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Wij hebben Isagenix in 2002 samen opgericht, omdat wij wisten dat we een onderneming 
konden opzetten die overal ter wereld echt een verschil zou maken. Wij van Isagenix zijn 
gepassioneerd over het leveren van Solutions to Transform Lives™ – zowel fysiek als financieel 
– en de sleutel tot ons succes staat op de pagina’s van deze catalogus. Onze filosofie is 
eenvoudig: Eat it, Love it, Share it!

Dit is de spannendste tijd in de geschiedenis van Isagenix. Steeds meer mensen realiseren elke 
dag opnieuw hun gezondheids- en welzijnsdoelstellingen en velen van hen realiseren ook hun 
financiële doelstellingen dankzij onze zakelijke mogelijkheden.

Gezondheid is een basisprincipe van Isagenix. Elk product is wetenschappelijk ontwikkeld en 
geproduceerd op basis van ons beleid dat geen compromissen toelaat. Innovatie is belangrijk.  
Wij zoeken altijd naar baanbrekende oplossingen, service, ingrediënten, producten, 
hulpmiddelen en technologieën. Het motto van Isagenix is:  
Nu leiden, Morgen verbeteren!

Onze producten zijn ontworpen met het  
oog op resultaten en liggen aan de basis  
van een levensstijl die wordt gekenmerkt door 
gezondheid op de lange termijn. Wanneer je 
lid wordt van Isagenix, krijg je veel meer  
dan alleen onze geweldige producten –  
je wordt volledig ondersteund.

Onze missie is de verbetering van  
de gezondheid overal ter wereld en  
dit is de leidraad voor ons werk. 
Onze waarden zetten ons aan om 
optimaal te presteren. Wij zijn 
One Company, One Team, 
One Family en wij hopen dat  
je met ons meedoet, niet alleen  
om je eigen leven te transformeren, 
maar ook dat van anderen!

Op jouw succes,

Jim, Kathy en Erik Coover
Eigenaars van Isagenix

Van onze familie voor die van jou…
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Voor informatie over prijzen ga je naar Isagenix.com  
of naar jouw Back Office.

Voor informatie over de voedingswaarde ga je naar Isagenix.com.
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HET ISAGENIX SYSTEEM  

WERKT.
Onze no-nonsense aanpak van productinnovatie en onze handige systemen maken ons 
systeem volstrekt uniek.

De producten van Isagenix zijn ontwikkeld met  
het oog op Solutions to Transform Lives™ en dat 
betekent dat we allerlei systemen en pakketten bieden 
waarmee je jouw persoonlijke gezondheids-  
en welzijnsdoelstellingen kunt realiseren.

Honderdduizenden mensen overal ter wereld hebben 
een gezonde levensstijl weten te handhaven voor 
gewichtsverlies, gewichtshandhaving, spieropbouw, 
spierbehoud en fitnessprestaties, dankzij het gebruik 
van de producten van Isagenix.

Onze inzet voor wetenschappelijk onderzoek  
naar voeding en gezondheid is een van de factoren 
waardoor we ons van anderen onderscheiden. 
Wij zijn partnerschappen aangegaan met gevestigde 
universiteiten en laboratoria die betrokken zijn bij 
wetenschappelijk onderzoek. Isagenix levert dus een 
bijdrage aan op bewijs gebaseerd voedingsonderzoek 
en levert een wetenschappelijke onderbouwing voor de 
Isagenix systemen voor een gezond gewichtsverlies  
en een gezonde levensstijl.

Foto: 30-daags systeem voor gewichtsverlies
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Bec Miles
Klant van Isagenix sinds 2014
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beheersing
GEWICHTS-  

Danielle Jones
Klant van Isagenix sinds 2015
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beheersing
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IsaLean™ Shake

WAT IS EEN ISALEAN SHAKE?
IsaLean Shake is een uitgebalanceerde maaltijdvervanger met 
wei-eiwitten, essentiële koolhydraten, vetten, vitaminen en mineralen.

WAAROM ISALEAN SHAKE?
Goede eetgewoontes en lichaamsbeweging zijn van essentieel belang 
voor het realiseren en handhaven van jouw doelstellingen, maar soms 
is het moeilijk om elke dag de benodigde voedingsmiddelen binnen te 
krijgen. IsaLean Shakes maken een gezonde voeding heel eenvoudig! 
Gewoon met water mengen, dan krijgt je lichaam alle essentiële 
voedingsmiddelen die nodig zijn voor een optimale prestatie.

HOE WERKT HET?
IsaLean Shake is een voedzame, uitgebalanceerde maaltijdvervanger 
die effectief, gezond gewichtsverlies bevordert. Het biedt essentiële 
koolhydraten, vetten, vitamines en mineralen en bevat veel eiwitten. 
Het is niet zomaar een shake, het is een hele maaltijd!

