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We hebben onze systemen ontwikkeld om u te 
helpen gewicht voorgoed kwijt te raken, uw 
lichaam te voeden, en u te begeleiden naar 

een intuïtieve relatie met voeding. Ze helpen u, 
uw doelen te behalen én op schema te blijven.

 
• Geniet van gezonde en uitgebalanceerde 

maaltijdvervangers en snacks.
• Ondersteun uw lichaam tijdens een 

Detoxdag. 
• Bedwing uw verlangens met snacks die 

goedheid verpakken in elke hap.

scan de QR-code voor een 
uitleg video over het 

gewichtsverlies systeem.



Basis Pakket 
56 snelle en gezonde maaltijden
32 porties intermittent fasting ondersteuning
30 porties dagelijkse botanische ondersteuning
30 dagen metabolisme ondersteuning
30 cleanse dagen snacks
30 nachten ondersteuning van de spijsvertering
1 Isagenix promixx shaker bottle

56 snelle en gezonde maaltijden
32 porties intermitted fasting 
ondersteuning
30 porties dagelijkse botanische 
ondersteuning
30 dagen metabolisme ondersteuning
30 cleanse dagen snack

Premium Pakket

Ultiem Pakket
56 snelle en gezonde maaltijden
30 dagen botanische ondersteuning 
30 porties wei eiwit 
30 superfoodchocolaatjes
30 dagen metabolisme ondersteuning
30 cleanse dagen snacks
30 nachten ondersteuning van de 

       spijsvertering

 

24 sportdrankjes
16 porties intermitted fasting

10 porties proteïne chips
10 Eiwit repen
6 Energie shots
1 Isagenix promixx shaker bottle

       ondersteuning

 

30 nachten ondersteuning van de 
spijsvertering
1 Isagenix promixx shaker bottle
30 superfood chocolaatjes
6 energie shots
10 porties proteine chips



Shake en Onderhoud Pakket 

28 snelle en gezonde maaltijden
16 porties intermitted fasting ondersteuning
30 porties dagelijkse botanische ondersteuning

Pakket Dagelijks Welzijn
28 snelle en gezonde maaltijden
8 porties intermitted fasting ondersteuning
30 porties dagelijke botanische ondersteuning
24 sportdrankjes/frisdrank vervanger

 

28 snelle en gezonde maaltijden
30 flesjes ondersteuning voor huid, haar en nagels* met Collagen Elixir

Een maand lang Shaken en Glowen. Met de IsaLean Shake™ & Collagen 
Elixir

Shake & Glow Pakket



 24 gram niet gedenatureerd (niet bewerkt) eiwit om spiermassa op te bouwen en je langer een 
voller gevoel te geven.
Handig en compleet. Een voedzame maaltijd met de juiste balans van eiwitten, goede vetten en 
koolhydraten. 
Geen lege calorieën. 240 calorieën totaal.
Geen kunstmatige kleur-, smaak of zoetstoffen.

 
Volledig uitgebalanceerde maaltijdvervanger, gelijk aan 2 tot 3 biologische maaltijden qua 
voedingsstoffen.

IsaLean™ Shake

24 gram plantaardige eiwit om spiermassa op te bouwen en je langer een voller gevoel te geven.
Handig en compleet. Een voedzame maaltijd met de juiste balans van eiwitten, gezonde vetten en 
koolhydraten. 
Geschikt voor veganisten. Met eiwit uit volkoren bruine rijst en erwten is het goed voor jou en de
planeet.
Geen kunstmatige kleur-, smaak of zoetstoffen

Volledig uitgebalanceerde maaltijdvervanger, gelijk aan 2 tot 3 biologische maaltijden qua 
voedingsstoffen.

IsaLean™ Shake Plant Based

Whey Thins™and Harvest Thins™

De betere snack. 100 calorieën, individueel verpakt en klaar wanneer je trek hebt.
Vermindert je trek. 10-11 g eiwit in elke zakje helpt je langer een vol gevoel te hebben.
Blijf in beweging. Goede vetten, koolhydraten en veel eiwit voor een energieboost.
Plantaardig of op wei-gebaseerd. Iets dat bij elke levensstijl past.

Voor de lekkere trek, knapperig, onweerstaanbaar. Deze snack is rijk aan eiwitten voor langdurige 
energie. Voor een on-the-go snack die even lekker als voedzaam is.



IsaLean™ Whole Blend Bar

Nutritioneel uitgebalanceerd. Een mix van eiwitten, complexe koolhydraten, gezonde vetten, en 
vitaminen en mineralen in slechts 222 calorieën. 
Vitaminen en mineralen uit een mix van hele biologische groenten met broccoli, spinazie, boerenkool,
chlorella, zoete aardappel en maitake-paddenstoel. 
20 gram niet gedenatureerd (niet bewerkt) wei- en melkproteïne, 12,5 g vezels en minder dan 1 g 
suiker.

Whole Blend Isalean bar: Nutritioneel uitgebalanceerde bar gemaakt van een mix van hele biologische 
groenten. 

 

Minder suiker dan gemiddeld. Ook geen kunstmatige smaak-, kleur- of zoetstoffen. 
Onthoud dit: elk vierkantje bevat slechts 60 calorieën.
Chocolade met groene thee, B-vitamines en essentiële aminozuren.
‘Intermittent fasting’ dagen? Ook dan kan je genieten van IsaDelight-chocolaatjes.

Chocolade is essentieel. En IsaDelights™ zijn de juiste soort lekkernijen - het soort dat verborgen 
goedheid in zich heeft, zodat je op het goede spoor kunt blijven en kunt genieten van een van de 
grootste geneugten van het leven.

