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Wat zijn Whey Thins en Harvest Thins? 
Whey Thins zijn heerlijke, hartige eiwitrijke snacks in handige afzonderlijke verpakkingen 
van 100 kcal. Harvest Thins is onze plantaardige optie, het perfecte alternatief als je een 
plantaardige voeding aanhoudt of overgevoelig bent voor zuivelproducten. Beide producten 
zijn zeer geschikt voor detoxdagen1.

Waarom heb je Whey Thins en  
Harvest Thins nodig?
• Goedgekeurd  Een geweldige snack voor detoxdagen1. 
• Handig Afzonderlijk verpakte porties van 100 kcal zijn snel en gemakkelijk voor onderweg.
• Ondersteuning Van Gewichtsverlies En Behoud Van Spiermassa2 Elke portie bevat maar 

liefst 10 of 11 gram eiwit3 om je lekkere trek in toom te houden.
• Ook Verkrijgbaar In Plantaardige Variant Harvest Thins met Thaise zoete chili-smaak 

zijn ideaal als je een plantaardige voeding aanhoudt.

Whey Thins™ en
Harvest Thins™
Knabbel je onstuitbare trek weg 

Neem voor meer informatie contact op met 
je onafhankelijke Associate van Isagenix.

Smaken

Witte Cheddar Thaise Zoete 
Chili

Thaise Zoete 
Chili Alleen

Thaise Zoete 
Chili Alleen



Wat zijn Whey Thins  
en Harvest Thins?
Met 10 of 11 gram hoogwaardige eiwitten3 per portie 
bieden Whey Thins en Harvest een voedzaam 
alternatief voor chips. Elk hapje van deze twee 
producten helpt je jouw doelstellingen voor 
gewichtsverlies te bereiken.

Eiwit In Actie:
Whey Thins stillen je onbedwingbare trek zonder dat je 
overbodige calorieën binnenkrijgt. Een portie Whey Thins 
of Harvest Thins zit boordevol hoogwaardige eiwitten, 
gezonde vetten en koolhydraten, en ondersteunt 
daarmee gewichtsverlies en de opbouw van spiermassa2.

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 detoxdagen.

2  Eiwitten dragen bij aan de toename van spiermassa.

3  Whey Thins bevatten 10 gram eiwit per portie. Harvest Thins bevatten 11 gram eiwit 
per portie.
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Whey Thins™

Harvest Thins™