• Bevat 24 gram hoogwaardige, niet-gedenatureerde eiwitten
• 22 essentiële vitaminen en mineralen
• Essentiële koolhydraten en vetten
• Rijk aan vezels met 8 gram per portie
• Ondersteunt gewichtsverlies
• Draagt bij aan de handhaving van gewichtsverlies
• Geen kunstmatige smaak-, kleur- of zoetstoffen

GEBRUIKSAANWIJZING
IsaLean Shake kan worden gebruikt voor gewichtsverlies of 
gewichtshandhaving. Onze shake hoeft niet met melk te worden 
gemengd, omdat de samenstelling ideaal is voor menging met water!

Gewichtshandhaving
Vervang één maaltijd per dag 
om je gewicht te beheersen

Gewichtsverlies
Vervang twee maaltijden per 
dag om gewicht te verliezen

Romige aardbeiensmaak

Romige vanillesmaak

Romige chocoladesmaak

Met water mengen  
– geen melk nodig!

Een verrukkelijke en handige maaltijdvervanger voor de dagelijkse gewichtshandhaving.
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IsaLean™ Shake Plant Based

WAT IS ISALEAN™ SHAKE PLANT BASED?
IsaLean™ Shake Plant Based is een zuivelvrij alternatief vol plantaardige 
eiwitten, essentiële koolhydraten en vetten.

HOE WERKT HET? 
IsaLean™ Shake Plant Based is een voedzame, uitgebalanceerde shake 
voor een effectieve en gezonde gewichtsbeheersing. Het bevat veel 
plantaardige eiwitten, bestaand uit eiwitten uit bruine rijst en erwten, 
en levert essentiële koolhydraten en vetten. Dit is meer dan alleen een 
eiwitshake!

•  Bevat 24 gram aan plantaardige eiwitten 
•  Essentiële koolhydraten en vetten 
•  Zeer vezelrijk, 8 gram per portie 
•  Ondersteunt gewichtsverlies 
•  Draagt bij aan het onderhouden van je doelen bij gewichtsverlies 
•  Geen kunstmatige smaak-, kleur- of zoetstoffen

Chai Vanillesmaak

Rijke Chocoladesmaak

250 kcal  
of minder per 

portie
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Voedzame drank voor gezondheid en vitaliteit.

Nourish for Life™

20 kcal  
per portie

1 Vitamine B6 draagt bij aan de normale functie van het zenuwstelsel en het psychologische en immuunsysteem. Riboflavine (B2) draagt bij aan de normale functie van het zenuwstelsel en 
gezichtsvermogen. Thiamine draagt bij aan de normale functie van de hartspier.

2 B-vitamines [B6, B12 en niacine (B3)] dragen bij aan het verminderen van vermoeidheid en moeheid.

3 Vitamine B12 draagt bij aan een normale, energieafgevende stofwisseling.

4 Een Detoxdag is een door voedingsstoffen ondersteunde vastendag die de ontgiftingssystemen van uw lichaam voedt en verkwikt. Ga naar Isagenix.com voor meer informatie over Detoxdagen.

WAT IS NOURISH FOR LIFE?
Nourish for Life is een natuurlijke drankmix met 
bessensmaak die een mengsel van B-vitaminen bevat 
ter ondersteuning van de lichaamsfuncties1, vermindering 
van vermoeidheid en moeheid2 en stimulering van een 
normale, energieafgevende stofwisseling3. Nourish for Life 
kan worden gebruikt voor de dagelijkse verkwikking en 
is een fundamenteel onderdeel van Detoxdagen4.

WAAROM NOURISH FOR LIFE?
Uw lichaam moet elke dag gevoed worden, 
vooral op Detoxdagen4. Nourish for Life levert 
essentiële voedingsmiddelen, zoals B3, B6 en B12.

HOE WERKT HET?
Als onderdeel van een Isagenix systeem ondersteunt 
Nourish for Life:

• De normale werking van het zenuwstelsel en 
immuunsysteem1

• Een vermindering van vermoeidheid en moeheid2

• Een normale energieafgevende stofwisseling3

GEBRUIKSAANWIJZING
Dagelijkse verkwikking:  
Drink 30 ml (2 eetl.) tweemaal per 
dag of 59 ml (4 eetl.) eenmaal per dag.
Intensieve verkwikking: 118 ml met 
120-240 ml koud water viermaal 
per dag gedurende maximaal twee 
opeenvolgende dagen.

De weergegeven afbeelding dient alleen voor marketingdoeleinden.



