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Welkom bij
Isagenix

Art of Wellbeing

De ronding van een lip, de lijn van een
vingernagel, de beweging van een arm, de rust
van een bovenlichaam en de uitbundigheid van
het leven. Jij bent een kunstwerk.
En gezond blijven, dat is de Art of Wellbeing™.
Jij bent perfect geboetseerd zoals je bent.
Gezond blijven, streven naar beter en één
zijn met je authentieke zelf – welkom bij jouw
Wellbeing. Laten we vandaag nog iets creëren.
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Samen werken aan Welzijn
Kleine successen op andere gebieden van welzijn kunnen ons vaak aanzetten tot positieve
gewichtsveranderingen. Bekijk wat er allemaal mogelijk is met de Art of Wellbeing™.

Eet beter

Voel je beter

Voor- en nagerechten die je honger
stillen met éénvoudige methoden
en bewezen producten.

Het kan allemaal, tegelijk:
gezondheid van je hele lichaam
en totale gemoedsrust.

Beweeg beter

Van wandelaars tot hardlopers en
van dansers tot powerlifters: een
sterker morgen begint vandaag.

Zie er beter uit
Zelfzorg die revitaliseert
voor zichtbaar vertrouwen.
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NIEUW PRODUCT

STRAAL UITBUNDIG, 			
LEEF SCHITTEREND
Verwen jezelf met onze ‘little bottle of amazing’ die je van binnenuit zal laten
stralen. Ondersteun je gezonde huid, haar en nagels* met 5 gram Marine 		
collageen, vitamine C, zink en biotine in elk schitterende shot.
#DiscoverYourGlow

92

%
VOND DAT DE

		
HUID GEZONDER
			 AANVOELDE **

MEER DAN

150,000

GENOMINEERD ALS
‘BESTE INNERLIJKE
SCHOONHEIDSPRODUCT’ DOOR

FLESJES VERKOCHT
IN DE EERSTE WEEK
SCORE VAN 9/10 DOOR

*Biotine draagt bij tot het behoud van normaal haar en een normale huid. Vitamine C draagt bij tot een normale collageenvorming voor de normale functie van de huid. Zink
draagt bij tot de instandhouding van normaal haar, nagels en huid.
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**Individuele resultaten kunnen variëren. Statistiek gebaseerd op een onderzoek bij 113 deelnemers die gedurende 30 dagen achtereenvolgens Isagenix Collagen Elixir™
gebruikten zonder cosmetische ingrepen of andere bekende veranderingen in hun reguliere huidverzorgingsproducten. Onder de deelnemers aan de enquête bevonden
zich Isagenix Associates, die in aanmerking komen om een commissie te verdienen voor de verkoop van Isagenix-producten.

de 5 beste tips
voor succes
We vroegen onze voedingsdeskundige om haar beste tips voor maximaal
succes in je eerste 30 dagen ... dit is wat ze te zeggen had.

1. Doe mee aan de IsaBody Challenge®

Dit gaat over jou en je eigen persoonlijke vooruitgang en de IsaBody Challenge is een
geweldig hulpmiddel om je verantwoordelijk te houden. Het is gratis om lid te worden
en je krijgt de steun van onze IsaBody-gemeenschap, hebt gratis toegang tot een
fitnessprogramma in onze IsaLifeTM app en je verdient een productcoupon ter
waarde van € 165 alleen al voor het voltooien van de uitdaging!

2. Gebruik de IsaLifeTM app om je voortgang
bij te houden.

Deze app wordt je beste nieuwe vriend! Het is een geweldige manier om je gewicht
en andere metingen bij te houden, maar je kunt ook al je maaltijden en snacks (zowel
Isagenix-producten als andere voedingsmiddelen) invoeren, zodat je alles kunt bijhouden!

3. Verbied geen voedsel

Onthoud dat er geen ongezond voedsel bestaat, alleen een ongezond
voedingspatroon. Door je favoriete voedsel te verbannen, zul je er alleen meer naar
hunkeren. Gebruik in plaats daarvan gewoon de IsaLife-app om ervoor te zorgen dat je
de hele week een gezond evenwicht hebt, zelfs met af en toe een traktatie!

4. Plan je Detoxdagen

Als je tegenop ziet om de hele dag door te gaan zonder je gewone maaltijden
en snacks, ben je niet de enige. Duizenden mensen over de hele wereld
hebben hetzelfde gevoeld, maar toen hebben ze het geprobeerd, vonden
het geweldig en voegen nu Detoxdagen toe als onderdeel van hun welzijnsroutine. Ga echter niet meteen starten met een Detoxdag! We raden altijd
eerst een paar Shake-dagen aan.

PLAN JE
DETOXDAGEN

5. Geniet van de tijd met familie en vrienden
Onthoud dat dit een verandering van leefstijl is, geen dieet.
Geniet, heb plezier met je dierbaren, maak herinneringen en zorg
ervoor dat je de volgende dag weer op het goede spoor komt
(stel het niet uit tot maandag!).
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eet beter

Je lichaam voeden is een geschenk. Alleen jij kunt beslissen
wat het beste voor je is. Als je beter eet, kies je ervoor om je
gezondheid op de eerste plaats te zetten. Want als je
voeding voorrang geeft, wordt al het andere éénvoudig.
Dit is dé manier om beter te eten.

