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RESERVA

A MESMA CIÊNCIA E MAIS BEM-ESTAR MANGOSTÃO
Em 2002, os fundadores da XANGO lançaram o primeiro produto de mangostão global do
mundo: O Sumo XANGO®. Estabelecendo um novo padrão na indústria de bem-estar, o
Sumo XANGO deu origem a uma categoria pioneira e a uma empresa que tem batido
recordes. A sua qualidade intransigente, a sua sólida ciência, o seu sabor sensacional,
juntamente com uma marca digna de crédito, fizeram da XANGO o único nome de consequência na nutrição à base de mangostão.
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.
XANGO Reserva oferece uma experiência verdadeiramente invulgar como a bebida
Premium da XANGO. Incorporando um sabor refinado e complexo, XANGO Reserva
irá certamente impressionar mesmo os paladares mais sofisticados. E, com uma
fórmula aperfeiçoada que fornece 20% mais de bem-estar mangostão, cada copo ao
ser apreciado — juntamente com o seu maior conteúdo de fitonutrientes — irá ser tido
em grande apreço. Pense na Reserva como a grandeza refinada.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Os benefícios do fruto do mangostão
• Uma criadora de categoria, uma líder no mercado, uma bebida premium
• Uma saborosa experiência sem igual
• O poder concentrado das xantonas — um dos mais poderosos componentes do mangostão
• Uma bebida para todos
Na Ásia, o mangostão é utilizado há séculos como preparação tradicional, desde aplicações tópicas a chás. É de tal forma poderoso que era respeitosamente chamado a
Rainha das Frutas; hoje em dia, os cientistas referem-se a ele como Garcinia mangostana. Qualquer que seja o nome que lhe dêem, XANGO Reserva extrai todo o poder do
mangostão para fornecer um conjunto extremamente potente de xantonas e fitonutrientes numa deliciosa embalagem com a mais fácil absorção possível. Actualmente,
milhões de pessoas em todo o mundo já apreciaram os inúmeros benefícios dos
produtos de mangostão da XANGO.
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