NAAM: Laura Hallett 
 
KLANT VAN ISAGENIX SINDS: 2017 
 
Winnaar van de grote prijs IsaBody Challenge 
VK 2017 
 
 
LEEFTIJD: 

LOCATIE: VERENIGD KONINKRIJK 
 
AFGERONDE  
UITDAGINGEN: 

GEBRUIKTE OPLOSSING  
VAN ISAGENIX:  
Gewichtshandhaving

34 jaar

1

TRANSFORMATIE  
IN BEELD

FAVORIET  
SYSTEM:

VOOR*
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* De in deze publicatie afgebeelde resultaten voor gewichtsverlies en levensstijl kunnen variëren, afhankelijk van het inspanningsniveau, hoe goed een caloriearm dieet wordt gevolgd en 
lichaamsgesteldheid. De resultaten werden verkregen toen Isagenix-producten onderdeel werden van een gezonde levensstijl met regelmatige lichaamsbeweging, gepaste portiecontrole 
en een gevarieerd en uitgebalanceerd dieet om de gewenste doelen te behalen. Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en personen met een medische aandoening worden 
aangeraden een arts te raadplegen alvorens Isagenix-producten te gebruiken of andere veranderingen in hun dieet door te voeren.

Voor meer informatie over je eigen IsaBody traject ga je naar IsaBodyChallenge.com.



Whey Thins™  

& Harvest Thins™
WAT Heerlijke, hartige eiwitrijke 

snacks in handige individuele 
verpakkingen van 100 kcal. 

WAAROM Snacken leidt vaak tot 
meer calorie-inname dan 
je nodig hebt, zonder dat 
je een goede voeding 
binnenkrijgt. Eiwitrijke Whey 
Thins en Harvest Thins, 
verpakt per portie van 100 
kcal, bieden ondersteuning 
voor gewichtsverlies en 
spieropbouw2. 

HOE Whey Thins bevatten 
10 gram hoogwaardige 
eiwitten en Harvest Thins 
bevatten 11 gram per portie. 
Deze smakelijke snacks zijn 
verkrijgbaar in twee heerlijke 
smaken, en elk hapje helpt 
je jouw doelstellingen voor 
gewichtsverlies te bereiken. 

1   Een Detoxdag is een door voedingsstoffen ondersteunde vastendag die de ontgiftingssystemen van uw lichaam voedt en verkwikt. Ga naar Isagenix.com voor meer informatie over Detoxdagen.

2 Eiwitten dragen bij aan de toename van spiermassa.

De weergegeven afbeeldingen dienen alleen voor marketingdoeleinden.

60 kcal  
per serving

IsaDelight™
WAT Individueel verpakte chocolaatjes zonder schuldgevoel, 

met groene thee, aminozuren en B-vitaminen.

WAAROM IsaDelights zijn ideaal voor Detoxdagen1 of elke 
dag wanneer u zin hebt in een chocolaatje zonder 
schuldgevoel. IsaDelight bevat slechts 60 kcal en is 
een goed alternatief voor calorierijke snacks tussen 
de maaltijden of voordat u gaat slapen.

HOE Chocola is altijd lekker en daarom hebben we 
IsaDelights met nog meer goedheid gemaakt. 
IsaDelights bevat groene thee en ons unieke 
IsaDelight aminocomplex, waardoor dit een ideale 
snack is voor uw Detoxdagen1. Elk chocolaatje 
bevat minder dan 4 gram vet, zodat u van uw 
favoriete tussendoortje kunt genieten, zonder 
enig schuldgevoel.

PURE CHOCOLADE MELKCHOCOLADE 
MET KARAMELSMAAK 

EN ZEEZOUT

100 kcal  
per serving

NIEUW
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1 Een Detoxdag is een door voedingsstoffen ondersteunde vastendag die de ontgiftingssystemen van uw lichaam voedt en verkwikt. Ga naar Isagenix.com voor meer informatie over Detoxdagen.

2 Chroom levert een bijdrage aan een normale macronutriënte stofwisseling en aan de handhaving van een normaal glucosegehalte in het bloed.

3 Bevat niacine en chroom. Niacine levert een bijdrage aan een normale, energieafgevende stofwisseling Chroom levert een bijdrage aan een normale, macronutriënte stofwisseling.

4 Bevat magnesium, wat bijdraagt aan een normale energieafgevende stofwisseling, de functie van het zenuwstelsel, de spierfunctie en een normale eiwitsynthese.

Isagenix Snacks™

WAT Voedzame eenhaps snacks 
die als tussendoortje en op 
detoxdagen je stofwisseling2 
ondersteunen1.

WAAROM Isagenix Snacks smaken heerlijk 
en zijn caloriearm. Ze bevatten 
specifieke voedingsstoffen om je 
stofwisseling2 te ondersteunen 
en om weerstand te bieden aan 
lekkere trek. Een uitstekende 
aanvulling voor je eetpatroon 
op detoxdagen1, aangezien een 
wafel slechts 15 kcal bevat.