IsaLean™ Shake
Optimale voeding. Geen lege calorieën. Een
perfect uitgebalanceerde maaltijd-in-een-schepje
die boordevol essentiële voedingsstoffen zit en
echt goed smaakt. Sommige dingen zijn echt
goed genoeg om waar te zijn.
• Er strak uitzien. 24 gram eiwit om spiermassa
op te bouwen en je langer een voller gevoel
te geven.
• Handig en compleet. Een voedzame maaltijd
met de juiste balans van eiwitten, goede vetten
en koolhydraten. Het verschil? Deze maaltijd
kan in enkele seconden worden bereid.
• Geen lege calorieën. Zuivere voedzame
lekkernij met slechts 240 calorieën.
• Eet zuiver. Waarom kunstmatige kleur-,
smaak of zoetstoffen gebruiken?
• Betere zuivel. Niet-gedenatureerd wei-eiwit
van gelukkige, hormoonvrije, in de wei
gehouden koeien.

Creamy Dutch Creamy French
Chocolate
Vanilla

Creamy
Strawberry

Glutenvrij

Eet beter – Gezonde maaltijden

Soja-vrij
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IsaLean™ Shake
Plantaardig
Optimale voeding. Geen lege calorieën. Een
perfect uitgebalanceerde maaltijd-in-een-schepje
die boordevol essentiële voedingsstoffen zit en
echt goed smaakt. Sommige dingen zijn echt
goed genoeg om waar te zijn.

•
•

•
•
•

Er strak uitzien. 24 gram plantaardige eiwit om
spiermassa op te bouwen en je langer een
voller gevoel te geven.
Handig en compleet. Een voedzame maaltijd
met de juiste balans van eiwitten, gezonde
vetten en koolhydraten. Het verschil? Deze
maaltijd kan in enkele seconden worden
bereid.
Geschikt voor veganisten. Met eiwit uit
volkoren bruine rijst en erwten is het goed
voor jou en de planeet.
Geen lege calorieën. Zuivere voedzame
lekkernij met slechts 250 calorieën.
Eet zuiver. Waarom kunstmatige kleur-,
smaak of zoetstoffen gebruiken?

Rich
Chocolate

Vanilla Chai
Flavour

Zuivelvrij
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Eet beter – Gezonde maaltijden

Glutenvrij

Soja-vrij

Vegan

Whole Blend
IsaLean™ Bar
Onder een overheerlijke buitenkant schuilt in
iedere nutritioneel uitgebalanceerde bar een mix
van biologische groenten en minder dan
1 gram toegevoegde suiker. Ja, we kunnen het
zelf ook bijna niet geloven.

•

•

•

•

•

Nutritioneel uitgebalanceerd. Een mix van
eiwitten, complexe koolhydraten, gezonde
vetten, en vitaminen en mineralen in slechts
222 calorieën.
Verborgen groene goedheid. Vitaminen
en mineralen uit een mix van biologische
groenten met broccoli, spinazie, boerenkool,
chlorella, zoete aardappel en maitakepaddenstoel.
Dat ziet er strak uit: 20 gram wei- en
melkproteïne geeft je langer een voller
gevoel tussen maaltijden door of na een
bezoek aan de sportschool.
Natuurlijk zoet. Reken er maar op dat je
smaakpapillen er anders over denken,
maar ze bevatten minder dan 1 gram
toegevoegde suiker.
Brandstof voor een vol gevoel: 12,5 gram
vezels in iedere reep geeft je een vol
gevoel en helpt je spijsverteringsstelsel
gezond te houden.

Chocolate
Indulgence

Glutenvrij

Eet beter – Gezonde snacks

Soja-vrij
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Whey Thins™ en
Harvest Thins™
Voor de lekkere trek, knapperig, onweerstaanbaar.
Deze snack is rijk aan eiwitten voor langdurige
energie. Dus de volgende keer dat je trek krijgt,
pak dan je favoriete smaak van Thins™ voor een
on-the-go snack die even lekker als voedzaam is.

•
•
•
•
•

De betere snack. 100 calorieën, individueel
verpakt en klaar wanneer je trek hebt.
Vermindert je trek. 10-11 gram eiwit in elke zakje
helpt je langer een vol gevoel te hebben.
Blijf in beweging. Goede vetten, koolhydraten
en veel eiwit voor een energieboost.
Plantaardig of op wei-gebaseerd. Iets dat bij
elke leefstijl past.
Favorieten zijn niet nodig. Varieer met White
Cheddar of Thai Sweet Chilli.

