PERFIL: XALO® PRO - superar as expectativas
A VIDA É PARA SER VIVIDA.

O XALO foi concebido para tornar os seus dias bons mais compridos e os dias
maus melhores.

O que é o XALO Pro?

O XALO Pro é uma linha de produtos personalizada para aqueles que querem
trabalhar um pouco mais, ou fazer algo mais. As fórmulas exclusivas foram
concebidas para aqueles que desejam transcender os seus limites pessoais.

XALO® POWER
Mais do que uma simples bebida energética, o XALO Power oferece uma combinação
de ingredientes naturais que trabalham sinergicamente para fornecer a energia, a
concentração e a hidratação de que precisa para aumentar o seu desempenho. É um
estímulo sustentado, sem choque.
XALO Power é uma combinação exclusiva da GABA, água de coco, pó de cenoura, pó
de mangostão e extratos de Panax ginseng, chá verde, maçã e Gotu Kola.
O Ginseng incluído no XALO Power:
 Ajuda a sentir-se mais enérgico(a)
 Ajuda a manter o vigor ideal e uma sensação de vitalidade
 Ajuda a manter as capacidades físicas e mentais em casos de fraqueza, exaustão,
cansaço e perda de concentração
 Contribui para a normal circulação sanguínea, que está associada com o
desempenho cerebral e a reatividade
 Ajuda a apoiar o controlo glicémico e a manter um nível normal de glicose no
sangue
 Contribui para a resistência do corpo ao stress

Instruções: Misturar a metade de uma
embalagem com 200ml em água fria. Agite ou
mexe bem e bebe imediatamente.
Dados do suplemento por a metade de uma
embalagem (3.0g): polidextrose, ácido gamaaminobutírico (GABA) 500mg, Acidificante:
Ácido cítrico, Água de coco, Extrato de Ginseng
Coreano (Panax ginseng) 250mg, Aroma
natural, Cenoura (Daucus carota) Pó 100mg,
Cafeína 75mg, Adoçante: Glicosídeos de esteviol,
Extrato de fruta maçã (Malus domestica)
37.5mg, Oligofrutose, Fruto de mangostão
(Garcinia mangostana) 5mg, Colorante: Beta
Caroteno, Extrato de Gotu Kola (Hydrocotyle
asiatica) 0.5mg.

A cafeína do chá verde incluída no XALO Power:
 Ajuda a aumentar a vivacidade e melhora a concentração
 Contribui para um aumento do desempenho da resistência

XALO® IGNITE
Um grande início para o seu dia! A ingestão diária de vitamina C contribui para
o normal funcionamento do sistema imunitário durante e depois de um intenso
exercício físico.
O XALO Ignite apresenta uma mistura única de ingredientes premium: aminoácidos
como L-Arginina, Citrulina Malato e a L-Norvalina com ingredientes naturais como o
fruto de mangostão rico em xantonas e a beterraba. Uma combinação ideal para obter
o máximo do seu dia.
O ácido ascórbico — vitamina C —no XALO® Ignite contribui para:
 Metabolismo de rendimento energético normal
 Função psicológica normal
 Funcionamento normal do sistema nervoso
 Formação de colágeno para a função normal dos vasos sanguíneos
 Redução do cansaço e fadiga
 Proteção das células contra o stresse oxidativo

Instruções: Misture uma embalagem com
177-237 ml de água fria. Mexa bem (não agite) e
beba imediatamente.
Ingredientes: L-Arginina, Aromatizante (Contém:
Dextrose, Dióxido de silício, Maltodextrina,
Goma arábica, Amido alimentar modificado,
Álcool etílico), Malato de citrulina, Cor
(Beterraba em pó), Regulador de acidez (Ácido
cítrico), Antioxidante (Ácido ascórbico vitamina
C), Intensificador de sabor (Ácido málico),
L-Norvalina, Adoçante (Rebaudiosídeo A 99%),
Anti-aglomerante (Dióxido de silício), Cloreto de
sódio (Sal), Fruto de mangostão em pó.

XALO® RELOAD
Uma bebida refrescante para todas as idades! O XALO® Reload apresenta uma mistura
especial de glutamina, BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada), D-ribose, pó de
mangostão rico em xantonas e água de coco rica em eletrólitos. É um regalo em
qualquer momento!

Instruções: Misture uma embalagem com 236295 ml de água fria. Agite ou mexa bem e beba
imediatamente.
Ingredientes: L-Glutamina 5g, BCAA (L-leucina
500mg, L-isoleucina 250mg, L-valina 250mg),
D-Ribose 190mg, Fruto do mangostão (Garcinia
Mangostana) em pó 1mg, Água de coco 500mg,
Ácido (Ácido cítrico), Sabores naturais, adoçante
(Glicosídeos de esteviol).
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