PROFIEL: XALO® PRO - net een streepje meer
HET LEVEN IS ER OM GELEEFD TE WORDEN.
XALO maakt uw goede dagen langer en uw moeilijke dagen beter.

Wat is XALO Pro?

XALO Pro is een productlijn die op maat gemaakt is voor mensen die een
beetje harder willen werken en iets meer willen doen. De exclusieve formules
zijn ontworpen voor mensen die hun persoonlijke records willen overstijgen.

XALO® POWER
XALO Power is meer dan een energiedrankje. Het is een synergie van natuurlijke
ingrediënten die je de nodige energie, focus en hydratatie geven om beter te presteren.
Het zorgt voor een langere boost, zonder een crash.
XALO Power is een unieke combinatie van GABA, kokoswater, wortelpoeder,
mangosteenpoeder en extracten van Panax ginseng, groene thee, appel en gotu kola.
XALO Power bevat ginseng dat:
 Helpt meer energie te geven
 Helpt om een optimaal uithoudingsvermogen en vitaliteitsgevoel te behouden
 Helpt om je fysieke en mentale vermogen te behouden wanneer je je zwak, uitgeput
of moe voelt en wanneer je je moeilijk kan concentreren
 Bijdraagt tot een normale bloedcirculatie, die gelinkt wordt aan hersenprestaties en
reactiviteit
 Helpt om de bloedsuikerspiegel te ondersteunen en om een normaal glucoseniveau
in het bloed te behouden
 Bijdraagt tot de weerstand van het lichaam tegen stress

Aanwijzingen: Meng een half zakje met 200 ml
koud water. Goed schudden of roeren en direct
opdrinken.
Ingrediënten voor een half zakje (3,0 g):
Polydextrose, GABA (Gamma aminoboterzuur)
500mg, Voedingszuur: Citroenzuur,
Kokosnootwater, Extract van Koreaanse ginseng
(Panax ginseng) 250mg, Natuurlijke smaakstof,
Wortelpoeder (Daucus carota) 100mg, Cafeïne
75mg, Zoetstof: Steviolglycosiden, Extract van
appel (Malus domestica) 37,5mg, Oligofructose,
Mangosteenvruchtpoeder (Garcinia mangostana)
5mg, Kleurstof: betacaroteen, Extract van Gotu
Kola (Hydrocotyle asiatica) 0,5mg.

XALO Power bevat cafeïne uit groene thee dat:
 Helpt om alert te blijven en je concentratievermogen te verbeteren
 Bijdraagt tot een toename van het uithoudingsvermogen

XALO® IGNITE
Een geweldig begin van uw dag! De dagelijkse inname van vitamine C draagt bij
aan het normale functioneren van het immuunsysteem tijdens en na intensieve
fysieke inspanning.
XALO Ignite bevat een uniek mengsel van hoogwaardige ingrediënten: aminozuren
zoals L-arginine, Citrullinemalaat en L-Norvaline met natuurlijke ingrediënten zoals
mangosteenvuchten en rode bieten die rijk aan xanthonen zijn. Een ideale combinatie
om het beste uit uw dag te halen.
Het ascorbinezuur — vitamine C —in XALO® Ignite draagt bij aan:
 Normale energiegevende stofwisseling
 Normaal psychisch functioneren
 Normaal functioneren van het zenuwstelsel
 Collageenopbouw voor normaal functioneren van de bloedvaten
 Minder vermoeidheidsklachten
 Bescherming van cellen tegen oxideringsstress

Aanwijzingen: Meng een pakje met 177-237
ml koud water. Goed roeren (niet schudden) en
direct opdrinken.
Ingrediënten: L-Arginine 2g, Smaakstoffen
(Bevat: Dextrose, Siliciumdioxide, Maltodextrine,
Arabische Gom, Gemodificeerd Zetmeel voor
Voedingsstoffen, Ethylalcohol), Citrullinemalaat
1g, Kleurstoffen (Rode bietenpoeder) 800mg,
Zuurteregelaar (Citroenzuur), Antioxidant
(Ascorbinezuur Vitamine C), Smaakversterker
(Appelzuur), L-Norvaline 100mg, Zoetstof
(Rebaudioside A 99%), Antiklontermiddel
(Siliciumdioxide), Natriumchloride (Zout),
Mangosteen Fruitpoeder (Garcinia
Mangostana) 10mg.

XALO® RELOAD
Een verfrissende drank voor alle leeftijden! XALO® Reload bevat een speciaal
mengsel van glutamine, BCAA’s (vertakte aminozuren), D-ribose, mangosteenpoeder
vol xanthonen en kokoswater vol elektrolyten. Het is op ieder moment een
heerlijke traktatie!

Aanwijzingen: Meng een zakje met 236-295
ml koud water. Schud of roer goed en drink
direct op.
Ingrediënten: L-Glutamine 5g, BCAA (L-leucine
500mg, L-isoleucine 250mg, L-valine 250mg),
D-Ribose 190mg, Mangosteen (Garcinia
Mangostana) Fruitpoeder 1mg, Kokoswater
500mg, Voedingszuur (Citroenzuur), Natuurlijke
Smaakstoffen, Zoetstof (Steviol Glycosides).
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