Whey-Based
White Cheddar

Plantaardig
Thai Sweet Chilli

Glutenvrij
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Kosher

Eet beter – Gezonde snacks

Soja-vrij

Zuivelvrij
(Alleen Harvest Thins)

IsaDelight™
Chocolade is essentieel. Waarom doen alsof het
niet zo is? Tijd om een dieet met ontbering op te
geven en toe te geven aan lekkernijen. Gelukkig
zijn IsaDelights™ de juiste soort lekkernijen - het
soort dat verborgen goedheid in zich heeft,
zodat je op het goede spoor kunt blijven en kunt
genieten van één van de grootste geneugten
van het leven.

•

•
•

•

•

Minder suiker dan gemiddeld. Ook geen
kunstmatige smaak-, kleur- of zoetstoffen.
Als je dat niet krijgt van je huidige chocoladeaffaire, is het oké om vreemd te gaan.
Onthoud dit: elk vierkantje bevat 60 calorieën.
Chocolade die voedt. Je zou misschien niet
verwachten dat chocolade groene thee,
B-vitamines en essentiële aminozuren bevat,
maar we hebben het voor elkaar gekregen.
‘Intermittent fasting’ dagen? Sportdagen?
Dinsdagen? Je kunt elke dag genieten van
IsaDelight-chocolaatjes - wat er ook gebeurt.
Kan een andere chocolade dit? Dat dacht
ik niet.
Het grootste plezier van het leven. Is dat niet
een beetje overdreven? Nee. We zouden
nooit overdrijven over chocolade, vooral niet
over gezouten karamel of pure chocolade.

Dark
Chocolate

Milk Chocolate
With Sea Salt &
Caramel Flavor

Glutenvrij

Eet beter – Gezonde snacks

Kosher

14

Isagenix Snacks™
Redders van intermitterend vasten sinds 2002.
Lekkere wafels met eiwitten om je lichaam te voeden
en chroom om je stofwisseling en bloedsuikerspiegel
te ondersteunen*. Omdat je bij intermitterend vasten
niet zonder zou moeten zitten.

•
•

•
•

Calorie gecontroleerde energie. Profiteer van de
voordelen van vasten terwijl je in slechts 15 calorieën een energieboost krijgt.
Ondersteuning voor metabolisme. Het
chroom in deze kleine wafeltjes helpt bij het
ondersteunen van de stofwisseling en normale
bloedsuikerspiegel* tijdens het vasten.
Nuchter, niet je ding? Eet ze gewoon als je honger
krijgt. Zo simpel is het.
Wat is jouw smaak? Trek in zoet? Geniet dan van
op wei gebaseerde chocolade of plantaardige
wilde bes.

Whey-Based
Chocolate

Plantaardig
Wild Berry

*Chroom draagt bij tot een normale verbranding van macronutriënten en tot de instandhouding van normale bloedglucosewaarden.
Zuivelvrij
(Plantaardig
Wild Berry)
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Eet beter – Gezonde snacks

Greens™
Greens van Isagenix smaakt heerlijk. En nu
nog eens voor iedereen: Het smaakt fruitig
en heerlijk!

•

Gemakkelijk, handig, lekker. Laat het leven
niet in de weg staan van verse groenten.
Voeg gewoon water toe voor een boost
van spinazie, moringa, boerenkool,
spirulina, broccoli en chlorella.

•

Minimale verwerking voor maximale
voeding. Groenten worden koud verwerkt
voor maximale voedingsretentie.

•

Volledig natuurlijk. Gemaakt van groenten,
zonder toegevoegde suiker en slechts 30
calorieën per portie.

•

Bron van ijzer. IJzer is belangrijk voor de
aanmaak van rode bloedcellen. Deze
transporteren zuurstof in het lichaam en
elke portie Greens bevat 3 mg van deze
goede stof.

Zuivelvrij

Glutenvrij

Eet beter – Dagelijkse supplementen

Vegan

Soja-vrij
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Thermo GX™
Je stofwisseling is een workaholic. Nu hebben
we het gezegd. Misschien wordt het tijd dat we
het een helpende hand bieden met natuurlijke
ingrediënten waarvan bekend is dat ze de
stofwisseling ondersteunen, met ingrediënten
die moeder natuur zelf zou goedkeuren
• Ondersteun je stofwisseling. Van niacine en
chroom is bekend dat ze de stofwisseling*
ondersteunen, dat voeding afbreekt voor
energie en voedingsstoffen - een heel
belangrijke taak!
• Natuurlijke mix. Moeder natuur weet dit het
beste, dus we hebben groene thee-extract,
cacaozaad, appelazijn en cayennepeper
gemengd die traditioneel worden gebruikt
om de stofwisseling te ondersteunen.
• Geen narigheden. Volledig natuurlijke
ingrediënten zonder stimulerende middelen.

*Bevat niacine en chroom. Niacine draagt bij aan een normale energieleverende stofwisseling. Chroom draagt bij tot een normale verbranding van macronutriënten.

