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Energy Go Stix Tropical
®

Energy drink – 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
conventionele energiedranken.*
Wordt geleverd in handige 5gr zakjes poeder –
15 zakjes per verpakking.
Belangrijke kenmerken
• Bevat Transfer Factor
• Mix van natuurlijke energieboosters, waaronder yerba
mate, guarana, groene thee-extract en ginseng *
• Ondersteunt gewichtsbeheersing met chroom, L-carnitine
en groene thee *
• Bevat een energierijke formule die mentale alertheid en fysiek
uithoudingsvermogen ondersteunt *
• Voedingssupllement bevat sweetener
Ingredients
Maltodextrin, taurine, green tea (Camellia sinensis) leaf extract, L-arginine, L-glutamine, acidity regulator
(malic acid), natural mango flavor, yerba mate (Ilex paraguariensis) leaf extract, creatine, natural passion
fruit-type flavor, beta carotene, anti-caking agent (silicon dioxide), acidity regulator (citric acid), natural
passion fruit flavor, L-ornithine alpha-ketoglutarate, L-carnitine, eleuthero (Eleutherococcus senticosus)
root extract, guarana (Paullinia cupana) seed extract, maca (Lepidium meyenii) root extract, 4Life
Transfer Factor™ (made from colostrum (milk) and egg yolk), sweetener (sucralose), cherry extract,
natural pineapple flavor, rhodiola (Rhodiola rosea) root extract, American ginseng (Panax quinquefolium)
root extract, Korean ginseng (Panax ginseng) root extract, sweetener (acesulfame potassium), and
chromium nitrate.
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 BERRY
*Verklaring op de website van 4Life : * These statements have not been evaluated by the (USA) Food & Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
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