ENKELE FEITEN OVER PRODUCTEN
OPLOSSINGEN VOOR GEWICHTSBEHEERSING

ISALEAN™ SHAKE

Echte voeding, perfect geportioneerd, en in seconden klaar
In slechts 240 calorieën hebben we het volgende kunnen verpakken
• 24g aan niet-gedenatureerd wei- en melkeiwit – we hebben allemaal
eiwit nodig in ons dieet, om alle soorten lichaamsweefsel op te bouwen
en onderhouden, niet alleen om spieren aan te maken.
• 8g vezel per portie – om u verzadigd te doen voelen en uw spijsvertering
gezond te houden.
• 23 verschillende vitaminen en mineralen – ze spelen honderden rollen in
het gezond houden van het lichaam.

ISALEAN™ SHAKE PLANT BASED

Ons plantaardige alternatief, zodat u van alle voordelen kunt profiteren,
maar dan zonder de zuivel!
• 24g plantaardig eiwit, gemaakt van bruine volkorenrijst en erwteneiwit.
• 8g vezel per portie – om u verzadigd te doen voelen en uw spijsvertering
gezond te houden.
• Een mengsel van 11 verschillende soorten groenten en fruit – inclusief
acai, boerenkool en granaatappel.

NOURISH FOR LIFE™

Een mengsel van ingrediënten, die u gedurende Detoxdagen zal
voeden. Dit is hoe Isagenix aan periodiek vasten doet!
• Voedende B-vitaminen, die essentieel zijn voor het afbreken van het
voedsel wat we eten in voedingsstoffen die ons lichaam kan gebruiken,
en kan ons ook helpen om vermoeidheid en overmoeidheid te verminderen.1
• Biologisch actieve plantaardige stoffen, zoals alöe vera blad, Siberische
ginsengwortel, pepermuntblad en meer.
• Functionele smaken, zoals pepermunt, venkel en bessen.

1

B-vitamines [B6, B12 en niacine (B3)] dragen bij aan de vermindering van vermoeidheid
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ISAMOVE™

Natuurlijke ondersteuning voor uw lichaam
• Bevat een mengsel van psylliumschil, hysop en pepermunt, wat al
eeuwenlang wordt gebruikt om het spijsverteringssysteem te kalmeren.
• Biedt u een bron aan magnesium.
• Gemaakt van natuurlijke ingrediënten, die geen laxerend effect hebben.

THERMO GX™

help u lichaam om de energie te gebruiken uit de voeding die u eet.
• Biedt een bron van niacine en chromium voor de ondersteuning van
het metabolisme.2
• Bevat een mengsel van groene thee-extract, appelciderazijn, cayenne
en cocoa seed.
• Best gebruikt samen met uw maaltijden.
2 B
 evat niacine en chromium. Niacine draagt bij aan normale energiegevend metabolisme. Chromium draagt bij aan normaal
macronutriënt metabolisme.

ISAGENIX GREENSTM

Een eenvoudige manier om een mengsel van organische groenten in uw
dag op te nemen

•

Organische spinazie, boerenkool, spirulina, broccoli, chlorella, en meer, allemaal
samen in een kleine schep.

•

Kan worden gemengd met water, IsaLean Shake, of zelfs worden toegevoegd
aan yoghurt en zelfgemaakte dressings.

•

Geschikt voor de hele familie (4 jaar en ouder).

ISAGENIX SNACKS™

De perfecte Detoxdag compagnon
• Met slechts 15 calorieën per wafel, helpen deze voedzame, hapklare snacks
trek te voorkomen en u verzadigd te doen voelen.
• Het chromium in deze kleine wafels kan helpen bij het op peil houden van uw
bloedsuikerspiegel wanneer u aan het vasten bent, zodat u verder kunt met
uw dag, zonder markeringen.3
• Kies uit wei of plantaardige opties.
3

Chromium draagt bij aan normaal macronutriënt-metabolisme en aan het behoud van normale bloedsuikerspiegels.