IsaMove™
Blijf kalm en regelmatig. IsaMove is een milde
spijsverteringsondersteuning. Omdat het echt
moeilijk is om een gelukkig mens te zijn zonder
gelukkige darmen.
• Ondersteuning terwijl je slaapt. Gebruik
IsaMove voor het slapengaan om je
spijsverteringsstelsel ‘s nachts op
milde wijze te ondersteunen.
• Eeuwenoude ingrediënten. Een combinatie
van magnesium met pepermunt, psyllium
husk en hysop die al eeuwenlang worden
gebruikt om een gezonde spijsvertering
te ondersteunen.
• Volledig natuurlijk. Dat betekent absoluut
geen laxeermiddelen, want je spijsvertering
verdient beter dan dat.
• Zuiver. Zuivel-, gluten- en sojavrij.
Volledig vegetarisch.
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Eet beter – Dagelijkse supplementen

voel je beter

Complex? Ja. Vol emoties en het potentieel voor iets geweldigs?
Inderdaad. Als je lichaam presteert zoals jij dat wilt, kun je alles aan.
Nuchter, zelfverzekerd en sterk. Dit is dé manier om je beter te voelen

Oude ingrediënten
om je moderne leven
te ondersteunen

Ionix Supreme is het antwoord van moeder
natuur op welzijn. Het is een versterkende
elixer die vol zit met plantaardige ingrediënten
die zijn ontworpen om je te helpen de
uitdagingen van het dagelijks leven aan te gaan.

Onderzoekers hebben ontdekt dat een groep planten, wanneer het dagelijks wordt geconsumeerd, kan
helpen de lichaamsfuncties onder stress te normaliseren, onze prestaties te verbeteren en vermoeidheid
te verminderen. Neem even de tijd om je voor te stellen hoe dat zou kunnen voelen ... We hebben deze
plantaardige ingrediënten gecombineerd om je Ionix Supreme te brengen!
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•

Een zorgvuldig geselecteerde mix van goed bestudeerde maar unieke plantaardige ingrediënten,
zoals syberisch ginseng, schisandra, boksdoorn en meer.

•

Deze ingrediënten worden al eeuwenlang door oude stammen gebruikt ter preventie en om
prestaties te verbeteren.

•

Gebruiken als onderdeel van de dagelijkse routine, ofwel op zichzelf, over ijs of gemengd,
met koud of warm water.

Ionix® Supreme
We noemen Ionix® Supreme ‘het antwoord van
moeder natuur op welzijn’. Haal het beste uit
haar plantaardige en gerichte ingrediënten die
al eeuwenlang worden gebruikt om je te helpen
gefocust te blijven en je dag te door te komen.
Dank haar, niet ons, voor deze voedingsrijke
botanische elixer.

•

•

•

•

Op natuurlijke wijze aanpassen. Een unieke
mix van krachtige plantaardige ingrediënten
zoals ashwagandha, hibiscusbloem,
boksdoorn, schisandra en syberische ginseng.
Met zorg gekozen. Elk plantaardig en gericht
ingrediënt is gekozen vanwege zijn rol bij
het ondersteunen van fysieke en mentale
prestaties.
Gebaseerd op onderzoek. Er is ontdekt
dat unieke plantaardige ingrediënten
de lichaamsfuncties onder stress
helpen normaliseren, onze mentale en
fysieke prestaties helpen verbeteren en
vermoeidheid verminderen wanneer ze
dagelijks worden geconsumeerd.
Eeuwenoude ingrediënten. Afkomstig
van planten die al eeuwenlang worden
gebruikt in Ayurveda en de traditionele
Chinese geneeskunde.

Natural Fruit
Flavour

Zuivelvrij

Glutenvrij

Voel je beter – Dagelijkse supplementen

Soja-vrij

Vegan
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Voeden.
Balanceren.
Revitaliseren.

Nourish for Life zit boordevol voedende plantaardige ingrediënten om het
natuurlijke ontgiftingsproces van je lichaam te ondersteunen en is een
belangrijk kenmerk dat Detoxdagen onderscheidt van gewoon vasten.
Wat is een Detoxdag?
Detoxdagen zijn onze versie van periodiek vasten.
Intermitterend vasten is niet alleen bedoeld om af te
vallen! Het kan ook je algehele gezondheid en welzijn
ten goede komen, en we hebben een éénvoudigere
manier bedacht om vasten onderdeel van je routine te
maken! Je drinkt Nourish for Life vier keer per dag om
energie en focus te behouden. Kies dan uit verschillende
lekkere snack opties om je te helpen.
En vergeet niet om altijd veel water te drinken.
Heeft iemand chocolade gezegd? Dat is juist! Je kunt
zelfs je zoetbehoefte bevredigen op een Detoxdag...
zolang het maar een IsaDelight ™ is!
•

Voedende B-vitamines helpen om vermoeidheid
te verminderen.*

•

Biologisch actieve plantaardige ingrediënten, zoals
ashwagandha, aloë vera blad, Siberische ginseng
wortel, pepermuntblad en meer.

•

Drink vier keer per dag tijdens je Detoxdag om
energie en focus te behouden.

•

Kan ook als onderdeel van de dagelijkse routine
worden gebruikt, ofwel op zichzelf, over ijs of
gemengd met koud of warm water.

