Het leven is om
geleefd te worden
XALO Ageless in een oogopslag
Gebaseerd op revolutionaire wetenschap, revitaliseert XALO Ageless uw lichaam en geeft u uw lust voor het leven terug. XALO
Ageless revitaliseert uw hele lichaam, met voordelen voor uw hart, metabolisme, weerstandsvermogen en uw uiterlijk.

Uw beste zelf zijn
XALO Ageless gaat direct aan het werk. De unieke mengeling ondersteunt de gezondheid van hart en de cognitieve functie. U
zult dus warmte, helderheid en focus opmerken.
Voortdurend gebruik zal u blijvende voordelen opleveren, waaronder een gezonde weerstand, verbeterde gezondheid van de
huid en een gezond metabolisme - dit is uw nieuwe leven met algehele verjonging.

Gebruiksaanwijzing
Meng de inhoud van een zakje met 355 ml koud water. Schud of roer en drink dit direct op, een uur voordat u gaat slapen.

Ingrediëntenlijst per verpakking (8,0 g)
Natuurlijke Smaakstoffen, L-leucine 2,5 g, GABA (Gamma-aminoboterzuur) 1 g, Mangosteen-fruitpoeder (Garcinia
Mangostana) 500 mg, Zuur: citroenzuur, Shilajit-extract (Asfaltum) 250 mg, Druivenschilextract (Vitis vinifera) 200 mg, Appelfruitextract 40% polyfenol (Malus Pumila) 175 mg, antiklontermiddel : calciumsilicaat, Kleurstoffen: bietenrood, Zoetstof:
steviol glycodsides, Tribulus terrestris fruitextract 100 mg, Kaliumchloride 26 mg (1,3% ADH*), Natriumchloride (zout) Aloë
vera bladpoeder (Aloe barbadensis) 1 mg.
*ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

Top-eigenschappen van ingrediënten
Shilajit:
• Ondersteunt gebalanceerd functioneren van het weerstandsvermogen
• Ondersteunt de verwerking van vetten en suikers
• Helpt om lichaamsgewicht te normaliseren
• Ondersteunt mentaal en cognitief functioneren
• Heeft een verjongend effect
Tribulus terrestris:
• Ondersteunt de gezondheid van
het hart
• Ondersteunt een gezonde huid

Supplementgegevens

Portie: 8g
Porties per verpakking: 30
Hoeveelheid per portie

% dagelijkse waarde

Calorieën

10

1%

Totaal koolhydraten

3g

3%*

Calcium

33 mg

3%

Natrium

20 mg

1%

Kalium

25 mg

1%

Leucine

2g

**

Gamma-aminoboterzuur

1g

**

*Percentage van dagelijkse waardes zijn gebaseerd op een dieet van 2000
calorieën.
**Dagelijkse waardes niet vastgesteld.
xango.eu

