JOE’S VERHAAL
Sommige mensen zijn hun hele leven op zoek naar iets:
gezondheid, vernieuwing, vrijheid. Anderen stuiten soms
per ongeluk op een kans. Voor de meeste van ons is het
een sublieme combinatie van ijver en geluk -een zoektocht van jaren- die leidt tot een eenmalige, bepalende
ontdekking.
Joe Morton woonde in Azië, toen hij toevallig de mangosteen ontdekte, bijna geheel per toeval. Bij een avondmaal in een openlucht café bood men Joe de plaatselijke
lekkernij aan, een vrucht die hij nog nooit eerder had gezien of geproefd: de mangosteen. De vrucht leek te smelten in zijn mond, een mengeling van smaken die niet te
beschrijven waren. Het was een samensmelting van tro- JOE MORTON
pische lekkernijen, zoet maar niet overweldigend, met een vleugje citrus.
Met de sensationele smaak van het sappige witte fruit nog in zijn mond, ging
Joe op zoek naar meer informatie, en vond hij heel wat antwoorden. De mangosteen wordt geprezen voor zijn traditionele eigenschappen en wordt al
eeuwenlang gebruikt door inheemse volkeren en regionale culturen. De
aantrekking tot haar zeldzame vermogen liet Joe bijna zonder slaap, hij
erkende meteen het potentieel van de mangosteen vrucht.
Tijdens zijn kinderjaren overzag Joe’s vader de Canadese activiteiten van
een groot voedingssupplement bedrijf. Zijn moeder bezat een winkel met
kruidenmiddelen. Hij had al eerder baanbrekende producten gezien en besefte dat de volgende revolutie net om de hoek stond.
Hij nam contact op met de mensen die later de stichters van XANGO,
LCC zouden worden. Ze deden beroep op decennialange studies rond
mangosteen om hun visie te ontwikkelen tot één bijzonder drankje.
Pagina na pagina van onderzoeken toonden de voordelen van de mangosteen vrucht in detail aan. De feiten waren overweldigend.
De integratie van de mangosteen voordelen en de ongeëvenaarde
smaak zorgde ervoor dat het bedrijf de gepatenteerde formule van
XANGO® Sap lanceerde. Dit boegbeeld product opende een gapende
markt waar de wereld meer dan klaar voor was. Al wat de pure mangosteen te bieden had -waaronder haar legendarische smaak- werd
aangeboden in één verfrissend drankje; XANGO sap ontketende in zijn
eentje de topkans van haar tijd.
Acht jaar na de lancering van XANGO® sap, onthult XANGO de elegantie, het beste van de mangosteencomplexiteit —een product dat voortvloeide uit jaren ervaring, opnieuw uitgevonden op basis van onze
mangosteenformule. We noemen het XANGO® Reserva.
Wat maakt XANGO Reserva zo bijzonder? De onbuigzame kwaliteit, moderne wetenschap, sensationele smaak en leidinggevende
merknaam hebben van XANGO de enige naam van betekenis gemaakt
in de mangosteen voedingssector. En na bijna 10 jaar bepaalt XANGO
nog steeds de branche.