*B-vitamines [B6, B12 en niacine (B3)] dragen bij aan het verminderen van
vermoeidheid.
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Is Nourish for Life alleen
voor Detoxdagen?
Nee! Je kunt elke dag profiteren van de voordelen van
Nourish for Life - we noemen dit ‘Everyday Cleansing’.
Als vasten niets voor jou is, dan is dit het perfecte
alternatief! Neem gewoon een portie Nourish for
Life van (59 ml / 4 lepels gemengd met 60-120 ml
water) ofwel‘s ochtends vroeg of ‘s avonds voor het
slapengaan.

Hoeveel Detoxdagen kan ik
per maand doen?
Je kunt per maand maximaal vier Detoxdagen
opnemen en het is aan jou hoe dit eruit ziet.
Je kunt vier afzonderlijke Detoxdagen (bijv.
één keer per week) nemen of twee dubbele
Detoxdagen achter elkaar, twee keer
per maand.

Nourish For Life™
Drink op vastendagen (of welke dag dan
ook) dit voedzame drankje gemaakt van een
synergetische mix van kruiden en plantaardige
ingrediënten om je energie te geven. Denk je
dat intermitterend vasten niet jouw ding is?
Denk nog eens.

•

•

•

•

•

Metgezel voor cleanse dagen. Probeer je
gewoon snel je dag door te komen? Nee joh,
je staat op het punt om jouw dag de beste
dag te maken met gerichte hoeveelheden
voedingsstoffen om je energie
en focus te geven.
Het superfoodsteam. Pepermunt, aloë
vera, kurkuma, zoethoutwortel, bosbes,
ashwagandha en Siberische ginseng om
je op snelheid te houden.
Ondersteun je detoxificatiesysteem. Een
gerichte mix van voedende B-vitaminen,
biologisch actieve plantaardige ingrediënten
en functionele smaken.
Vastendagen niet jouw ding? Probeer in
plaats daarvan cleansing voor elke dag
en drink dagelijks Nourish for Life om de
plantaardige voordelen te plukken.
Smaakhelden. Het moeilijkste van cleansing
is nu het kiezen van je smaak. Peach Mango?
Natural Rich Berry? Dit heerlijke gevecht
is echt.

Peach
Mango

Natural Rich
Berry

Zuivelvrij

Glutenvrij

Soja-vrij

Voel je beter – Ondersteuning voor Cleanse Dag

Vegan
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e-Shot™
Goedkope energiedrankjes zijn overal te vinden.
Maar een plantaardige energiedrankje met cafeïne
van natuurlijke oorsprong, prachtige plantaardige
ingrediënten en geen kunstmatige ingrediënten?
Laten we zeggen dat je lange zoektocht naar
hoogwaardige energie voorbij is.
Dit is energie van een ander niveau. De zuivere
cafeïne vermengd met een krachtige mix van
plantaardige ingrediënten van Moeder Natuur.
Tank bij met de goede dingen.

•
•
•
•
•

Verbeterde energie. 80 mg plantaardige
cafeïne uit groene thee en Yerba Mate.
Doe meer. Geef je workout en je dagelijkse
activiteiten een boost.
Plantaardige goedheid. Een unieke mix van
Siberische ginseng, meidoornbessen en
schisandra.
Brandschoon. Zonder kunstmatige smaak-,
kleur- of zoetstoffen.
Share the Shot™. Zo’n geweldige beweging
dat het een handelsmerk kreeg.

Apple
Pomegranate
Flavour

Zuivelvrij
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Voel je beter – Energie

Glutenvrij

Soja-vrij

Vegan

Xango® Reserve
De zoete en pittige Xango Reserve is een
volledig natuurlijke vruchtendrank die de
algemene gezondheid van je lichaam en je
welzijn ondersteunt met behulp van het aan
voedingsstoffen rijke superfruit mangosteen.

•

•
•
•
•

Voedingsrijk. Rijk aan plantaardige
voedingsstoffen en fytonutriënten ter
ondersteuning van de algemene gezondheid
en welzijn.
Geen verspilling. Gemaakt van een puree van
de volledige mangosteenvrucht, inclusief de
schil, het vruchtvlees en de zaden.
Ter ondersteuning van de algemene
gezondheid en welzijn. Drink dagelijks van
je superfruitsap voor de beste resultaten.
Volledig natuurlijk. Geen kunstmatige smaak- of
kleurstoffen.
Natuurlijk zoet. De zoetheid komt van natuurlijk
fruit, met absoluut geen toegevoegde suiker.

Mangosteen

Zuivelvrij

Glutenvrij

Voel je beter – Dagelijkse supplementen

Soja-vrij

Vegan
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beweeg beter

Een krachtige machine die kan aanraken, creëren, ademen, spieren
kan aansturen, met amper een gedachte – dit is hoe jij communiceert
met de wereld. Als je de mogelijkheid hebt om te bewegen, te dansen,
te springen, te tillen en jezelf en je kracht te vieren, kun je bergen
verzetten. Dit is dé manier om beter te bewegen.

