ISAPRO®
Het ultieme eiwit voor versterking van de spieren1
ISAPRO

is een eiwitrijke shake met 18 gram niet-gedenatureerde wei-eiwitten.

GEMAK

WAAROM HEBT U
ISAPRO® NODIG?

Een eenvoudige
manier om
hoogwaardige
eiwitten aan uw
dagelijkse voeding
toe te voegen.

ONDERSTEUNING
Ideaal voor een
eiwitrijke voeding
en herstel na
een workout.

100 kcal
per portie

VERSTERKING
VAN DE SPIEREN

18 gram eiwit helpt
bij het opbouwen en
handhaven van een
magere spiermassa1.

Eiwit levert een bijdrage aan de versterking en het onderhoud van de spiermassa.
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HOE HET WERKT:

GEBRUIKSAANWIJZING:

Met 18 gram eiwit per portie, helpt IsaPro
bij de versterking en het onderhoud van
een magere spiermassa1 als aanvulling
op geschikte lichaamsoefeningen. Het is
de ideale keuze om de eiwitvoorraden
bij te vullen of voor het herstel na een
workout zodat u de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid eiwitten binnen krijgt.
• Versterk en handhaaf magere spieren1
• Ondersteunt een verbetering van de
atletische prestaties1
• Geen kunstmatige smaak- of zoetstoffen
• Bevat vertakte aminozuurketens

IsaPro is een eenvoudige manier om extra eiwitten aan uw voeding
toe te voegen. De manieren waarop u dit in uw levensstijl kunt
integreren, zijn eindeloos.
Meng met water en
drink als eiwitrijke
snack tussen de
maaltijden door of
na een workout.

Mensen die veel
uithoudingsvermogen
nodig hebben, kunnen
IsaPro aan hun
favoriete IsaLean™
Shake toevoegen.

Aminozuren per portie†
Alanine
880 mg Lysine
1515 mg
Arginine
450 mg Methionine
415 mg
Asparginezuur
1845 mg Fenylalanine
565 mg
Cysteïne
465 mg Proline
1065 mg
Glutaminezuur
3010 mg Serine
880 mg
Glycine
335 mg Threonine
1215 mg
Histidine
315 mg Tryptofaan
400 mg
Isoleucine
1150 mg Tyrosine
580 mg
Leucine
1865 mg Valine
1050 mg
† Aangezien aminozuren op natuurlijke wijze voorkomen, kan
de hoeveelheid variëren.

SOJAVRIJ

GLUTENVRIJ
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Voor meer informatie
raadpleegt u uw
onafhankelijke Isagenix
Associate.
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Eiwit levert een bijdrage aan de versterking en het onderhoud van de spiermassa.