HOE Isagenix Snacks bevatten 
niet-gedenatureerde wei- of 
plantaardige eiwitten, vezels en 
essentiële koolhydraten om als 
tussendoortje en op detoxdagen 
ondersteuning van de voeding 
te bieden1.

Thermo GX™

WAT Een dagelijks supplement 
met chroom en niacine 
ter ondersteuning van 
de stofwisseling en 
energieproductie van je 
lichaam3. Bovendien bevat dit 
supplement cayenne en groene 
thee.

WAAROM Ondersteunt de stofwisseling3 
en helpt je lichaam bij het 
efficiëntere gebruik van de 
energie uit voedingsmiddelen, 
zonder schadelijke stimulerende 
stoffen.

HOE Ingrediënten zoals niacine 
en chroom staan bekend om 
hun ondersteuning van de 
stofwisseling3. Thermo GX bevat 
ook extract van groene thee, 
cayenne, kaneel, appelciderazijn 
en cacaozaad.

   IsaMove™

WAT Een dagelijks supplement dat je 
inneemt voordat je gaat slapen met 
200 mg magnesium, psyllium en 
pepermunt. Magnesium ondersteunt  
de natuurlijke lichaamsfuncties4 
terwijl je slaapt.

WAAROM Terwijl je slaapt zijn de natuurlijke 
lichaamsprocessen hard aan 
het werk, zoals de vertering van 
voedingsmiddelen, de reparatie van 
lichaamsweefsels of het algehele 
herstel van de activiteiten van 
de dag ervoor. Wanneer deze 
processen goed functioneren, kan 
het lichaam op effectieve wijze 
voedingsmiddelen uit voedsel 
absorberen, herstellen en repareren,  
en de stoelgang ondersteunen.

HOE IsaMove bevat magnesium, wat 
een bijdrage levert aan allerlei 
lichaamsfuncties4. Bovendien bevat 
IsaMove psyllium en pepermunt.

• Levert een bijdrage aan een  
normale, energieafgevende 
stofwisseling4

• Ondersteunt de normale functie  
en creatie van eiwitten in  
het lichaam4.

30 kcal  
per 2 wafers

NIEUW
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* De Pakket prijs kan veranderen afhankelijk van de product selectie.82

Het Gewichtsonderhoud premium pakket is ontworpen 
om je te helpen met je gezondheidsdoelen. Dit pakket 
bestaat uit het 30 dagen gewichtsverlies systeem en wat 
gratis producten om je te helpen met je doelen. Evenals 
wat extra’s om te delen met je vrienden en familie.

Het systeem omvat:
4 IsaLean™ Shake (elke smaak) *, 1 IsaLean™ Bar 
(Chocolate Decadence), 2 Nourish for Life™, 1 Ionix 
Supreme®,  1 IsaDelight™ doos (elke smaak), 1 Isagenix 
Snacks™ (elke smaak) *, 1 e-Shot™ (6 stuks), 1 IsaMove™,  
1 Thermo GX™, 1 IsaBlender, 1 IsaShaker

Systemen voor gewichtshandhaving

Dagelijks systeem voor gewichtshandhaving



* De Pakket prijs kan veranderen afhankelijk van de product selectie. 83

30-daags systeem voor gewichtsverlies

Systemen voor gewichtshandhaving

Speciaal ontworpen om met gewichtsverlies te beginnen 
en je doelstellingen te realiseren met een uitgebalanceerde 
dagelijkse voeding.

Het systeem omvat:
4 IsaLean™ Shake (elke smaak) *, 2 Nourish for Life™,  
1 Ionix Supreme®, 1 Isagenix Snacks™  (elke smaak) *,  
1 IsaMove™, 1 Thermo GX™, 1 IsaShaker



Melody Faulkner 
Klant van Isagenix sinds 2016 
2017 Noord-Amerika IsaBody  
Challenge Finalist

84

Shake & Onderhoud Pakket
Een ideaal pakket voor Shake en Detoxdagen1 
met essentiële voedingsmiddelen ter 
ondersteuning van je gewichtshandhaving 
en algemene gezondheidsdoelstellingen.

Systemen voor gewichtshandhaving

Het pakket bestaat uit:
2 IsaLean™ Shakes (elke smaak)*, 2 Nourish for Life™  
en 1 Ionix® Supreme

1  Een Detoxdag is een door voedingsstoffen ondersteunde vastendag die de ontgiftingssystemen van je lichaam voedt en verkwikt. Ga naar Isagenix.com voor meer informatie over Detoxdag.
* De Pakket prijs kan veranderen afhankelijk van de product selectie.



FAVORIET  
SYSTEM:

TRANSFORMATIE  
IN BEELD

VOOR**
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Voor meer informatie over je eigen IsaBody traject ga je naar IsaBodyChallenge.com.