AMPED™ Nitro
Natuurlijke ingrediënten, ongelooflijke energie.
Alle pre-workouts geven je energie, maar hoe
zit het met een pre-workout die is gemaakt van
volledig natuurlijke, gerichte ingrediënten, zonder
overmatige hoeveelheden cafeïne, om kracht en
snelheid te verbeteren? Dat is iets bijzonders.

•
•
•

•
•

Train beter. Unieke mix van gerichte
ingrediënten om kracht en snelheid
te verhogen.
Blijf alert. Met 80 mg cafeïne van natuurlijke
oorsprong om je energie te geven voor een
geweldige workout.
Ga verder. Help vermoeidheid te verminderen
en lever meer voedingsstoffen aan je spieren,
zodat je kunt doorgaan tot die laatste
herhaling.
Volledig natuurlijk. Geen kunstmatige smaak-,
kleur- of zoetstoffen.
Gecertificeerd door Informed Sport.
Competitieve atleten kunnen erop vertrouwen
dat AMPED™ Nitro is getest op kwaliteit en
door de World Anti-Doping Agency
verboden middelen.

Watermelon

Zuivelvrij

Beweeg beter — Pre-Workout

Glutenvrij

Soja-vrij
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AMPED™ Hydrate
Of je nu een marathon loopt of gewoon op
zaterdag boodschappen doet, goede hydratatie
is voor iedereen - niet alleen voor atleten. Dat
betekent dat de elektrolyten, vitamines en
mineralen in elke slok AMPED Hydrate™
speciaal voor jou zijn gemaakt. Jouw
beurt om een hydratatieheld te zijn.

•
•
•
•

Vernieuwen en aanvullen. Krijg de
voedingsstoffen en vloeistoffen terug die
verloren gaan tijdens dagelijkse activiteiten.
Les meer dan alleen je dorst. Bevredig de
behoefte van je lichaam aan essentiële
vitaminen en mineralen.
Blijf in beweging. Tank bij met elektrolyten,
koolhydraten en vitaminen tijdens je training
voor topprestaties.
Hydratatieheld. Geen kunstmatige smaak-,
kleur- of zoetstoffen en slechts 35 calorieën
per portie.

Juicy
Orange
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Beweeg beter — Hydratatie

AMPED™
Post-Workout
Houden pijnlijke spieren je weg van je
volgende training? Sla nooit meer een sessie
over met AMPED Post-Workout, ontworpen
om spierherstel te stimuleren en spierpijn te
verlichten. We zien je bij het squat rek.

•
•

•

•
•

Herstel snel. Ontworpen om spierherstel
te stimuleren, gezonde gewrichten te
bevorderen en spierpijn te verlichten*.
Slimme ingrediënten. Gerichte mix van
zure kersen, curcumine, astaxanthine en
collageen, waarvan is aangetoond dat ze
helpen bij spierherstel en pijn na de training.
Voor iedereen. Supplementen zijn niet
alleen voor topsporters. Moeite om de
trap op te lopen na een dag benen
trainen of je weekendwandeling?
Wij helpen je.
Sta fris op na het sporten. Dorstlessende
tropische punch smaak.
Gecertificeerd door Informed Sport.
Competitieve atleten kunnen erop
vertrouwen dat AMPED™ Post-Workout
is getest op kwaliteit en door de World
Anti-Doping Agency verboden middelen.

Tropical
Punch

*https://eu.isafyi.com/amped-post-workout-everything-you-need-to-know/

Zuivelvrij

Beweeg beter — Post-Workout

Glutenvrij

Soja-vrij
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IsaPro®
Let op: eiwit is niet alleen voor bodybuilders!
Krijg 18 gram van het goede in elke portie om
spierherstel en -groei* te ondersteunen, de
eiwitinname te verhogen
en je een vol gevoel te geven.

•
•
•
•
•

Betere zuivel. 18 gram niet-gedenatureerd
wei-eiwit van gelukkige, hormoonvrije, in de
wei gehouden koeien.
Zie er strak uit. Een perfect post-workout
drankje om spierherstel en -groei te
ondersteunen*.
Vol gevoel. Zuivere voedzame goedheid in
slechts 100 calorieën die je langer een voller
gevoel geeft.
Wees creatief. Voeg gewoon water toe, schep
in shakes of meng door je favoriete recepten.
Volledig natuurlijk. Geen kunstmatige zoetof smaakstoffen.

Vanilla

* Eiwit draagt bij aan de groei van spiermassa en het behoud van spiermassa.
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Beweeg beter — Post-Workout

zie er beter uit

Je begint iedere dag als een onvoltooid canvas. Naarmate de tijd
verstrijkt, laat het leven zijn sporen achter op het oppervlak. Maar
je kunt elke dag fris beëindigen en weer opnieuw beginnen. Als
je buitenkant de schoonheid van je binnenkant evenaart, geeft
zelfverzorging je het vertrouwen om helder te stralen.
Dit is dé manier om er beter uit te zien.
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Collagen Elixir™
Collagen Elixir™, verrijkt met een innovatieve
mix van marine-collageenpeptiden en krachtige
plantaardige stoffen, verwent je huid met
schoonheid en voeding van binnenuit.
Wil je ook jouw glans ontdekken?

