
Szczegółowe informacje na temat produktów 
marki XS™ znajdują się na stronie 
internetowej www.amway.pl.  
Dalszych informacji udzielą również 
Przedsiębiorcy Amway.

Dane kontaktowe Przedsiębiorcy Amway:

Weź udział w najlepszej 
przygodzie swojego życia!
XS Sport to marka różnorodnych suplementów diety 
dla sportowców, która koncentruje się na zachowaniu 
sprawności fizycznej. Filozofia marki XS polega na 
przełamywaniu barier i maksymalnym wykorzystaniu 
własnego potencjału, niezależnie od tego, czy jesteś 
profesjonalnym sportowcem, czy też zwykłym fanem siłowni.  

Każda przygoda zaczyna się od pierwszego kroku!

ZDROWY STYL ŻYCIA
Rozpocznij swoją przygodę i korzystaj 
z suplementów diety marki XS™ Sport 
– unikalnej gamy wysokiej jakości 
preparatów odżywczych, które 
skutecznie poprawiają  
wydolność fizyczną  
podczas treningów.

Doświadczaj więcej!
Nie prowadzę regularnego trybu życia od 9 do 17.  
Przygody są moim życiem. Nie walczę o medal, moją 
nagrodą jest doświadczenie, które zdobywam. Lubię 
produkty, które dodają mi energii i pomagają mi  
z radością wykorzystywać własny potencjał.  
Podczas podróży zawsze staram się mieć rzeczy,  
które są równie niezawodne jak mój sprzęt.

Suplementy diety marki XS™ Sport 
charakteryzują się jakością i skutecznością, 
za każdym razem, gdy tego potrzebuję. 

CEL PODRÓŻY: xs
Cel podróży: XS to miejsce, w którym znajdujesz się w chwili 
obecnej, ponieważ podróż jest równie ważna jak cel,  
do którego zmierzamy. Cel podróży to nie konkretne miejsce, 
lecz historia z nią związana. Podróż staje się łatwiejsza 
dzięki 3 kategoriom suplementów diety dla sportowców 
marki XS™: Zwiększ swoją siłę, Odśwież się, Naładuj baterie.

XS™ Sport
Suplementy diety marki XS™ Sport zostały stworzone,  
aby dostarczyć organizmowi niezbędnych mu składników  
w momencie, w którym potrzebuje ich najbardziej.  
Produkty marki XS mają za zadanie dodać Ci energii  
i wydłużyć radość płynącą z uprawiania sportu.

Przed treningami, w ich trakcie oraz 
po ich zakończeniu stosuję najlepsze 
suplementy diety, które wspierają mnie 
w aktywności fizycznej.
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Odśwież się Naładuj baterieZwiększ swoją 
siłę

Każda przygoda zaczyna się od mocnego 
startu — preparaty XS dodadzą Ci energii  
i wzmocnią Twoją wytrzymałość!

Zacznij działać! Poczuj przygodę na każdym 
etapie swojego życia!

Każda podróż wymaga dobrego startu, dlatego 
też korzystam z XS™ Napoju do spożycia przed 
treningiem, który pobudza moją energię i dodaje 
skrzydeł przed każdą przygodą. Kompleks Triple 
Energy Blend z aminokwasami o rozgałęzionych 
łańcuchach bocznych, kreatyną i witaminami z grupy B 
dodaje mi mocy, dzięki której osiągam lepsze wyniki.

KROK 1:
PRZED

Moja przygoda kończy się wraz z XS™ Odżywką  
z białkiem serwatkowym i XS™ Batonikami proteinowymi, 
które wspierają proces regeneracji mięśni i budowy 
beztłuszczowej tkanki mięśniowej dzięki szybkiej dawce 
białek dostarczanych po zakończeniu treningów. 
Korzystam również z XS™ Magnesium Sticks, który 
pomaga zregenerować się moim mięśniom.

KROK 3:
PO

Ciesz się natychmiastowym i długotrwałym 
uczuciem orzeźwienia, które uzyskasz  
w wyniku działania kluczowych składników 
energetyzujących!

Podsyć swoją przygodę!

Podczas każdej z moich przygód XS™ Napój uzupełniający 
poziom elektrolitów napędza mój organizm, dając 
natychmiastowe uczucie odświeżenia i orzeźwienia. 
Guarana, kwercetyna i wyciąg z korzenia macy, połączone  
z kluczowymi elektrolitami oraz węglowodanami, pozwalają  
mi odzyskać energię potrzebną do dalszej walki.

KROK 2: 
W TRAKCIE

Zakończ przygodę i przygotuj się do stawienia 
czoła kolejnym wyzwaniom!


