


Pełne wykorzystanie potencjału każdego dnia wiąże się z uwagą poświęconą poszczególnym etapom podróży.

Najważniejsze jest nie to, dokąd zmierzasz, ale sposób, w jaki chcesz tam dotrzeć! Codziennie dana Ci jest

możliwość, aby maksymalnie wykorzystać każdą chwilę, nie wspominając, o jak najlepszym wykorzystaniu

własnego potencjału. Po co się wahać?

JUŻ DZIŚ ROZPOCZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z MARKĄ XS™ SPORT!

Wykonaj pierwszy krok i doświadczaj więcej! Dostarcz swojemu ciału potrzebnej energii i przekonaj się,

że możesz dotrzeć tam, gdzie pragniesz!

Poznaj markę XS i już teraz rozpocznij 

swoją własną przygodę!



Co to są suplementy diety dla 
sportowców?

➢ Rynek suplementów diety dla sportowców ma wartość prawie

19 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych i ponad 4 miliardów

dolarów w Europie i będzie wzrastać wraz z rozwojem trendów.

➢ Suplementy diety marki XS™ Sport odgrywają ważną rolę

w procesie poprawy aktywności fizycznej i przyspieszania

procesu regeneracji, niezależnie od tego, czy ćwiczysz rekreacyjnie,

czy też jesteś profesjonalnym sportowcem.



Dlaczego potrzebujesz suplementów 

marki XSTM Sport?

➢ Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym sportowcem, stałym bywalcem siłowni, czy też poszukiwaczem

przygód, suplementacja diety może mieć korzystny wpływ na Twoją kondycję.

➢ Przed, w trakcie i po zakończeniu ćwiczeń fizycznych, Twoje ciało potrzebuje konkretnych składników

odżywczych, aby maksymalnie wykorzystać swój potencjał. ENERGIA, ORZEŹWIENIE i WZMOCNIENIE –

trzy kluczowe kroki, które pomogą Ci w osiąganiu lepszych wyników w sporcie.

➢ Aby osiągnąć więcej, potrzebujesz większej ilości specjalistycznych składników, które dodadzą Ci energii

przed rozpoczęciem treningu, ugaszą pragnienie w trakcie ćwiczeń i przyspieszą proces regeneracji po ich

zakończeniu.

Suplementy diety marki XSTM Sport dostarczają organizmowi
wszystkich potrzebnych składników odżywczych, dzięki czemu
możesz wykorzystać swój potencjał i czerpać jeszcze większą
radość z treningów!



XSTM: nieustanny rozwój!

➢ Marka XS jest przeznaczona dla osób ze wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym naciskiem na

entuzjastów sportu i osób poniżej 35. roku życia.

➢ Produkty marki XS™ SPORT to rezultat współpracy wielu kreatywnych osób, czego kulminacją są trzy

kluczowe segmenty produktów: ENERGIA, ORZEŹWIENIE, WZMOCNIENIE.

➢ Produkty te zwiększają wytrzymałość, dodają siły i zapewniają orzeźwienie — jednym słowem, suplementy

diety marki XS Sport pozwolą Ci doświadczać więcej. Każdy produkt dostarcza organizmowi niezbędnych

składników odżywczych dokładnie wtedy, kiedy są mu najbardziej potrzebne.

XS to dynamicznie rozwijająca się marka lifestyle'owa,

będąca odzwierciedleniem sposobu życia osób, które

pragną maksymalnie wykorzystać potencjał każdego dnia!



Produkty, które pomagają przygotować się 

do kolejnej przygody, zapewniając 

organizmowi natychmiastowy zastrzyk 

energii. 

Przygotowują Twoje ciało do pracy przy 

optymalnej wydajności.

Pozwalają ugasić pragnienie, uzupełniając 

jednocześnie poziom elektrolitów, co 

sprzyja maksymalnemu nawodnieniu 

organizmu.

Uczucie pragnienia oznacza, że Twoje 

ciało uległo już odwodnieniu.

Produkty, które pomagają przygotować 

się do kolejnej przygody, wspierając 

proces szybszej regeneracji mięśni. 

Zoptymalizuj proces regeneracji 

i osiągnij więcej w trakcie następnego 

treningu!