•

•
•

•
•

•

120 DAGEN

5 gram marine-collageenpeptiden.
Ondersteunt de natuurlijke aanmaak van
collageen door je lichaam voor een gezonde,
gehydrateerde huid*.
Bevordert gezond haar, huid en nagels**. Een
boost van vitamine C, zink, en biotine in elk
mooi flesje.
Een eeuwenoude botanische blend.
Verwen jezelf met hydraterende aloë vera,
kalmerende kamille, voedende goji en
acerolabessen.
Natuurlijk zoet. Verrijkt met wilde bessen, een
vleugje zoete botanische kruiden en geen
toegevoegde suikers.
Goed voor jou, goed voor de planeet.
Collageen van verantwoorde herkomst en
100% recyclebare verpakking die is gemaakt
in een CO2-neutrale fabriek.
Helemaal natuurlijk. Geen kunstmatige kleur-,
smaak- of zoetstoffen

30 DAGEN

30 DAGEN

*Li P, Wu G. Roles of dietary glycine, proline, and hydroxyproline in collagen synthesis and animal growth. Amino Acids. 2018; 50:29–38
** Biotine draagt bij tot het behoud van normaal haar en een normale huid. Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de
normale werking van de huid. Zink draagt bij tot het behoud van normaal haar, normale nagels en een normale huid
Afgebeelde resultaten zijn die van Isagenix-klanten die Collagen Elixir™ samen met een huidverzorgings- en supplementenroutine gedurende
30 & 120 dagen bij dagelijks gebruik hebben gebruikt. Resultaten niet typisch. In een voorlopige studie ervoeren deelnemers een
vermindering van 9,5% in het verschijnen van rimpels gedurende 30 & 120 dagen.
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Zie er beter uit – Huid, haar en nagels

Glutenvrij

Soja-vrij

Celletoi™
Vochtregulerende
Gezichtsreiniger
Make-up en onzuiverheden verwijderen zonder
je huid het onmisbare vocht te ontnemen? Het
kan met deze milde schuimende reiniger voor
elke dag.

•

•

•

•

•

Geen
parabenen,
sulfaten of
fosfaten

Je zal stralen. Dankzij de combinatie van
antioxidantrijke plantenextracten met
ceramiden wordt je huid gereinigd en
verzacht voor een heldere, stralende en frisse
teint.
Voed en reinig in alle zachtheid. Verwijder
elke ochtend en avond make-up, vuil
en onzuiverheden zonder de natuurlijke
vochtbalans van je huid aan te tasten.
De perfecte match tussen het Koreaanse
schoonheidsritueel en eeuwenoude
plantenextracten. De Celletoi Botanical
Blend™ helpt om de huid te voeden en
beschermen dankzij krachtige antioxidanten
zoals ginseng, groene thee en kurkuma.
Behoud de essentiële vochtbalans van
je huid. Onze Ceraposome™ ceramiden
helpen een beschermlaag te vormen om de
vochtbalans van je huid te behouden.
Vegan en dierproefvrij. Absoluut zonder
dierproeven en 100% plantaardig.

Geen
kunstmatige
geurstoffen/
kleurstoffen

Zie er beter uit – Huid

Klinisch
getest

Dermatologisch
getest. Veilig
voor alle
huidtypes

Veganistisch

Leaping Bunny
Gecertificeerd
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Celletoi™
Geavanceerd
Jeugdserum
We kunnen dit evengoed vloeibaar goud
noemen. Dit luchtig en luxueus serum bevordert
moeiteloos het vernieuwingsproces van je huid
en vermindert de tekenen van veroudering. Het
geeft je een stralende, jeugdige teint.
Maak kennis met het Celletoi BioFirm Complex™
- de wetenschap achter je vloeibare goud.
Een evenwichtige mix van celvernieuwende
moleculen die diep inwerken in het
huidoppervlak om het natuurlijke
vernieuwingsproces van je huid te bevorderen.
Hierdoor worden de tekenen van veroudering
drastisch verminderd.

•

•

•

•

•

Geen
parabenen,
sulfaten of
fosfaten
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Zorg dat fijne lijntjes en rimpels minder
snel verschijnen. Celletoi Peptide Blend™
bedekt je huid met proteïne voor een
gelifte, stralende teint en zichtbaar
gereduceerde lijntjes.
Stimuleer huidvernieuwing. Het
Celletoi BioFirm Complex™ werkt diep in
op het huidoppervlak om het natuurlijke
vernieuwingsproces van je huid te
bevorderen. Je huid wordt onweerstaanbaar
stevig en toont een grotere elasticiteit en
betere teint.
De perfecte match tussen het Koreaanse
schoonheidsritueel en eeuwenoude
plantenextracten. De Celletoi Botanical
Blend™ helpt om de huid te voeden en
beschermen dankzij krachtige antioxidanten
zoals ginseng, groene thee en kurkuma.
Van ’s ochtends tot ’s avonds. Gebruik
je schoonheidsfavoriet ’s ochtends
en ’s avonds na het reinigen voor een
stralende huid.
Vegan en dierproefvrij. Absoluut zonder
dierproeven en 100% plantaardig.

