przyjazny 
zwierzętom. Nietestowany na 
zwierzętach i w 100% roślinny.

Celletoi™ Moisture  
Balancing Cleanser 

Wolne od okrucieństwa/
Vegan

Leaping
Bunny

Certyfikowany

Strona trzecia
Klinicznie

Testowane klinicznie

Dermatolog
Przetestowano

Bez parabenów,
Siarczanów,
Fosforanów

Bez sztucznych
Zapachu



30

Celletoi™ 
Advanced  
Youth Serum 
Powinniśmy nazwać ten produkt płynnym złotem. 
To lekkie, luksusowe serum wspomaga proces 
odnowy skóry, redukując oznaki starzenia się i 
przywracając cerze pełen blasku, młodzieńczy 
wygląd.

Poznaj naukowy fundament Twojego 
płynnego złota – Celletoi BioFirm Complex™. 
Harmonijny kompleks molekuł odnawiających 
komórki, który wnika głęboko w powierzchnię 
skóry, aby wspierać jej naturalny proces 
odnowy. Dzięki temu możliwa jest 
wyraźna redukcja oznak starzenia. 
• Zredukuj drobne linie i zmarszczki. 

Celletoi Peptide Blend™ dostarcza 
skórze białko, dzięki któremu cera 
wygląda kwitnąco, a drobne linie 
stają się mniej widoczne.

• Wspomagaj odnowę skóry. 
Celletoi BioFirm Complex™ wnika głęboko 
w powierzchnię skóry, wspomagając 
jej naturalny proces odnowy, by 
była zniewalająco jędrna, bardziej 
elastyczna i miała lepszy koloryt.

• Koreańska pielęgnacja w połączeniu 
ze starożytnymi składnikami roślinnymi. 
Celletoi Botanical Blend™ pomaga 
odżywiać i chronić skórę dzięki 
skutecznym antyoksydantom takim jak 
żeń-szeń, zielona herbata i kurkuma. 

• Od rana do wieczora. Stosuj swój 
ulubiony kosmetyk rano i wieczorem po 
oczyszczeniu skóry, aby dodać jej blasku.

• Produkt wegański i przyjazny 
zwierzętom. Nietestowany na 
zwierzętach i w 100% roślinny.   

Wyglądaj lepiej – skóra

Wolne od okrucieństwa/
Vegan

Leaping
Bunny

Certyfikowany

Strona trzecia
Klinicznie

Testowane klinicznie

Dermatolog
Przetestowano

Bez parabenów,
Siarczanów,
Fosforanów

Bez sztucznych
Zapachu
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Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Chroń 
je z pomocą tego bogatego, regenerującego 
kremu, który pomaga redukować oznaki 
starzenia się oraz ujędrnia i napina skórę, by 
oczy natychmiast nabrały blasku.

• Wspomagaj odnowę skóry. 
Celletoi BioFirm Complex™ wnika głęboko 
w powierzchnię skóry, wspomagając 
jej naturalny proces odnowy, by była 
zniewalająco jędrna, bardziej elastyczna i 
miała lepszy koloryt.

• Zredukuj drobne linie i zmarszczki. 
Celletoi Peptide Blend™ dostarcza skórze 
wokół oczu białko, dzięki któremu cera 
wygląda kwitnąco.

• Nawilżanie. Odżywiaj delikatną skórę wokół 
oczu dzięki dodatkowi skwalinu, który 
zatrzymuje wilgoć, by skóra była miękka i 
gładka.  

• Pożegnaj się z cieniami i workami pod oczami. 
Rozprowadzaj serum chłodzące pod oczami 
rano i wieczorem, aby obudzić skórę.

• Produkt wegański i przyjazny zwierzętom. 
Nietestowany na zwierzętach i w 100% 
roślinny. 

Celletoi™ Peptide 
Eye Cream

Wyglądaj lepiej – skóra

Wolne od okrucieństwa/
Vegan

Leaping
Bunny

Certyfikowany

Strona trzecia
Klinicznie

Testowane klinicznie

Dermatolog
Przetestowano

Bez parabenów,
Siarczanów,
Fosforanów

Bez sztucznych
Zapachu
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Ten luksusowy krem o bardzo bogatej formule 
rozprowadza się na skórze niczym kaszmir i 
głęboko ją nawilża przez długi czas, nadając 
cerze zdrowszy, ujędrniony i promienny wygląd. 

Ten krem o bardzo bogatej formule nawilża 
skórę przez cały dzień, by wyglądała 
na zregenerowaną i pełną życia. 

• Utrzymuj niezbędny poziom nawilżenia 
skóry. Nasze ceramidy Ceraposome™ 
i kwas hialuronowy pomagają tworzyć 
warstwę ochronną, aby zachować 
zrównoważony poziom nawilżenia skóry. 

• Ukojenie dla suchej skóry. Ten gęsty 
krem głęboko nawilża skórę i dba o jej 
nawodnienie przez cały dzień, by była 
wyraźnie ujędrniona i zregenerowana. 

• Koreańska pielęgnacja w połączeniu 
ze starożytnymi składnikami roślinnymi. 
Mieszanka Celletoi Botanical Blend™ 
pomaga odżywiać skórę i chronić ją przed 
szkodliwymi toksynami i zanieczyszczeniami, 
na jakie jest narażona każdego dnia.

• Pozwól skórze oddychać. Niełatwo 
znaleźć kosmetyk, który nawilża, nie 
pozostawiając tłustego filmu, ale ten 
krem to potrafi. Jest lekki i luksusowy 
jak kaszmir i dzięki niemu skóra wygląda 
na zdrowszą i bardziej wygładzoną.

• Produkt wegański i przyjazny 
zwierzętom. Nietestowany na 
zwierzętach i w 100% roślinny. 

Celletoi™ Firming  
Cashmere Cream

Wyglądaj lepiej – skóra

Wolne od okrucieństwa/
Vegan

Leaping
Bunny

Certyfikowany

Strona trzecia
Klinicznie

Testowane klinicznie

Dermatolog
Przetestowano

Bez parabenów,
Siarczanów,
Fosforanów

Bez sztucznych
Zapachu
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RITUAL
M O I S T U R E  
B A L A N C I N G  C L E A N S E R

Zastosowanie: Stosować rano 
iwieczorem. Lekko zwilż twarz, 
wmasuj obfitą ilość produktu 
wielkości migdałaokrężnymi 
ruchami ku górze. Dokładniespłucz 
ciepłą wodą i osusz.  1

A D V A N C E D  
Y O U T H  S E R U M

Zastosowanie: Stosować rano 
iwieczorem. Po oczyszczeniu 
skóry, rozprowadź serum 
na twarzy i szyiruchem ku 
górze, aż do wchłonięcia.2

P E P T I D E  E Y E  C R E A M

Zastosowanie: Stosuj rano i 
wieczorem.Po użyciu kremu 
nawilżającego przesuń chłodzący 
metalowy aplikator jeden raz pod 
oczami i przy kąciku każdego oka. 
Poczekaj, aż produkt wyschnie.3

F I R M I N G  
C A S H M E R E  C R E A M

Zastosowanie: Stosuj rano 
i wieczorem. Po użyciu 
serum delikatnie wmasuj 
w twarz i szyję obfitą ilość 
kremu (wielkości ziarnka 
grochu) aż do wchłonięcia.4
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