
Energy Go Stix ®

On-the-go energy support

• Verbetert de energie en uithoudingsvermogen*

• Ondersteunt het geheugen, alertheid en humeur*

• Bevordert een gezonde stofwisseling en gewichtsbeheersing indien 
vergezeld van een dieet en lichaamsbeweging*

• Ondersteuning gezond immuunsysteem*

Wat is Energy Go Stix®?
Energie Go Stix® is geformuleerd om u 

door uw drukke dag te helpen, door 

een boost van natuurlijke energie, 

zonder de “Up en Down” kenmerken 

van de meeste producten. Rijk aan 

natuurlijke energie boosters en verster- 

kende voedingsstoffen, waaronder de 

revolutionaire Transfer Factor E-XF™, 

bevordert Energy Go Stix energie en 

uithoudingsvermogen, helpt bij het 

  verbeteren van het geheugen en de 

alertheid en ondersteunt het een 

gezonde werking van het immuunsy-

steem. Verpakt in handige citrus-

sinaasappelsmaak pakketjes, is deze 

energie formule ideaal om mee te 

nemen, waar u ook gaat.

Wist u dat?
Yerba Mate bladeren worden in drank- 

vorm gebruikt in heel Zuid-Amerika als 

een energie-drankje, zenuw tonic, en 

voor depressie. De inheemse mensen 

beschouwen het "De Drank van de 

Goden" en gebruiken het al eeuwen 

om de geest wakker te maken.

PRIMAIR SUPPORT:
Energie

SECUNDAIR SUPPORT:
Gewichtsbeheersing

Immuunsysteem

Belangrijkste kenmerken
• Bevat transfer factoren (immuun 

boodschapmoleculen) die immuun-

cellen helpen op te leiden en het 

bevorderen van het vermogen van 

het immuunsysteem om effectiever 

te herkennen, reageren op, en te 

onthouden van potentiële bedrei-

gingen voor de gezondheid.

• Mengsel van natuurlijke energie 

boosters, zoals yerba mate, guarana, 

groene thee-extract en drie vormen 

van ginseng.

• Ondersteunt gewichtsbeheersing 

inspanningen met chroom, 

L-carnitine en groene thee.

• Inclusief een energie-rijke formule 

die mentale alertheid en fysieke 

uithoudingsvermogen ondersteunt.

• Zorgt voor exclusiviteit met 

beschermende Amerikaanse 

octrooien: 6468534 (extractieproces 

voor transfer factoren van ei- 

bronnen) en 6.866.868 (combinatie- 

proces van transfer factoren van koe 

biest)

* Energie Go Stix bevatten ingrediënten die deze steun beweringen staven.

DOSERING: Meng een (1) pakje met een glas 
water.

Supplement feiten
Portiegrootte: Een (1) pakket (5 g)
Aantal doseringen per verpakking: 30

Hoeveelheid per dosering  % ADH*
Vitamine A (als bèta-caroteen) 600 IU 10%

Riboflavine 2 mg 120 %

Chroom (als chroompolynicotinaat)  30 mcg 25 %

Transfer Factor E-XF™ 50 mg †
Een gepatenteerd concentraat van transfer factoren en
andere natuurlijke bestanddelen van koe biest en eigeel.

Aminozuren Mix 875 mg †

L-Glutamine, L-Arginine, Taurine, Creatine,

L-Carnitine, L-Ornithine α-ketoglutaraat

Gepatenteerd Mengsel 125 mg †

Eleuthero (Eleutherococcus senticosus) wortelextract**

Koreaanse ginseng (Panax ginseng) hele plantextract**

Amerikaanse ginseng (Panax quinquefolius) wortelextract***

Kruiden Energie Mix 490 mg †

Groene thee (Camellia sinensis) extract

Yerba Mate (Ilex paraguariensis) bladextract

Guarana (Paullinia cupana) wortelextract

Maca (Lepidium meyenii) wortelextract

Rhodiola rosea wortelextract

* Dagelijkse waarde

† aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet vastgesteld

** Uit China

*** Uit Canada

Andere Ingrediënten: maltodextrine, natuurlijke sinaas- 
appelsmaak, citroenzuur, siliciumdioxide, acesulfaam K, 
xanthaangom en sucralose.

BEVAT INGREDIËNTEN VAN MELK EN EI.

Bestelinformatie

Item # 27560 - 30 pakjes
Item # 27561 - 12 voor de prijs van 11

* Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration. Dit product is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten. Productinformatie is alleen goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten.
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