XSTM Sport: 

Przed, w trakcie, 

po zakończeniu.

ENERGIA ORZEŹWIENIE WZMOCNIENIE



➢ Rozpuścić zawartość 1 saszetki w 300-500 ml 

wody.

➢ Spożywać 30-60 minut przed rozpoczęciem 

treningu.

➢ Dostępny w opakowaniach po 15 saszetek 

o wadze 30 g.

➢ Napój o odświeżającym cytrynowym smaku. 

ENERGIA

XS™ Napój do spożycia przed treningiem przygotowuje ciało do 
ćwiczeń, podnosząc poziom energii, co umożliwia lepszy start:

➢ Zaangażuj się w pełni w sesję treningową dzięki szybko 
wchłaniającym się aminokwasom BCAA.

➢ Poczuj natychmiastowy wzrost poziomu energii dzięki unikalnemu 
kompleksowi TripleEnergy Blend.

➢ Kreatyna pomaga szybko wygenerować energię w stanie 
aktywności, przez co wzmacnia mięśnie.

➢ Kompleks witamin z grupy B (B1/B2/B3/B5/B6/B9/B12) dodaje 
energii i zapobiega zmęczeniu.

➢ Zwiększ wydajność podczas ćwiczeń dzięki odpowiednim 
dawkom węglowodanów.

➢ Chroń swoje komórki przed stresem oksydacyjnym za pomocą 
witaminy C, witaminy E oraz cynku.

Rozruszaj się przed treningiem!



XS™ Napój uzupełniający poziom elektrolitów pozwala utrzymać się na 

szczycie dzięki zawartości składników odżywczych utraconych podczas 

ćwiczeń.

➢ Zapewnia całkowite orzeźwienie i nawodnienie, kiedy organizm 

potrzebuje ich najbardziej.

➢ Węglowodany uwalnianie w wolnym, średnim i szybkim tempie 

zapewniają stałą dawkę energii.

➢ Zwalcz uczucie zmęczenia i odwodnienia, uzupełniając poziom 

elektrolitów.

➢ Zwiększ swoją wydajność w trakcie treningu i uniknij niedoborów 

ważnych składników.

➢ Zawiera guaranę, wyciąg z korzenia maca oraz kwercetynę.

Rozpocznij swoją przygodę!

ORZEŹWIENIE

➢ Zawartość 1 saszetki rozpuścić w 500 ml, aby 

otrzymać napój hipotoniczny lub w 400 ml wody, 

aby otrzymać napój izotoniczny. 

➢ Spożywać w trakcie lub po zakończeniu treningu.

➢ Dostępny w opakowaniach po 15 saszetek 

o wadze 25 g 



XS™ Odżywka z białkiem serwatkowym przyspiesza proces 

regeneracji, wspomaga mięśnie i sprawia, że jesteś gotowy, aby  

przeżyć kolejną przygodę.

➢ Zaawansowana Odżywka z białkiem serwatkowym wspomaga 

proces budowy beztłuszczowej masy mięśniowej. Działa szybciej 

i bardziej skutecznie niż  białka rafinowane w mniejszym stopniu.

➢ Jedna porcja zawiera 29 g białka oraz 5 g naturalnych 

aminokwasów BCAA.

➢ Białko zawiera 20 naturalnych aminokwasów.

➢ Stosuj po każdym treningu, aby zbudować masę mięśniową oraz 

sylwetkę o zdrowym wyglądzie.

➢ Przyspiesz proces regeneracji i bądź gotowy na każde wyzwanie!

WZMOCNIENIE

➢ Dodawać do mleka lub wody.

➢ Spożywać w ciągu 60 minut po zakończeniu sesji 

ćwiczeń fizycznych.

➢ Produkt dostępny w butelce o wadze 700 g.



WZMOCNIENIE

➢ Spożywać 1 batonik w ciągu 60 minut po 

zakończeniu treningu lub w dowolnym czasie 

w charakterze zdrowej przekąski.

➢ Dostępny w opakowaniach po 12 batonów 

o wadze 60 g. 

➢ Smak czekoladowy i karmelowo-waniliowy.

