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Energy Go Stix® Berry  

Topselling Energy drink Berry/bessen smaak – zakjes  

poeder 5 gram klaar voor gebruik – oplossen in 240 ml water* 

• Verbetert energie en uithoudingsvermogen * 

• Ondersteunt geheugen, alertheid en gemoedstoestand * 

• Ondersteunt een gezonde immuunsysteemfunctie * 

• Bevordert een gezonde stofwisseling en  gewichtsbeheersing tijdens dieet en lichaamsbeweging * 

 

Over Energy Go Stix.: 

Energy Go Stix is ontwikkeld om je tijdens een drukke dag te 

voorzien van natuurlijke energie zonder een piek en/of een  

crash zoals bekend van de meeste energiedranken.* 

5gr poeder per zakje – 30 zakjes per verpakking. 

 

Belangrijke kenmerken 

• Bevat Transfer Factor 

• Mix van natuurlijke energieboosters, waaronder yerba mate,  

  guarana, groene thee-extract * 

• Ondersteunt gewichtsbeheersing met chroom, L-carnitine  

  en groene thee * 

• Bevat een energierijke formule die mentale alertheid en fysiek  

  uithoudingsvermogen ondersteunt * 

 
Ingredients 
Isomaltulose, acidity regulator (citric acid), L-glutamine, taurine,  
raspberry  avour, vanilla avour, green tea (Camellia sinensis L. 
 Kuntze) leaf, L-arginine, strawberry  avour, yerba mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil) leaf extract, 
blueberry  avour, anti-caking agent (silicon dioxide), colorant (red beet), sweetener (sucralose), guarana 
(Paullinia cupana Kunth., Bonpl. et Kunth) seed extract, colorant (beta carotene), colostrum (milk), avour 
enhancer (sodium acetate), and egg yolk. 
 
Versterk je gezonde levensstijl 
Je kunt Energy Go Stix combineren met producten om je dieet aan te vullen.  
• 4Life Transfer Factor RENUVO ™ helpt cellen beschermen tegen oxidatieve schade / stress.  
• RioVida Stix ™: voedingssupplement met zoetstoffen, minerale zouten  
• 4Life Tri-Factor Formula. 
Met dit praktische pakket kunt u een verfrissende oplossing bereiden voor een goede hydratatie. 
 
1e lijns support : Energie 
2e lijns support : Gewichts beheersing + ondersteuning immuun systeem 
Consult your doctor or pharmacist if you are taking antidiabetic medicines. 
Vermijd het gebruik van Energy Go Stix na 18.00 uur of 6 uur vóór uw gebruikelijke bedtijd. 
Bevat caffeine (85mg/stick) –geen suiker toegevoegd. Buiten gebruik van kinderen houden – niet 
geschikt voor kinderen. Niet gebruiken tijdens zwangerschap. Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet 
overschrijden 
Ook verkrijgbaar : Energy Go Stix TROPICAL 
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