
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

Uprzejmie informujemy, że 4 września 2017 roku na rynek 

zostanie wprowadzona nowa seria produktów dynamicznie 

rozwijającej się marki XS — XS™ Sport.  

Z marką XS Sport wiążą się nowe możliwości biznesowe, 

ponieważ produkty idealnie wpasowują się w europejski rynek 

specjalistycznych odżywek dla entuzjastów sportu oraz osób 

kochających aktywny styl życia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przez pierwsze dwa tygodnie od daty wprowadzenia produktów na 

rynek, Przedsiębiorcy Amway o statusie Platyny lub wyższym będą 

mogli nabyć poszczególne produkty z upustem w wysokości 10%. 

Upust dotyczy jednego opakowania poszczególnych produktów. 

Uwaga! Upust zostanie naliczony po skalkulowaniu zamówienia. 

 



 

 

  

Kompletne rozwiązanie w trzech segmentach 

Marka XS Sport to najwyższej jakości produkty oferujące trzy 

rozwiązania — Energię, Orzeźwienie i Wzmocnienie. Produkty 

sygnowane marką są bardzo skuteczne, gdyż zapewniają 

organizmowi dokładnie to, co jest mu potrzebne na każdym etapie 

treningu. 

Energia przed treningiem, Orzeźwienie w trakcie treningu oraz 

Wzmocnienie przed kolejną przygodą – wszystkie produkty 

dostępne w ramach jednej kolekcji. 

 

Każdy produkt marki XS Sport został opracowany w sposób, 

który pozwala dostarczać organizmowi zrównoważonej dawki 

specjalistycznych składników odżywczych przed, w trakcie i po 

zakończeniu treningu. Filozofia marki XS polega na 

przełamywaniu barier i maksymalnym wykorzystaniu własnego 

potencjału, niezależnie od tego, czy są Państwo profesjonalnymi 

sportowcami, czy też zwykłymi fanami siłowni. 

Zwiększ swoją siłę 

Odśwież się 

Naładuj baterie 



 

 

  

XS™ Napój do spożycia przed treningiem 

 
Przygotowuje organizm do mocnego i szybkiego startu dzięki 

aminokwasom BCAA ulegającym szybkiemu wchłanianiu oraz 

unikalnemu kompleksowi Triple Energy. Kreatyna pomaga 

mięśniom szybko wygenerować energię, a kompleks witamin  

z grupy B opóźnia pojawienie się uczucia zmęczenia. 

XS™ Napój uzupełniający poziom elektrolitów 

Uzupełnia poziom elektrolitów utraconych w trakcie ćwiczeń, 

utrzymując maksymalną wydolność organizmu. Węglowodany 

uwalniające się w wolnym, średnim i szybkim tempie zapewniają 

stały dopływ energii, a guarana, korzeń macy oraz kwercetyna 

podnoszą poziom koncentracji i energii.



 

 

  

XS™ Magnesium Sticks Suplement diety z magnezem  

i substancją słodzącą 

Magnez stymuluje proces produkcji energii, zmniejsza uczucie 

zmęczenia i wspomaga proces relaksacji po zakończeniu 

treningu. Każda saszetka przyspiesza regenerację organizmu,  

przygotowując go do podjęcia kolejnych wyzwań.  

XS™ Odżywka z białkiem serwatkowym 

Jedna porcja odżywki zawiera 29 g białka, 

dzięki czemu preparat wspiera proces 

regeneracji mięśni. Odżywka z białkiem 

serwatkowym poprawia i utrzymuje proces 

budowania beztłuszczowej masy 

mięśniowej.  

 

 

 

XS™ Batoniki proteinowe 

Specjalistyczny kompleks białek wspomaga 

proces budowania beztłuszczowej masy 

mięśniowej. Wzbogacone selenem, zawierają 

wysoki poziom błonnika (50% RDS) oraz 

niewielką ilość tłuszczu. Nie zawierają pustych 

kalorii. 



 

 

  

Znacząca różnica  

Unikalny kompleks składników odżywczych wyróżnia produkty 

marki XS Sport spośród innych preparatów dla sportowców. 