** De in deze publicatie afgebeelde resultaten voor gewichtsverlies en levensstijl kunnen variëren, afhankelijk van het inspanningsniveau, hoe goed een caloriearm dieet wordt gevolgd en 
lichaamsgesteldheid. De resultaten werden verkregen toen Isagenix-producten onderdeel werden van een gezonde levensstijl met regelmatige lichaamsbeweging, gepaste portiecontrole 
en een gevarieerd en uitgebalanceerd dieet om de gewenste doelen te behalen. Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en personen met een medische aandoening 
worden aangeraden een arts te raadplegen alvorens Isagenix-producten te gebruiken of andere veranderingen in hun dieet door te voeren.

NAAM: Jonathan Bridges 
 
KLANT VAN ISAGENIX SINDS: 2017 
 
Finalist IsaBody Challenge VK 2017

LEEFTIJD: 

LOCATIE: VERENIGD KONINKRIJK 
 
AFGERONDE  
UITDAGINGEN:  
 
 
GEBRUIKTE OPLOSSING  
VAN ISAGENIX:  
Gewichtshandhaving

46 jaar

1
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ENERGIE &  

Matthew Evans
Klant van Isagenix sinds 2014

Prestatie
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Prestatie



De weergegeven afbeelding dient alleen voor marketingdoeleinden.
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WAT IS EEN ISALEAN REEP?
Een verrukkelijke, eiwitrijke reep waarmee je je 
gezonde levensstijl kunt handhaven, zelfs onderweg.

WAAROM EEN ISALEAN REEP?
De handhaving van gezonde eetgewoonten is vaak 
moeilijk met een drukke en veeleisende agenda. 
Een IsaLean reep is een handige, eiwitrijke snack; 
ideaal om in je sporttas mee te nemen voor na een 
workout. Het is ook een geweldig alternatief voor 
een ongezonde snack.

HOE WERKT HET?
Een IsaLean reep bevat 18 gram hoogwaardige, 
niet-gedenatureerde wei-eiwitten, die een bijdrage 
leveren aan de groei en handhaving van de spiermassa.

• Bevat essentiële koolhydraten, vezels en vetten
• Levert een bijdrage aan een gezonde levensstijl

IsaLean™ Bar
Geweldige voeding voor onderweg



De weergegeven afbeelding dient alleen voor marketingdoeleinden.

891 Een Detoxdag is een door voedingsstoffen ondersteunde vastendag die de ontgiftingssystemen van uw lichaam voedt en verkwikt. Ga naar Isagenix.com voor meer informatie over Detoxdagen.

e-Shot™
Natuurlijke cafeïne. Krachtige kruiden.

WAT IS e-SHOT?
Een handige cafeïneboost, met natuurlijke, 
plantaardige cafeïne.

WAAROM e-SHOT?
Het leven is moeilijk als je moe of vermoeid bent. 
e-Shot is een handig alternatief voor thee of koffie, 
voor een extra boost om lusteloosheid tegen te gaan; 
en dit alles zonder kunstmatige smaak- of zoetstoffen.

HOE WERKT HET?
e-Shot bevat een uniek mengsel van kruiden en 
plantaardige cafeïne, van groene thee en yerba mate, 
zodat je gedurende de hele dag alert blijft.

• Bevat 35 kcal per portie
• Perfect voor Detoxdagen1

• Handig voor op kantoor, tijdens het sporten 
en onderweg

35 kcal  
per portie



De weergegeven afbeelding dient alleen voor marketingdoeleinden.
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1 Vitamine B6 draagt bij aan de normale functie van het zenuwstelsel en het psychologische en immuunsysteem. Riboflavine (B2) draagt bij aan de normale functie van het zenuwstelsel en 
gezichtsvermogen. Thiamine draagt bij aan de normale functie van de hartspier.

2 B-vitamines [B6, B12, niacine (B3) en riboflavine (B2)] dragen bij aan het verminderen van vermoeidheid en moeheid.

3 Riboflavine draagt bij aan de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

Ionix® Supreme
Een versterkte botanische tonic ter ondersteuning van het lichaamssysteem.

20 kcal  
per portie

WAT IS INONIX SUPREME?
Een dagelijkse botanische tonic speciaal 
samengesteld ter ondersteuning van het 
algemeen welzijn.

WAAROM IONIX SUPREME?
Wij kunnen allemaal wel wat ondersteuning 
gebruiken voor onze dagelijkse gezondheid. 
Stress is een grote boosdoener, waardoor 
je je lusteloos gaat voelen en niet langer 
optimaal presteert.

HOE WERKT HET?
Ionix Supreme is een combinatie van 
krachtige kruiden en voedingsstoffen en 
verschillende B-vitaminen ter ondersteuning 
van de algemene gezondheid.

