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Product Veelgestelde Vragen
Waarom heb ik Isagenix Greens nodig?

Wie kan Isagenix Greens gebruiken?

De meesten van ons eten te weinig groenten, en
een van de redenen hiervoor is gemak. Isagenix
Greens is een eenvoudige manier om meer
groenten in uw dagelijkse dieet te krijgen –
en het smaakt nog goed ook!

Isagenix Greens is acceptabel voor iedereen van
4 jaar en ouder, wat het geweldig maakt voor de
hele familie.

Wat maakt Isagenix Greens uniek?
Er zijn heel veel ‘groene poeders’ op de markt,
dus wij wilden er een crëeren, die boven de rest
uitsteeg. Dat is waarom wij hele groenten hebben
gebruikt – geen extracten of sappoeders – om
voeding op basis van natuurlijke ingrediënten te
verstrekken, die heerlijk en gemakkelijk is.

Welke groenten zitten er in
Isagenix Greens?
We hebben er spinazie, boerenkool, spirulina,
broccoli en chlorella in opgenomen, om u een
variatie te bieden van goedheid in elke schep. We
hebben deze voedzame groenten gecombineerd
met een mengsel van andere natuurlijke
ingrediënten, zoals kokosnootwater, kurkuma, en in
plaats van extra suikers toe te voegen hebben we
zoete aardappel, appel en stevia gebruikt, om onze
groenten een lichtzoete smaak te geven, zonder de
extra suiker en caloriëen.

Hoe gebruik ik Isagenix Greens?
U kunt 1 schep mengen met 240 ml water, of kunt
het in plaats daarvan toevoegen aan uw IsaLeanTM
Shake of uw favoriete smoothierecept. U kunt het
ook mengen met uw IsaPro® als een post-workout
smoothie of voor het slapengaan, of toevoegen
aan recepten als pesto, dressings of dipsauzen.

Hoeveel kan ik elke dag gebruiken?
We adviseren 1-2 scheppen Isagenix Greens
per dag te gebruiken.

Is Isagenix Greens goedgekeurd
voor Detoxdag?
Nee, Isagenix Greens vormt geen onderdeel
van ons aanbevolen Detoxdag protocol.

Is Isagenix Greens veganistisch?
Ja, Isagenix Greens is plantaardig en geschikt
voor veganisten
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Het is zeer waarschijnlijk dat u
niet voldoende groenten in uw
dieet krijgt, in feite eet meer dan
70% van ons niet de aanbevolen
hoeveelheid per dag. De
oplossing? Gemak!

Wie heeft er nog meer de beste
bedoelingen in hun wekelijkse
voedingswinkel, en gooit dan
uiteindelijk het meeste ervan in
de afvalbak aan het einde van de
week? We hebben het allemaal
gedaan. En we weten allemaal
dat voedselverspilling een
belangrijk onderwerp is, maat we
weten ook dat we meer groenten
moeten eten. Dus, wat is de
oplossing?

We zijn hier allemaal vrienden,
dus laten we het hebben over
hoeveel groenten we dagelijks
eten. Ik weet wat u denkt:
“Ik neem vitamines, dus voor
mij zit het wel goed, toch?”
De waarheid is dat planten
essentiële phytonutrients
bevatten, die normaal gesproken
niet in supplementen zijn te
vinden, dus u krijgt mogelijk niet
alles wat u nodig heeft binnen
via uw dagelijkse multivitamines.

Onze NIEUWE Isagenix
Greens hebben een mengsel
van spinazie, boerenkool,
spirulina, broccoli, chlorella en
meer, dus het enige wat u hoeft
te doen is het te mixen met
water, of het toevoegen aan uw
IsaLean shake – perfect zelfs
voor de drukste dagen!
Wordt niet groen van jaloezie –
ik ben klaar om deze oplossing
met de wereld te delen! Stuur
me een bericht om te chatten.

Nu Isagenix hun NIEUWE
Greens poeder hebben
gelanceerd, hoef ik me wat
minder zorgen te maken. Ja,
ik moet nog steeds groente
eten (kan daar niet zo makkelijk
onder uit!), maar nu heb ik een
smakelijke en gemakkelijke
manier om er zeker van te zijn
dat ik ELKE dag mijn groene
groenten binnenkrijg! En wat
nog beter is, is dat de hele
familie kan profiteren!
Dus ga uw gang, stuur me
een bericht!

Geen zorgen – ik heb een manier
die snel en eenvoudig is (plus
het smaakt nog goed ook – altijd
een bonus!), zodat we allemaal
meer groenten in onze dagelijkse
routine kunnen krijgen (kinderen
inbegrepen!). Ten slotte is dat
waar vrienden voor zijn, toch?!