Produkty sygnowane marką XS Sport posiadają specjalistyczne 

formuły, których skuteczność została potwierdzona przez 

naukowców.  

Segment produktów dla sportowców zdobywa coraz większą 

popularność z jednego powodu — produkty te są skuteczne! 

Działanie preparatów odczuwane jest po każdym zastosowaniu. 

Zapewnienie organizmowi potrzebnych mu składników odżywczych 

przekłada się na lepsze osiągnięcia podczas treningów. 

Podziel się doświadczeniem! 

XS Sport to marka, której filozofia polega na wykorzystaniu 

maksymalnego potencjału każdego dnia. Z tego też względu do 

swojej oferty wprowadzimy również szereg produktów 

wspomagających sprzedaż produktów XS, aby inne osoby mogły 

poznać tę filozofię.  Produkty te można znaleźć na stronie 

https://europe.xsgear.com/  

Zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami z Państwa 

klientami oraz aktywności w mediach społecznościowych na 

www.facebook.com/xseurope. 

Wraz z nową linią produktów zachęcamy Państwa do zakupu 

Zestawu produktów marki XS™ Sport, przy zakupie którego 

otrzymają Państwo w prezencie XS™ Shaker. Zestaw będzie 

dostępny od 19 września do końca grudnia 2017 roku lub do 

wyczerpania zapasów magazynowych.  

W zestawie znajdują się 4 produkty z kolekcji XS Sport: Napój do 

spożycia przed treningiem, Napój uzupełniający poziom 

elektrolitów, Odżywka z białkiem serwatkowym oraz XS Magnesium 

Sticks Suplement diety z magnezem i substancją słodzącą.  

 

https://europe.xsgear.com/


 

 

  

Materiały wspierające sprzedaż  

Zachęcamy do skorzystania z kursów organizowanych przez Amway 

Academy (www.amwayacademy.com), które pozwolą Państwu 

poszerzyć wiedzę na temat tej marki. Im lepiej zrozumieją Państwo 

zagadnienia związane z odżywkami dla sportowców, tym wydajniej 

produkty marki XS Sport będą pracować na korzyść Państwa 

biznesu.  

Zachęcamy także do zapoznania się z filmami wideo, 

wypowiedziami ekspertów, udziału w specjalistycznych sesjach 

szkoleniowych oraz uzyskania dostępu do materiałów 

pomocniczych, które są potrzebne, aby dołączyć do elitarnego 

klubu marki XS!  

Na stronie internetowej www.amway.pl znajdą Państwo bardziej 

szczegółowe informacje na temat produktów, prezentację 

poświęconą marce oraz filmy wideo (dostępne w Bibliotece Amway 

po zalogowaniu się na stronie).  

 

Z poważaniem, 

Zespół Marketingu Europejskiego 

  

  

 

 

 

 

  

http://www.amwayacademy.com/


 

 

  

  

Ceny: 

           
Numer 

katalogowy 
Produkt WP WO 

Cena netto w 

przedsprzedaży  
Cena netto 

Cena brutto w 

przedsprzedaży 

Cena 

brutto 

278859 XS Sport Zestaw produktów* 66.55 427.64  427.64 zł  461.85 zł 

121602 
XS™ Napój do spożycia przed 

treningiem 
17.94 115.25 103.73 zł 115.25 zł 112.03 zł 124.47 zł 

121604 
XS™ Napój uzupełniający poziom 

elektrolitów 
10.94 70.29 63.26 zł 70.29 zł 68.32 zł 75.91 zł 

121606 XS™ Odżywka z białkiem serwatkowym 31.97 205.41 184.87 zł 205.41 zł 199.66 zł 221.84 zł 

121609/ 

   121608 

XS™ Batoniki proteinowe o smaku 

karmelowo-waniliowym lub 

czekoladowym 

18.02 115.76 104.18 zł 115.76 zł 112.51 zł 125.02 zł 

 

*Zestaw dostępny w sprzedaży od 19 września 2017r.  

 