• Ondersteunt lichaamsfuncties1

• Ondersteunt energie2

• Draagt bij aan de bescherming van 
cellen tegen oxidatieve 
stress3



91

NAAM: Daniel Parten 
 
KLANT VAN ISAGENIX SINDS: 2013

LEEFTIJD:  30 jaar

LOCATIE: 

 
AFGERONDE  
UITDAGINGEN:

GEBRUIKTE OPLOSSING  
VAN ISAGENIX:  
Energie en prestatie

VOOR*

TRANSFORMATIE  
IN BEELD

4
FAVORIET  
PRODUCT:

* De in deze publicatie afgebeelde resultaten voor gewichtsverlies en levensstijl kunnen variëren, afhankelijk van het inspanningsniveau, hoe goed een caloriearm dieet wordt gevolgd en 
lichaamsgesteldheid. De resultaten werden verkregen toen Isagenix-producten onderdeel werden van een gezonde levensstijl met regelmatige lichaamsbeweging, gepaste portiecontrole 
en een gevarieerd en uitgebalanceerd dieet om de gewenste doelen te behalen. Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en personen met een medische aandoening worden 
aangeraden een arts te raadplegen alvorens Isagenix-producten te gebruiken of andere veranderingen in hun dieet door te voeren.

Voor meer informatie over je eigen IsaBody traject ga je naar IsaBodyChallenge.com.

Wat ik zo geweldig vind aan 
Isagenix, is dat het geen dieet is.  
Het is een levensstijl die ik op de 

lange termijn kan handhaven.  
Het geeft me de levenskwaliteit  

die iedereen verdient.

Florida,  
Verenigde Staten  
van Amerika



92 1 Koolhydraat-elektrolyt oplossingen leveren een bijdrage aan het uithoudingsvermogen tijdens langdurig sporten en verbeteren de absorptie van water.

AMPED™ Hydrate
Het sportdrankje, opnieuw uitgevonden.

WAT IS AMPED HYDRATE?
Een verfrissend, hydraterend sportdrankje, verrijkt 
met vitamine C, B-complex en een uniek mengsel 
van koolhydraat-elektrolyt1.

WAAROM AMPED HYDRATE?
Tijdens het sporten verliest je lichaam vitaminen, 
elektrolyten en water. Zonder deze stoffen is het 
vaak moeilijk om een optimaal prestatieniveau 
te handhaven1.

AMPED Hydrate biedt 150 procent van de 
referentiewaarden voor vitamine C en het gehele 
complex van B-vitaminen per portie, zonder 
kunstmatige smaak-, kleur- en zoetstoffen.

HOE WERKT HET?
AMPED Hydrate werd speciaal ontwikkeld voor 
gebruik tijdens en na het sporten. Het bevat een 
uniek koolstof-elektrolyt mengsel voor hydratatie 
en levert de essentiële voedingsmiddelen aan het 
lichaam die tijdens het sporten verloren gaan1.

• Ondersteunt de prestaties tijdens duurtraining
• Geen kunstmatige smaak-, kleur- of zoetstoffen

OP WELK MOMENT VAN DE DAG?

Tijdens
• Helpt bij handhaving van 

het uithoudingsvermogen
• Levert energie aan de 

spieren tijdens het sporten

Na
• Vervangt de elektrolyten 

en voedingsmiddelen 
die tijdens het sporten 
verloren gaan

• Helpt bij het herstel na 
een workout

Voorafgaand aan het sporten
• Handhaaft de balans voor een 

normale celactiviteit
• Ondersteunt een goede hydratatie

35 kcal  
per portie



931 Eiwit levert een bijdrage aan de versterking en het onderhoud van de spiermassa.

IsaPro®

Het ultieme eiwit voor versterking van de spieren1

WAT IS IsaPro®?
Een eiwitrijke shake met 18 gram niet-gedenatureerde 
wei-eiwitten.

WAAROM IsaPro?
Eiwitten zijn essentiële voedingsmiddelen die 
een belangrijke rol spelen in programma voor 
gewichtshandhaving of trainingsprogramma. Als je 
meer eiwitten nodig hebt, is IsaPro een fantastische 
aanvulling op elke maaltijd die zorgt voor herstel 
na een workout.

HOE WERKT HET?
Met 18 gram eiwit per portie, helpt IsaPro bij 
de versterking en het onderhoud van een 
magere spiermassa1 als aanvulling op geschikte 
lichaamsoefeningen. Het is de ideale keuze om de 
eiwitvoorraden bij te vullen of voor het herstel na 
een workout zodat je de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid eiwitten binnen krijgt.

• Versterk en handhaaf magere spieren1

• Ondersteunt een verbetering van de 
atletische prestaties1

• Bevat vertakte aminozuurketens
• Geen kunstmatige smaak- of zoetstoffen
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Dit pakket is ideaal voor mensen die op zoek zijn naar 
een uitgebalanceerde voeding, die hun fitnessprestaties 
willen verbeteren en elke dag vol energie willen leven. Het 
pakket bevat het Energie & Prestatie Systeem voor 30 
dagen en aanvullende producten ter ondersteuning van 
je doelstellingen en levensstijl. Ook zit er van alles in het 
pakket dat je met je familie en vrienden kunt delen.