ISADELIGHT™

Chocolaatjes zonder schuldgevoel met ‘feel good’ ingrediënten
• Slechts 60 calorieën per blokje, rijk aan cacao, en met minder calorieën
en grammen suiker dan andere chocolaatjes.
• Meer dan alleen chocolade, met de toegevoegde voordelen van groene thee,
aminozuren en B-vitamines om uw verlangens te kunnen bedwingen.
• Perfect als snack tussen maaltijden, een zoete tractatie na uw maaltijd,
en u kunt IsaDelights zelfs op uw Detoxdag nemen.
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WHEY THINS™ / HARVEST THINS™

Een heerlijk gezond alternatief voor hartig snacken
• Een alternatief voor chips, die net zo goed smaakt – en ze zijn
ook gezond!
• Tussen de 10-11g eiwit in slechts 100 calorieën.
• U kunt hier zelfs van genieten op Detoxdagen! We verdelen het
zakje graag in tweeën, en verspreiden ze over de dag.

OPLOSSINGEN VOOR ENERGIE & PRESTATIE
ISAPRO®

Een eenvoudige manier om de extra eiwit te krijgen
die u nodig heeft
• 18g aan niet-gedenatureerd wei-eiwit per schep.
• Wei-eiwit bevat van nature aminozuren met vertakte keten,
zoals isoleucine, leucine en valine.
• Een handige eiwitoppepper voor na de training.

AMPED™ HYDRATE

Optimale hydratatie voor topprestatie
Wanneer u transpireert, verliest u meer dan alleen water, en daarom
dienen we te hydrateren met meer dan alleen water
• Dit mengsel van elektrolyten, B-vitamines en vitamine C kan helpen goede
hydratatie te ondersteunen, of u nu in de sportschool bent of gewoon
onderweg.
• Slechts 35 calorieën per portie.

AMPEDTM NITRO

Druk harder door. Train beter. Ga verder.
• Uw nieuwe pre-workout oplossing, om energie, kracht en focus te
verstrekken, zodat u harder door kunt drukken, beter kunt trainen, en
verder kunt gaan in uw workout.
• Ultiem mix van arginine, creatine, beta-alanine, cafeïne en meer.
• ‘Informed Sport’ gecertificeerd.
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AMPEDTM POST-WORKOUT

Beter en sneller herstel na een work-out
• Gerichte ingrediënten zoals zure kers, curcumine, astaxanthine en collageen
om spierherstel een impuls te geven en training gerelateerde spierpijn na
een zware work-out te verminderen.
• Perfect voor wanneer u uw prestaties wilt verbeteren en uw hersteltijd
wilt verkorten na een fysiek zware work-out.
• Gecertificeerd door Informed Sport.

E-SHOT™

De natuurlijke oppepper
• Een mengsel van handmatig geselecteerde plantaardige ingrediënten
(zoals Siberische ginsengextract, schisandraextract, hagedoorn en meer)
• Gecombineerd met 80mg plantaardige cafeïne uit groene thee en
yerba mate.
• Een gezond alternatief voor calorierijke, overmatige caffeïnehoudende,
kunstmatige gezoete energiedrankjes en shots.

IONIX® SUPREME

Oude ingrediënten om uw modern leven te ondersteunen
• Een zorgvuldig geselecteerd mengsel van goed bestudeerde, maar
unieke plantaardigen ingrediënten, zoals Siberische ginsengextract,
schisandraextract, boksdoornextract en meer.
• Deze ingrediënten zijn eeuwenlang door oude stammen gebruikt voor
preventie en het verbeteren van prestatie.
• Ontwikkeld voor dagelijks gebruik om u te helpen de uitdagingen van
het dagelijks leven aan te kunnen.

ISALEAN™ BAR

Een eiwitrijke snack om de zoetekauw mee tevreden te stellen
• In 260 calorieën of minder krijgt u 18g eiwit, plus een gezonde balans
aan koolhydraten, vezel, en vetten.
• Een snack ontwikkeld om u te helpen op schema te blijven met uw
doelstellingen.
• Gemaakt van volkoren ingrediënten om u op de been te houden tot uw
volgende maaltijd.