IsaDelight™

Calorie gecontroleerde energie. Slechts 15 calorieën in deze energieboost.
Het chroom in deze kleine wafeltjes helpt bij het ondersteunen van de stofwisseling en normale 
bloedglucosewaarden tijdens het vasten.
Wat is jouw smaak? Trek in zoet? Geniet dan van op wei gebaseerde chocolade of plantaardige 
wilde bes.

Lekkere wafels met eiwitten om je lichaam te voeden en chroom om je stofwisseling en 
bloedsuikerspiegel te ondersteunen.

Isagenix Snacks™



Gebruik IsaMove voor het slapengaan om je spijsverteringsstelsel 's nachts op milde 
wijze te ondersteunen.
Een combinatie van magnesium met pepermunt, psyllium husk en hysop om een 
gezonde spijsvertering te ondersteunen.
Zuiver. Zuivel-, gluten- en sojavrij. Volledig vegetarisch.

-IsaMove is een milde spijsverteringsondersteuning. 

IsaMove™

Thermo GX™

Van niacine en chroom is bekend dat ze de stofwisseling ondersteunen, dat voedsel 
afbreekt voor energie en voedingsstoffen.
Natuurlijke mix. We hebben groene thee-extract, cacaozaad, appelazijn en 
cayennepeper gemengd die traditioneel worden gebruikt om de stofwisseling te 
ondersteunen.
Geen narigheden. Volledig natuurlijke ingrediënten zonder stimulerende middelen.

Stofwisseling ondersteuning met natuurlijke ingrediënten.

Isagenix Greens™

Gemakkelijk, handig, lekker.  Voeg gewoon water toe voor een boost van spinazie, 
moringa, boerenkool, spirulina, broccoli en chlorella.
Volledig natuurlijk. Gemaakt van groenten, zonder toegevoegde suiker.
Bron van ijzer. IJzer is belangrijk voor de aanmaak van rode bloedcellen. en elke portie 
Greens bevat 3 mg van deze goede stof.

Het is nu nog gemakkelijker geworden om meer voedzame groenten aan je dag toe te 
voegen.



Support cleanse dagen. Met gerichte hoeveelheden voedingsstoffen om je energie en focus te 
geven.
Pepermunt, aloë vera, kurkuma, zoethoutwortel, bosbes, ashwagandha en Siberische ginseng om 
je op snelheid te houden.
Ondersteun je detoxificatiesysteem. Een gerichte mix van voedende B-vitaminen, biologisch actieve 
plantaardige ingrediënten en functionele smaken.

Drink op vastendagen (of welke dag dan ook) dit voedzame drankje gemaakt van een synergetische 
mix van kruiden en plantaardige ingrediënten om je energie te geven. 

Nourish For Life™

e-Shot™

Verbeterde energie. 80 mg plantaardige cafeïne uit groene thee en Yerba Mate.
Geef je workout en je dagelijkse activiteiten een boost.
Een unieke mix van Siberische ginseng, meidoornbessen en schisandra.
Zonder kunstmatige smaak-, kleur- of zoetstoffen.

E-shot: Plantaardige energieboost met cafeïne van natuurlijke oorsprong, plantaardige 
ingrediënten en geen kunstmatige ingrediënten.

Een unieke mix van krachtige plantaardige ingrediënten zoals hibiscusbloem, wolfsbes, schisandra
en eleuthero.
Elk ingrediënt is gekozen vanwege zijn rol bij het ondersteunen van fysieke en mentale prestaties.
 Er is ontdekt dat unieke plantaardige ingrediënten de lichaamsfuncties onder stress normaliseren,
onze mentale en fysieke prestaties verbeteren en vermoeidheid verminderen.

Ionix supreme: Een voedingsrijk botanisch elixer, wat helpt met stress vermindering & meer dagelijks
energie en vitaliteit.

Ionix® Supreme



AMPED™ Hydrate

Krijg de voedingsstoffen en vloeistoffen terug die verloren gaan tijdens dagelijkse 
activiteiten. Gezonde frisdrank vervanger.
Vol essentiële vitaminen en mineralen.
Tank bij met elektrolyten, koolhydraten en vitaminen tijdens je training voor 
topprestaties.

Amped Hydrate: Mix van elektrolyten, vitamines en mineralen om goed gehydrateerd 
te blijven tijdens je workout en/of dagelijks activiteit.

IsaPro®

18 g niet-gedenatureerd wei-eiwit van hormoonvrije, in de wei gehouden koeien.
Een perfect post-workout drankje om spierherstel en -groei te ondersteunen.
Ook te combineren met je Isalean shake en je amped post workout.
Volledig natuurlijk. Geen kunstmatige zoet- of smaakstoffen.

Isa pro: 18 g niet gedenatureerd (niet bewerkt) eiwit in elke portie om spierherstel en - 
groei te ondersteunen.



3 months from now, 
you will thank yourself.



'Ik  voel me super! Zoveel 
meer energie 

en ik slaap weer
zo goed, heerlijk! En -3 kilo!!"

-Esmee Kloosterman 29 jaar-

"Het gaat heel goed! Ik val veel 
sneller in slaap,

Mn buik is veel minder opgeblazen.
Heb ook veel minder trek en ben

bijna 8cm omtrek kwijt!"
-Diana Bouch 34 jaar-

"Ik ben nu 6 dagen bezig
en voel me al een

compleet ander mens!
De shakes zijn trouwens

heerlijk."
 

-Sharon Kroon 32 jaar-

"Ik ben nu 4 weken
bezig

en al bijna 7 kilo
kwijt! Het gaat echt
fantastisch goed!"

- Maikel van Oorschot 48 jaar-






