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Veelgestelde vragen over producten

Wat is AMPED Post-Workout?
AMPED Post-Workout is een supplement 
voor na het trainen dat is samengesteld uit 
natuurlijke ingrediënten zoals zure kers, kurkuma, 
astaxanthine en gehydrolyseerd collageen om 
spierherstel te stimuleren, en sport-gerelateerde 
pijn te verlichten.

Waarin onderscheidt AMPED  
Post-Workout zich? 
AMPED Post-Workout combineert 
wetenschappelijk onderzochte ingrediënten  
om uw spieren te helpen herstellen na een  
zware work-out. Zure kers in hoge concentratie 
ondersteunt spierherstel na een intensieve 
training. Kurkuma en astaxanthine helpen te 
beschermen tegen oxidatieve stress als gevolg 
van het trainen. Collageen zorgt voor de 
bouwstenen van kraakbeen in uw gewrichten. 
De ingrediënten in AMPED Post-Workout geven 
spierherstel een impuls en verminderen aan 
training gerelateerde spierpijn. U bent dus zo weer 
klaar om aan uw volgende sessie te beginnen! Zie 
voor meer informatie over de voordelen van deze 
ingrediënten: http://eu.isafyi.com/nl/amped-post-
workout-alles-wat-u-moet-weten/

Wie heeft er baat bij AMPED  
Post-Workout?
Heeft u ooit een training overgeslagen, het uzelf 
niet te moeilijk gemaakt in de gym om pijn te 
voorkomen of een training moeten afzeggen 
omdat u nog spierpijn had van de laatste keer, 
dan is AMPED Post-Workout geschikt voor u. Of 
u pas recent bent gaan sporten of een ervaren 
professional of topsporter bent, het is veel 
gemakkelijker om u aan uw trainingsschema te 
houden en uw doelen te behalen als u na het 
trainen snel herstelt. 

Hoe gebruik ik AMPED Post-Workout?
Meng 2 scheppen met 240 ml water en drink het 
direct na uw work-out, idealiter binnen een half uur. 
AMPED Post-Workout kan ook worden toegevoegd 
aan uw IsaPro of IsaLean Shake. Deze producten 
bieden aanvullende voordelen voor spierherstel 
na de training. AMPED Post-Workout bevat 
gerichte voedingsstoffen die zijn ontworpen om 
verminderen aan training gerelateerde spierpijn. , 
terwijl de eiwitten in de IsaPro en IsaLean Shake 
bijdragen aan spierherstel en -groei. 

Kan ik AMPED Post-Workout drinken op 
een reinigingsdag? 
Traint u normaal gezien ook op reinigingsdagen, 
dan kunt u na de training AMPED Post-Workout 
drinken. We bevelen echter geen intensieve 
training aan op uw reinigingsdag. 

Voor wie is AMPED Post-Workout 
geschikt?
AMPED Post-Workout is ontworpen voor zowel 
topsporters, gewone sporters als vrijetijdssporters. 
Het is ideaal voor iedereen van 16 jaar en ouder 
die zijn/haar prestaties wilt verbeteren en de 
hersteltijd na een fysiek zware work-out wilt 
verkorten. Dit product bevat collageen en is dus 
niet geschikt voor vegetariërs en veganisten. Bent 
u zwanger, geeft u borstvoeding of heeft u een 
medische aandoening, raadpleeg dan uw arts 
voordat u dit product gaat gebruiken. 
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Sociaal bericht  1
Het is wellicht een ‘pijnlijk’ 
onderwerp, maar de 
spierspanning die u voelt 
in de dagen na het trainen 
weerhouden u er misschien van 
om het beste uit uzelf te halen. 

Probeer de NIEUWE AMPED 
Post-Workout! Het is ontworpen 
om het herstel te stimuleren, 
spieren te herstellen en pijn te 
verlichten zodat u sneller klaar 
bent voor uw volgende training 
dan u dacht. Oh, en heb ik het 
al over de smaak gehad? Het 
smaakt naar tropisch fruit -  
echt lekker! 

Wilt u beter en snellen herstellen 
na het trainen, laten we dan even 
praten. 

Sociaal bericht 2
Het is januari, en waarschijnlijk is 
één van uw goede voornemens 
voor 2020 om fitter, gezonder 
en sterker te worden. Maar 
een nieuwe trainingsroutine 
starten of de bestaande routine 
verzwaren kan gevoeligheid 
en pijn opleveren, met als 
gevolg dat trainingen vaak 
overgeslagen of zelfs helemaal 
opgegeven worden. Komt u dat 
bekend voor? Daarom hebben 
we onlangs ons NIEUWE post-
workout supplement gelanceerd 
met natuurlijke ingrediënten 
zoals zure kers, kurkuma, 
astaxanthine en collageen om 
spierherstel na een pittige work-
out te stimuleren. 2020 wordt 
het jaar waarin u uw goede 
voornemens waar kunt maken! 

Sociaal bericht 3
Gebruikt u onze pre-workout 
AMPED Nitro graag? Heeft u 
uw trainingsroutine verzwaard? 
Ervaart u daardoor nadien 
wat pijn en gevoeligheid? We 
weten waar u het over heeft! 
Daarom hebben we onlangs ons 
NIEUWE post-workout product 
gelanceerd. Met natuurlijke 
ingrediënten zoals zure kers, 
kurkuma, astaxanthine en 
collageen om spierherstel te 
stimuleren, en sport-gerelateerde 
pijn te verlichten kunt u nu zo 
vaak en intensief trainen als u 
maar wilt!
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