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XSTM Sports Nutrition ger dig alla näringsämnen du behöver för att prestera på topp och njuta ännu mer av 

din träning!  

 XS™ SPORTS NUTRITION är resultatet av ett ömsesidigt samarbete mellan flera intressenter, vilket 

har resulterat i tre huvudsakliga produktsegment: ENERGIZE, REFRESH, RECHARGE.  

 Oavsett om du vill öka din uthållighet, bygga upp din styrka eller släcka törsten optimalt, handlar 

XS Sports Nutrition om att uppleva mer. Varje produkt har utformats för att ge kroppen det 

bränsle den behöver, precis när den behöver det. 

 

XS™ Pre-Workout Drink förbereder kroppen och boostar din energinivå för en starkare start: 

 Bli snabbare och kom längre med din träning med BCAA som snabbt tas upp av kroppen. 

 Få en omedelbar energikick med unika Triple Energy Blend. 

 Kreatin ger musklerna snabb energi. 

 Vitamin B-komplex (B1/B2/B3/B5/B6/B9/B12) ger energi & fördröjer trötthetskänslan. 

 Öka din effektivitet under träningen med en balanserad kolhydratspåfyllning. 

 Skydda dina celler mot oxidativ stress med vitamin C, vitamin E, & zink. 

Starta din motor! 

 

XS™ Electrolyte Drink – håll dig på topp – fyll på med det du förlorar under träningen: 

 Uppfriskande och törstsläckande när du behöver den som mest. 

 Långsamma, medelsnabba & snabba kolhydrater ger konstant energitillförsel. 

 Undvik utmattning och uttorkning med en komplett elektrolytpåfyllning. 

 Få ny ork under träningen och undvik att få brist på viktiga ämnen. 

 Med guarana, macarot och quercetin. 

Bränsle åt ditt äventyr! 

  

ENERGIZE

REFRESH
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XS™ Hydrolyzed Whey Protein Powder – återhämta dig snabbare, stärk dina muskler och gör dig redo för 

nästa äventyr 

 Avancerat, hydrolyserat vassleprotein bygger upp och främjar muskeltillväxten. Verkar snabbare 

och mer effektivt än mindre förfinade proteiner. 

 Varje portion ger 29 gram protein och 5 gram naturligt förekommande BCAA. 

 Proteinet innehåller alla 20 naturliga aminosyror. 

 Använd efter varje träningstillfälle för att bygga muskelmassa och sund fysik. 

 Återhämta dig snabbare och var redo för vilken utmaning som helst! 

 

XS™ Protein Bars bidrar till att öka och bibehålla muskelmassa och levereras i ett praktiskt format som är 

lätt att ta med. 

 Bidrar till muskeltillväxt tack vare en särskild proteinblandning (20 g). 

 Musklerna får en jämn tillförsel av snabba och långsamma proteiner. 

 Berikade med selen som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress.  

 Högt fiberinnehåll (50 % RI) och absolut inga tomma kalorier. 

 Fullpackade med förstklassiga ingredienser – det perfekta mellanmålet efter träningen. 

 

XS™ Magnesium Sticks minskar trötthet och utmattning, och överträffar vanligt vatten: 

 Magnesium bidrar till en normal energiomsättning. 

 Magnesium bidrar till normal muskelfunktion. 

 Magnesium bidrar till ett normalt fungerande nervsystem. 

 Förbereder dig aktivt för nästa äventyr. 

 Det behövs inget vatten eftersom granulatet löser upp sig i munnen – det kan inte bli smidigare. 

 

För mer information om XS™ Sports nutrition, tveka inte att besöka oss i XS tältet i tävlingsområdet! 

RECHARGE


