Enkele Feiten Over Producten
OPLOSSINGEN VOOR GEWICHTSBEHEERSING
ISALEAN™ SHAKE − Een uitgebalanceerde maaltijdvervanger met
wei-eiwitten, essentiële koolhydraten, vetten, vitamines en mineralen.
•
•
•
•
•

Eiwit draagt bij aan een toename van spiermassa
240 kcal per portie
24 gram hoogwaardige, niet-gedenatureerde eiwitten
Geen kunstmatige smaak- of kleurstoffen
8 gram vezel per portie

NOURISH FOR LIFE™ – Is samengesteld met een mix van B-vitamines
voor de dagelijkse verkwikking en ondersteuning op detoxdagen4.
• Bevat 20 kcal per portie van 4 eetlepels
• Levert een bijdrage aan de normale werking van het zenuwstelsel en
immuunsysteem1
• Helpt bij de vermindering van vermoeidheid en moeheid2
• Ondersteunt een normale energieafgevende stofwisseling3
• Ideaal voor elke dag en Detoxdagen4
1 V
 itamine B6 draagt bij aan de normale functionering van het zenuwstelsel en het psychologische en immuunsysteem.
Riboflavine (B2) draagt bij aan de normale functionering van het zenuwstelsel en gezichtsvermogen. Thiamine draagt bij
aan de normale functionering van het hartsysteem.
2 B-vitamines [B6, B12 en niacine (B3)] dragen bij aan het verminderen van vermoeidheid en moeheid.
3 Vitamine B12 draagt bij aan een normale, energieafgevende stofwisseling.
4 E
 en 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.

ISAMOVE™ – Ondersteunt de natuurlijke lichaamsfuncties1
terwijl je slaapt.

• Levert een bijdrage aan een normale, energieafgevende stofwisseling1
• Ondersteunt de normale functie en creatie van eiwitten in het lichaam1
1 B
 evat magnesium, wat bijdraagt aan een normale energieafgevende stofwisseling, normale functionering van het
zenuwstelsel, de spierfunctie en een normale eiwitsynthese.

THERMO GX™ – Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten voor de

natuurlijke ondersteuning van de stofwisseling en energieproductie
van je lichaam1.
• Bevat ingrediënten zoals niacine en chroom ter ondersteuning
van de stofwisseling1
• Bevat andere ingrediënten, zoals extract van groene thee, kaneel,
cayenne, appelciderazijn en cacaozaad
• Bevat geen stimulerende stoffen
1 B
 evat niacine en chroom. Niacine levert een bijdrage aan een normale, energieafgevende stofwisseling Chroom levert een
bijdrage aan een normale, macronutriënte stofwisseling.

ISADELIGHT™ – Deze verrukkelijke, romige chocolaatjes stillen de
lekkere trek en zijn ideaal voor detoxdagen1.

• Bevat groene thee en antioxidanten
• Vol essentiële aminozuren en een exclusieve mix van B-vitaminen
en mineralen
• 60 kcal per chocolaatje
• Een heerlijke snack zonder schuldgevoel
• Ideaal voor Detoxdagen1
1 E
 en 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.
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ISAGENIX SNACKS™ – Ideaal voor de lekkere trek.
• Ideaal als tussendoortje en voor Detoxdagen1
• Helpt bij het realiseren van je gezondheidsdoelstellingen
door je stofwisseling te ondersteunen2
• Isagenix Snacks met chocoladesmaak bevatten niet-gedenatureerde eiwitten
en een aminozurencomplex
1 E
 en 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 C
 hroom levert een bijdrage aan een normale macronutriënte stofwisseling en aan de handhaving van een normaal
glucosegehalte in het bloed.

WHEY THINS™ – Deze heerlijke, hartige eiwitrijke snacks in handige

afzonderlijke verpakkingen van 100 kcal zijn het perfecte tussendoortje
voor een goede voeding tussen twee maaltijden in.
•
•
•
•

10 gram hoogwaardige eiwitten en 100 kcal per portie
Glutenvrij
Afzonderlijk verpakte porties zijn snel en gemakkelijk voor onderweg
Perfect voor detoxdagen1

1 E
 en 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.

OPLOSSINGEN VOOR ENERGIE & PRESTATIE
ISAPRO® – Een eiwitrijke shake met 18 gram niet-gedenatureerde
wei‑eiwitten.
•
•
•
•

Versterk en handhaaf magere spieren1
Ondersteunt een verbetering van de atletische prestaties1
Wei-eiwitten zijn een rijke bron van vertakte aminozuurketens.
Natuurlijk gezoet, zonder kunstmatige smaakstoffen

1 Eiwit levert een bijdrage aan de versterking en het onderhoud van de spiermassa.

AMPED™ HYDRATE – Het sportdrankje, opnieuw uitgevonden.
• Verrijkt met een koolhydraat-elektrolyt oplossing, vitamine C en een compleet
vitamine B-complex voor een goede hydratatie tijdens het sporten1
• Helpt bij handhaving van het uithoudingsvermogen1
• Slechts 35 kcal per portie
• Zorgt voor hydratatie, zonder kunstmatige kleur- of smaakstoffen
1 K
 oolhydraat-elektrolyt oplossingen leveren een bijdrage aan het uithoudingsvermogen tijdens langdurig sporten en
verbeteren de absorptie van water.

E-SHOT™ – Een voedingsrijke, natuurlijke cafeïneboost waarmee je
volop energie krijgt en lusteloosheid tegengaat.
•
•
•
•
•
•

Natuurlijke, plantaardige cafeïne van groene thee en yerba mate
Handig alternatief voor koffie of thee
Perfect voor het kantoor, de sportschool en onderweg
Geen kunstmatige kleurstoffen
Bevat 35 kcal per portie
Sojavrij, glutenvrij, zuivelvrij en vegetarisch
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IONIX® SUPREME – Een dagelijkse botanische tonic met krachtige
kruiden en voedingsstoffen en een combinatie van B-vitamines ter
ondersteuning van je algehele gezondheid en welzijn.
•
•
•
•
•

Helpt bij het verminderen van vermoeidheid en moeheid1
Ondersteunt de normale functies van diverse lichaamssystemen2
Draagt bij aan de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress3
Handige, kant-en-klare tonic die niet bereid hoeft te worden
Bevat 20 calorieën per portie van 30 ml

1 B-vitamines [B6, B12, niacine (B3) en riboflavine (B2)] dragen bij aan het verminderen van vermoeidheid en moeheid.
2 V
 itamine B6 draagt bij aan de normale functionering van het zenuwstelsel en het psychologische en immuunsysteem.
Riboflavine (B2) draagt bij aan de normale functionering van het zenuwstelsel en gezichtsvermogen. Thiamine draagt
bij aan de normale functionering van het hart.
3 Riboflavine draagt bij aan de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

ISALEAN™ BAR – Een verrukkelijke, eiwitrijke reep waarmee je
jouw gezonde levensstijl kunt handhaven, zelfs onderweg.
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• Bevat 18 gram hoogwaardige eiwitten
• Essentiële koolhydraten, vezels en vetten
• Draagt bij aan een gezonde levensstijl door je te helpen de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid eiwitten te consumeren