Geen
kunstmatige
geurstoffen/
kleurstoffen

Zie er beter uit – Huid

Klinisch
getest

Dermatologisch
getest. Veilig
voor alle
huidtypes

Veganistisch

Leaping Bunny
Gecertificeerd

Celletoi™
Oogcrème
Met Peptiden
Er wordt weleens gezegd dat de ogen de
spiegels van de ziel zijn. Bescherm je meest
kostbare troef met deze rijke herstellende crème
die helpt om de tekenen van veroudering te
verminderen en zorgt voor een stevige, strakke
huid en voor stralende ogen.

•

•

•
•

•

Geen
parabenen,
sulfaten of
fosfaten

Stimuleer huidvernieuwing. Het
Celletoi BioFirm Complex™ werkt diep in
op het huidoppervlak om het natuurlijke
vernieuwingsproces van je huid te
bevorderen. Je huid wordt onweerstaanbaar
stevig en toont een grotere elasticiteit en
betere teint.
Zorg dat fijne lijntjes en rimpels minder snel
verschijnen. Celletoi Peptide Blend™ bedekt
de huid rond je ogen met proteïne voor een
gelifte, stralende teint.
Optimale hydratatie. Voed de delicate huid
rond je ogen met Squaline om het vocht vast
te houden, voor een vol en glad resultaat.
Gedaan met donkere kringen en wallen.
Breng het verkoelende serum ’s ochtends
en ’s avonds aan onder je ogen om je huid
wakker te maken.
Vegan en dierproefvrij. Absoluut zonder
dierproeven en 100% plantaardig.

Geen
kunstmatige
geurstoffen/
kleurstoffen

Zie er beter uit – Huid

Klinisch
getest

Dermatologisch
getest. Veilig
voor alle
huidtypes

Veganistisch

Leaping Bunny
Gecertificeerd
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Celletoi™ Verstevigende
Kasjmiergezichtscrème
Deze luxueuze, ultrarijke crème glijdt over je
huid als kasjmier en voedt de huid diep voor
een langdurige hydratatie en een huid die er
gezonder, steviger en stralend uitziet.
Deze ultrarijke crème voorziet de huid de hele
dag van vocht voor een natuurlijk levendige en
herstelde teint.

•

•

•

•

•

Geen
parabenen,
sulfaten of
fosfaten
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Behoud de essentiële vochtbalans van je
huid. Onze Ceraposome™ ceramiden en het
hyaluronzuur helpen een beschermlaag te
vormen om de vochtbalans van je huid te
behouden.
Gedaan met droogte. Deze luxueuze, rijke
crème zorgt voor diepe hydratatie, de hele
dag lang, waardoor je huid er zichtbaar
steviger en hersteld uitziet.
De perfecte match tussen het Koreaanse
schoonheidsritueel en eeuwenoude
plantenextracten. De Celletoi Botanical
Blend™ helpt om de huid te voeden en
beschermen tegen de dagelijkse toxines en
verontreinigende stoffen.
Laat je huid ademen. Het is moeilijk om te
hydrateren zonder dat je huid vet aanvoelt,
maar deze crème is zo luchtig en luxueus
als kasjmier, en laat je huid er gezonder en
gladder uitzien.
Vegan en dierproefvrij. Absoluut zonder
dierproeven en 100% plantaardig.

Geen
kunstmatige
geurstoffen/
kleurstoffen

Zie er beter uit – Huid

Klinisch
getest

Dermatologisch
getest. Veilig
voor alle
huidtypes

Veganistisch

Leaping Bunny
Gecertificeerd

RITUAL
VOCHTREGULERENDE
GEZICHTSREINIGER

1

2
3
4

Toepassing: Gebruik ‘s morgens en ‘s
avonds. Maak het gezicht licht vochtig
en masseer een royale hoeveelheid ter
grootte van een amandel met opwaartse
cirkelvormige bewegingen over het
gezicht. Grondig afspoelen met warm
water en droogdeppen.

G E AVA N C E E R D
JEUGDSERUM
Toepassing: Gebruik ‘s morgens en ‘s
avonds. Na het reinigen, verdeel een
pipet serum over gezicht en hals met
opwaartse bewegingen totdat het is
geabsorbeerd.

OOGCRÈME MET PEPTIDEN
Toepassing: Breng ’s ochtends en ’s
avonds aan. Na gebruik van het
serum, glij je met de metalen
koelapplicator eenmaal langs
de onderkant en de hoek van
elk oog. Laat het product drogen.

VERSTEVIGENDE
KASJMIERGEZICHTSCRÈME
Toepassing: Breng ’s ochtends en
’s avonds aan. Na gebruik van de
Oogcrème Met Peptiden, masseer je
zachtjes een flinke schep crème ter
grootte van een erwt in het gezicht en
de hals totdat deze is geabsorbeerd.
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