
AMPEDTM NITRO
DAAG JEZELF UIT. TRAIN BETER. GA 
VERDER. 

UW PRE-WORKOUT 
PLAN
Trainingssessies zijn al zwaar genoeg, dus we hebben 
AMPED Nitro gecreëerd, je nieuwe oplossing voor de 
workout om je energie, kracht en focus te geven zodat 
je jezelf kan uitdagen, beter unt trainen en verder kan 
gaan in je work-out. Of je nu net begint of een gehard 
atleet bent, EMPED Nitro is hier om je training naar het 
volgende niveau te tillen. 

PERFECT VOOR:
Volwassenen die kracht, energie en 
uithoudensvermogen tijdens work-outs willen 
verbeteren.

Arginine: Brandstof  
voor je spieren! 

Arginine helpt de 
stikstofoxideniveaus  

te verhogen, waardoor  
het meer bloed naar je 

spieren sroomt om extra 
zuurstof en voedingstoffen  
te leveren zodat je harder 

kan werken. 

Cafeïne: Wees alert! 
Elke schep geeft 

je 80mg aan 
natuurlijke cafeïne uit 

theebladeren. 

Gecertificeerd  
door Informed-Sport:   
Professionele atleten 
kunnen er gerust op 

zijn dat AMPED™ Nitro 
is getest op kwaliteit en 
stoffen die zijn verboden 

door de World Anti-
Doping Agency.

Creatine:  
Verhoog je kracht! 

Creatine is een 
natuurlijke stof die de 
spieren energie geeft, 
waardoor je sterker en 

sneller wordt. 

Beta-alanine:  
Blijf tot het einde 

doorgaan! 
Beta-alanine 

produceert carnosine, 
wat de opbouw van 
melkzuur vermindert 

en vermoeidheid 
vermindert.  

GEEN  
KUNSTMATIGE 

SMAKEN, KLEUREN 
OF ZOETSTOFFEN
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WAAROM JE AMPED 
NITRO MOET GEBRUIKEN  
VOOR JE WORK-OUT

TRAINING 
SONDERSTEUNING
Formulé avec des ingrédients actifs aux niveaux indiqués 
pour vous aider à vous entraîner de façon plus intense  
pendant une période prolongée*.

HAAL HET MEESTE  
UIT JE WORK-OUT   
De ideale oplossing voor de work-out met gerichte 
ingrediënten om de energieniveaus te verhogen en  
je te helpen het meeste uit je workout te halen. 

COMPLEET  
VOEDINGSSYSTEEM
Door AMPED Nitro te gebruiken voor je work-out, AMPEDTM 

Hydrate tijdens je workout en IsaPro® om te herstellen,  
krijg je een compleet voedingssysteem om te zorgen dat  
je lichaam wordt ondersteunt door wat het nodig heeft 
tijdens elke fase. 

HOE TE  
GEBRUIKEN:

1. Meng 1 schep met 240ml water.  

 
2. Drink het 15-30 minuten voordat je begint. .

Voor meer informatie, neem contact op met de onafhankelijke 
medewerker van Isagenix. 

*  Elke portie bevat 3g creatine. Creatine creëert fysieke prestaties  
in opeenvolgende korte oefening met hoge intensiteit. 


