A HISTÓRIA DE JOE
Algumas pessoas passam toda a sua vida procurando por
alguma coisa: por saúde, por inovação, por liberdade. A
outras, aparece-lhes uma oportunidade por acaso. Para
a maior parte de nós, é uma sublime combinação de diligência e sorte – anos de exploração – a qual nos conduz a
uma precisa e singular descoberta.
Joe Morton vivia na Ásia quando descobriu o mangostão,
quase por acidente. Quando jantava num café ao ar livre,
foi-lhe oferecida uma iguaria local, um fruto que nunca
tinha visto nem provado: o mangostão. O fruto parecia
derreter-se na sua boca, com uma mistura de sabores
que desafiava qualquer descrição. Doce mas não em demasia com um toque cítrico, era uma fusão de prazeres
tropicais.

JOE MORTON

Com o sensacional sabor do suculento fruto branco ainda a persistir, Joe começou a procurar informação, e as respostas chegaram aos montes. Recomendado pelas suas tradicionais propriedades, o mangostão tem vindo a
ser usado há séculos pelos povos indígenas e culturas regionais. Quase
sem dormir, atraído pelo seu raro poder, Joe reconheceu imediatamente o
potencial do fruto do mangostão.
Durante toda a sua infância, o Pai de Joe supervisionou as operações canadianas de uma importante empresa de suplementos nutricionais, e a sua
Mãe era proprietária de uma ervanária. Ele já tinha visto produtos pioneiros e percebeu que a próxima revolução estava ali ao virar da esquina.
Contactou os homens que viriam a ser os fundadores da XANGO, LLC.
Estudaram décadas de estudos sobre o mangostão para desenvolver
a sua visão numa bebida singular. Página após página de investigação pormenorizava os benefícios do fruto do mangostão. Os factos
eram esmagadores.
Integrando os benefícios do mangostão e um sabor sem rival, a empresa lançou a fórmula patenteada do Sumo XANGO®. Este produto
emblemático abriu um enorme mercado pelo qual o mundo estava
ansioso. Oferecendo tudo quanto o mangostão puro tem para oferecer – incluindo o seu lendário sabor – numa bebida refrescante, o
Sumo XANGO abriu sozinho a primeira oportunidade do seu tempo.
Oito anos após a apresentação do Sumo XANGO®, a XANGO revelou o
elegante e definitivo culminar das complexidades do mangostão — um
produto artesanalmente fabricado por anos de experiência, reinventado a partir da nossa fórmula de marca de mangostão. Chamamos-lhe
XANGO® Reserva.
O que é que torna XANGO Reserva tão especial? A sua inquestionável
qualidade, a sua sólida ciência, o sabor sensacional e uma marca
autoritária, fizeram da XANGO o único nome de consequência na nutrição do mangostão. E, após quase uma década, a XANGO continua
a definir a categoría.