Het systeem omvat:
4 IsaLean™ Shake (elke smaak) **, 2 IsaLean™ Bar  
(Chocolate Decadence), 2 Nourish for Life™, 1 Ionix 
Supreme®, 1 IsaPro® (Vanilla), 3 e-Shot™ (6 stuks), 1 AMPED™ 
Hydrate (Sappige Sinaasappel), 1 IsaBlender, 1 IsaShaker

Energie & Prestatie Systemen

Energie & Prestatie Premium Pakket*

* IsaLean Shakes zijn maaltijdvervangende shakes voor gewichtsverlies en gewichtshandhaving. Ze bieden 24 gram hoogwaardige eiwitten per portie en dragen tevens bij aan de toename 
en handhaving van spiermassa.

**  De Pakket prijs kan veranderen afhankelijk van de product selectie.
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30-daags Energie & Prestatie Systeem*
Het 30-daagse Energie- & Prestatiesysteem biedt 
voedingsondersteuning voor je actieve levensstijl.  
Wei-eiwit draagt bij aan de toename van spiermassa,  
en plantaardige cafeïne zorgt ervoor dat je alert bent  
op die momenten dat het er echt op aankomt.

Het systeem omvat:
2 IsaLean™ Shake (elke smaak) **, 1 IsaLean™ Bar  
(Chocolate Decadence), 1 Nourish for Life™, 1 Ionix Supreme®, 
1 IsaPro® (Vanilla), 2 e-Shot™ (6 stuks), 1 AMPED™ Hydrate 
(Sappige Sinaasappel), 1 IsaShaker

Energie & Prestatie Systemen

* IsaLean Shakes zijn maaltijdvervangende shakes voor gewichtsverlies en gewichtshandhaving. Ze bieden 24 gram hoogwaardige eiwitten per portie en dragen tevens bij aan de toename 
en handhaving van spiermassa.

**  De Pakket prijs kan veranderen afhankelijk van de product selectie.



Een fundamenteel pakket met essentiële 
voedingsmiddelen ter ondersteuning van je  
energie- en prestatiedoelstellingen.

Het pakket bestaat uit:
2 IsaLean™ Shakes (elke smaak)** en 5 e-Shot™ (6 stuks)

Shake & Shot Pakket*

Energie & Prestatie Systemen

Phil Reget 

Klant van Isagenix sinds 2015 

2017 Noord-Amerika IsaBody Challenge Finalist

* IsaLean Shakes zijn maaltijdvervangende shakes voor gewichtsverlies en gewichtshandhaving. Ze bieden 24 gram hoogwaardige eiwitten per portie en dragen tevens bij aan de toename 
en handhaving van spiermassa.

**  De Pakket prijs kan veranderen afhankelijk van de product selectie.96
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NAAM: Alvie Shepherd 
 
KLANT VAN ISAGENIX SINDS: 2014

LEEFTIJD:  42 jaar

LOCATIE: Illinois,  
Verenigde Staten  
van Amerika

AFGERONDE  
UITDAGINGEN:

GEBRUIKTE OPLOSSING  
VAN ISAGENIX:  
Energie en prestatie

FAVORIET  
PRODUCT:

Voor meer informatie over je eigen IsaBody traject ga je naar IsaBodyChallenge.com.

VOOR***

TRANSFORMATIE  
IN BEELD

Met Isagenix heb ik weer 
volop energie en heb ik een nieuwe 
passie voor het leven gekregen. Ik 

presteer veel beter wanneer ik sport 
en het heeft een positieve impact 

gehad voor mij als coach.

3

*** De in deze publicatie afgebeelde resultaten voor gewichtsverlies en levensstijl kunnen variëren, afhankelijk van het inspanningsniveau, hoe goed een caloriearm dieet wordt gevolgd en 
lichaamsgesteldheid. De resultaten werden verkregen toen Isagenix-producten onderdeel werden van een gezonde levensstijl met regelmatige lichaamsbeweging, gepaste portiecontrole 
en een gevarieerd en uitgebalanceerd dieet om de gewenste doelen te behalen. Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en personen met een medische aandoening worden 
aangeraden een arts te raadplegen alvorens Isagenix-producten te gebruiken of andere veranderingen in hun dieet door te voeren.



Jason Lew 
Klant van Isagenix sinds 2009

van welvaart
HET CREËREN
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Rijkdom scheppend systeem

Het Ultieme Pakket*
Het Ultieme Pakket bevat een breed assortiment 
producten, zorgvuldig samengesteld om je te helpen je 
doelen te bereiken. Het pakket bevat onder andere ons 
paradepaardje, het 30-dagensysteem, en allerlei extra 
producten om uit te proberen en met je vrienden,  
familie en nieuwe klanten te delen.

