
Kunstmatige opwekkende stoffen / een echte crash
De meeste energiedrankjes zitten boordevol cafeïne en zoetstoffen. Die geven je lichaam een 
snelle energieboost, maar zorgen enkele uren later voor een crash. Je voelt je zenuwachtig en 
niet gefocust. Je lichaam vraagt nog meer suiker en opwekkende stoffen.

Een natuurlijke boost
XANGO Limitless is meer dan een energiedrankje. Het is een synergie van natuurlijke ingrediënten die je de nodige energie, 
focus en hydratatie geven om beter te presteren. Het zorgt voor een langere boost, zonder een crash.

Een recept voor energie
XANGO Limitless is een unieke combinatie van GABA, kokoswater, wortelpoeder, mangosteenpoeder en extracten van Panax 
ginseng, groene thee, appel en gotu kola.

Gebruiksaanwijzing:
Meng een (1) zakje met 355ml koud water. Goed schudden of roeren en direct opdrinken.

Overschrijd de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet. Houd dit product uit het bereik van kinderen. Is geen vervanging voor 
een gevarieerde en evenwichtige voeding, en een gezonde levensstijl.

Ingredienten voor een zakje (6.0g)
Polydextrose, GABA (Gamma aminoboterzuur) 1g, voedingszuur: Citroenzuur, kokosnootwater, Extract van Koreaanse 
ginseng (Panax ginseng) 500mg, Natuurlijke smaakstof, Wortelpoeder (Daucus carota) 200mg, Caffeine 150mg, Zoetstof: 
Steviolglycosiden, Extract van appelfruit (Malus domestica) 75mg, Oligofructose, Mangosteenvruchtpoeder (Garcinia 
mangostana) 10mg, Kleurstof: betacaroteen, Extract van Gotu Kola (Hydrocotyle asiatica) 1mg.

Beweringen
XANGO Limitless bevat ginseng dat:
• Helpt meer energie te geven
• Helpt om een optimaal uithoudingsvermogen en vitaliteitsgevoel 

te behouden
• Helpt om je fysieke en mentale vermogen te behouden wanneer 

je je zwak, uitgeput of moe voelt en wanneer je je moeilijk kan 
concentreren

• Bijdraagt tot een normale bloedcirculatie, die gelinkt wordt aan 
hersenprestaties en reactiviteit

• Helpt om de bloedsuikerspiegel te ondersteunen en om een 
normaal glucoseniveau in het bloed te behouden

• Bijdraagt tot de weerstand van het lichaam tegen stress

XANGO Limitless bevat cafeïne uit groene thee dat:
• Helpt om alert te blijven en je concentratievermogen te verbeteren
• Bijdraagt tot een toename van het uithoudingsvermogen

Het bevat alles wat je nodig hebt om naar buiten te gaan en actief te worden!

Voedingsfeiten
Portie: 1 pakje (6.0g)
Porties per verpakking: 20

Hoeveelheid per portie
Calorieën 6

Calorieën uit vet 0
Totaal vet 0 g

Verzadigd vet 0 g
Cholesterol 0 mg
Totaal koolhydraten 3 g

Voedingsvezels 2 g
Suikers (Van kokoswater) 0.5 g

Proteïne 0.5 g
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