ISAGENIX GREENSTM
EEN EENVOUDIGE MANIER OM EEN MENGSEL VAN GROENE
GROENTEN TOE TE VOEGEN AAN UW DAG
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VOED UW LICHAAM MET
GROENE GROENTEN
De meesten van ons eten niet genoeg groenten, en een van de
redenen hiervoor is gemak. Dat is waarom wij Isagenix Greens™
hebben ontwikkeld, een eenvoudige manier om voor
uzelf en uw familie meer voeding uit groenten in uw dagelijkse
dieet op te nemen. Deze heerlijke, gemakkelijke poederdrank rijk
aan voedingstoffen, biedt niet alleen vitamine en mineralen, maar
ook phytonutrients – iets wat we niet uit supplementen kunnen
halen. Dit betekent dat u de voordelen ontvangt van volwaardige
voeding als boerenkool, broccoli, spinazie, chlorella en spirulina met
minimale inspanning, voedselverspilling, en bereidingstijd!

GEEF UW LICHAAM WAT
HET NODIG HEEFT

BELANGRIJKSTE
PLANTAARDIGE
NGREDIËNTEN

VERHOOG EENVOUDIG UW DAGELIJKSE
INNAME VAN VOEDZAME GROENTEN
Iedere schep Greens bevat spinazie, boerenkool, spirulina,
broccoli, chlorella en meer!

KRIJG ALLES WAT U NODIG HEEFT EN NIETS
VAN WAT U NIET NODIG HEEFT
Dit poeder op plantaardige basis is gevuld met voedzame
phytonutrients en u zult er geen toegevoegde suikers, gluten,
of soya in vinden.

Broccoli
Paarse Wortel

PERFECT VOOR:
•

Iedereen die meer voedingstoffen uit groenten in hun
dieet willen opnemen.

•

Plantaardig en geschikt for veganistische diëten.

•

Kinderen van 4 jaar en ouder.

MANIEREN OM TE GEBRUIKEN
Quinoa

Greens is het meest voordelig wanneer het dagelijks wordt
ingenomen, en er zijn vele handige manieren, waarop u het
kunt toevoegen aan uw Isagenix routine:
1.

Meng een schep Greens met uw favoriete Isagenix shake.

2.

Neem een schep met een geconcentreerde hoeveelheid
water als een wellness shot.

3.

Voeg een schep Greens toe aan uw IsaPro(R).

4.

Roer een schep Greens in een groot glas water om
de hele dag van te nippen.

Boerenkool

Kurkuma
Spinazie

Spirulinapoeder
Weet u niet zeker of u de voeding binnenkrijgt, waar u naar
snakt, en de smaak die u wilt? Wij wel. Zoveel zelfs, dat u uw
geld terugkrijgt als u niet tevreden bent. Met onze 30-dagen
producttevredenheidsgarantie op uw eerste bestelling, plukt u
de vruchten zonder zorgen. Bekijk de Product Return & Refund
Policy voor details. Ga voor meer informatie en bronnen naar
Isagenix.com.
Neem voor meer informatie contact op met uw Isagenix
Independent Associate.
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