Het pakket bestaat uit: 
4 IsaLean™ Shakes (elke smaak) **, 1 IsaLean™ Bar 
(Chocolate Decadence), 2 Nourish for Life™, 1 Ionix 
Supreme®, 2 Whey Thins™ (Witte Cheddar) or Harvest 
Thins™ (Thaise zoete chili) **, 1 IsaPro® (Vanilla),  
1 IsaDelight™ box (elke smaak), 1 Isagenix Snacks™  
(elke smaak) **, 2 e-Shot™ (6 stuks), 1 AMPED™ Hydrate 
(Sappige Sinaasappel), 1 IsaMove™, 1 Thermo GX™,  
1 IsaBlender, 1 IsaShaker, €60 evenementcoupon,  
1 systeeminstructies en een gratis jaarlidmaatschap

* IsaLean Shakes zijn maaltijdvervangende shakes voor gewichtsverlies en gewichtshandhaving. Ze bieden 24 gram hoogwaardige eiwitten per portie en dragen tevens bij aan de 
toename en handhaving van spiermassa.

**  De Pakket prijs kan veranderen afhankelijk van de product selectie.
Jason Lew 
Klant van Isagenix sinds 2009 99
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ENKELE  

feiten

BELEID VOOR 
INGREDIËNTEN:
Voedingsrijk, Veilig, Transformatief

NO-NONSENSE INGREDIËNTNORMEN 
VAN ISAGENIX

Ongeacht hoe hard we groeien, onze inzet voor de kwaliteit van onze 
producten en ingrediënten zal nooit veranderen. Jouw gezondheid is 
onze hoogste prioriteit.

VOEDINGSRIJK
Isagenix staat voor een optimale gezondheid. 
Wij leveren hoogwaardige ingrediënten die op 
wetenschappelijke basis zijn gedoseerd. Onze aanpak 
is op bewijs gebaseerd, zodat we zeker weten dat 
elk ingrediënt zuiver en gezondheidsbevorderend is. 
Ook betrekken wij de ingrediënten van leveranciers die 
zich inzetten voor duurzaamheid. Dit is een norm die 
goed is voor jou, voor ons en voor onze planeet.

VEILIG
Veiligheid is altijd het allerbelangrijkste. Niet alleen 
werken onze receptontwikkelaars en onderzoekers 
altijd voorzichtig en zorgvuldig, ook kan niemand 
aan onze kwaliteitscontroleprocessen tippen. Telkens 
wanneer je een product van Isagenix gebruikt, weet je 
zeker dat het grondig is getest door externe laboratoria 
op verschillende zware metalen, pesticiden en 
microbiële activiteit.

TRANSFORMATIEF
Isagenix wil je leven transformeren. Wij veranderen 
levens overal ter wereld door producten samen 
te stellen die echt goed functioneren. Wij willen 
producten maken die je gezondheid en vitaliteit 
verbeteren. Daarom nemen wij een speerpuntpositie 
in bij de voedingswetenschap en zijn we voortdurend 
aan het werk om de geweldige natuurlijke ingrediënten 
optimaal in te zetten.

“Isagenix heeft haar reputatie gebouwd 
op het voldoen aan of overtreffen van alle 

normen die gewoonlijk worden toegepast in 
de nutraceutische sector, en door deze visie 
voor het ontwikkelen van een no-nonsense 

onderneming onderscheidt Isagenix zich 
van alle anderen.”

     
Voor informatie over de voedingswaarde 
ga je naar Isagenix.com.

John W. Anderson | Oprichter van Isagenix
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The IsaBody Challenge is een transformatieve 
uitdaging van 16 weken die jou beloont met 

aanmoediging, ondersteuning en ongelooflijke 
incentives, zodat jij jouw doelstellingen realiseert.

Het duurt  
4 WEKEN  

om het eerste systeem af te ronden.

Het duurt  
10 WEKEN  

voordat je familie en vrienden iets opmerken.

Het duurt  
16 WEKEN  

om de IsaBody Challenge af te ronden.

De IsaBody Challenge community staat klaar om je te ondersteunen.  
Log in op je Isagenix-account en begin vandaag aan jouw Challenge.

Voor de officiële regels en meer informatie ga je naar IsaBodyChallenge.com.

AFGERONDE 
UITDAGINGEN

3

Tami Shervey  
Klant van Isagenix sinds 2011
2013 Australia & New Zealand IsaBody 
Challenge Grand Prize Winner 

GEBRUIKTE OPLOSSING 
VAN ISAGENIX:

GEWICHTSHANDHAVING
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