XS™ Batoniki proteinowe wspierają proces budowy beztłuszczowej 

masy mięśniowej. Mogą być spożywane w dowolnym miejscu. 

➢ Dzięki specjalnej mieszance białek (20 g) wspomagają proces 

budowy beztłuszczowej masy mięśniowej.

➢ Na skutek działania protein ulegających szybkiemu i wolnemu 

trawieniu, mięśnie dostają wsparcie podczas procesu regeneracji.

➢ Wzbogacone selenem, który zapewnia ochronę komórek przed

stresem oksydacyjnym.

➢ Wysoka zawartość błonnika (50% RWS) oraz całkowity brak 

pustych kalorii.

➢ Zawierają składniki odżywcze najwyższej jakości i stanowią 

wspaniałą przekąskę po treningu.



WZMOCNIENIE

➢ Dostępny w opakowaniach po 30 saszetek; 

jedna saszetka dostarcza 250 mg magnezu 

➢ Orzeźwiający cytrynowy aromat.

XS™ Magnesium Sticks Suplement diety magnez i słodzik zmniejsza 
poziom zmęczenia i znużenia, zapewniając skuteczniejsze  działanie niż 
zwykła woda. 

➢ Magnez wspiera proces metabolizmu energetycznego.

➢ Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowego.

➢ Ma korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego.

➢ Aktywnie przygotowuje do stawienia czoła następnej 
przygodzie.

➢ Brak konieczności użycia wody — granulki same rozpuszczają się
w ustach.

Poczuj przygodę na każdym etapie swojego 
życia!



ULEPSZONE PRODUKTY PEŁNE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

WAŻNYCH NA KAŻDYM ETAPIE TWOJEJ PODRÓŻY

Jeżeli byłeś fanem wycofanego ze sprzedaży napoju FitH2O, rozpocznij swoją

przygodę z XS™ Napojem do spożycia przed treningiem!

➢ Kreatyna zwiększa wytrzymałość fizyczną w trakcie kolejnych krótkich

ćwiczeń o wysokim stopniu intensywności.

➢ Zawiera siedem niezbędnych witamin z grupy B.

➢ Zwiększa stopień koncentracji oraz aktywność umysłową. Niacyna

przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Kwas

pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym

poziomie.



Jeżeli byłeś fanem wycofanego ze sprzedaży napoju Strive+, XS™ Napój

uzupełniający poziom elektrolitów pozwoli Ci wznieść się na kolejny poziom!

➢ Wolne i szybkie uwalnianie węglowodanów, co sprzyja zwiększeniu stopnia 

energii.

➢ Uzupełnia poziom pięciu kluczowych elektrolitów w organizmie.

➢ Zwiększa stopień koncentracji oraz aktywność umysłową. Potas ma korzystny 

wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Magnez wspomaga 

prawidłowe funkcje psychologiczne.

ULEPSZONE PRODUKTY PEŁNE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

WAŻNYCH NA KAŻDYM ETAPIE TWOJEJ PODRÓŻY



Jeżeli byłeś fanem wycofanych ze sprzedaży Nutrilite Batonów proteinowych, 

teraz możesz regenerować się szybciej i wspomóc proces budowy mięśni za 

pomocą XS™ Batoników proteinowych!

➢ Takie samo fantastycznie połączenie wysokiej ilości błonnika z niewielką 

ilością cukru.

➢ 20% białka w jednym batoniku.

➢ Zawierają selen, który zapewnia ochronę komórek przed stresem 

oksydacyjnym

ULEPSZONE PRODUKTY PEŁNE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

WAŻNYCH NA KAŻDYM ETAPIE TWOJEJ PODRÓŻY



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, pomagają 

w pełni wykorzystać własny potencjał i jeszcze bardziej cieszyć się 

każdym dniem. 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 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 suplementom diety dla sportowców 

marki XS™ Sport: Energia, Orzeźwienie , Wzmocnienie.

Doświadczaj więcej (XSperience More)!

Prezentacja jest chroniona prawami autorskimi i jest przeznaczona tylko dla Przedsiębiorców Amway. Treść prezentacji nie powinna być zmieniana bez uprzedniej zgody 

Amway.


