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Een verkwikkende,  
energieversterkende mix  
van superfruit-extracten  
en antioxidanten

Geniet van ongekende  
energie!
De voedingskeuzes die je dagelijks maakt kunnen 
een grote invloed op je leven hebben. De allure 
van een snelle ‘on-the-go’ levensstijl vervaagt 
snel als je geconfronteerd wordt met gebrek aan 
energie, mentale uitputting en een ongezond 
gevoel. Om deze effecten tegen te gaan is een 
dieet met goede voedingsstoffen en regelmatig 
sporten een eerste stap naar welzijn. Om je op de 
goede weg te houden kun je een voedingssup-
plement nemen om je energie te verbeteren en je 
gevoel van welzijn te herstellen.

Rejuveniix biedt die ‘boost’ door verbetering 
van onze mentale alertheid, energie en alge-
meen gevoel van welzijn. Dit supplement geeft je 
diverse antioxidanten en natuurlijk superfruit-ex-
tracten gecombineerd met natuurlijke energie-
boosters. De unieke ingrediënten zijn speciaal 
geformuleerd om de energie te verhogen zonder 
later een dip te veroorzaken; ze werken samen 
met je lichaam om je energie op natuurlijke wijze 
te verhogen.

Ervaar de synergetische effecten  
van Rejuveniix’s Super Formule:

• Ontwikkeld met een eigen melange van fytonutriënten  
en anti-oxidanten om natuurlijke energieniveaus te  
ondersteunen.

• Profiteer van aanzienlijke kostenbesparingen met Rejuveniix, 
waarmee je een combinatie krijgt van krachtige superfruits in 
één geweldig product. 

Cafeïne in een matige dosis verhoogt de alertheid en vermindert slaperigheid.
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De wijze waarop we onze voedingsstoffen krijgen is belangrijk voor onze gezondheid. 
Wetenschappers en voedingsdeskundigen stellen dat het belangrijker is om kleine 
hoeveelheden antioxidanten van meerdere bronnen te krijgen dan een megadosis 
van slechts één bron. Dit komt omdat de verschillende antioxidanten op verschillen-
de manieren werken voor verschillende functies in ons lichaam. Rejuveniix’s mix van 
superfruits biedt een diverse mix van krachtige fytonutriënten voor optimale voordelen.

De wetenschap achter Rejuveniix
Wetenschappers die voeding en welzijn bestudeerden, ontdekten dat bepaalde 
voedingscombinaties een heilzame werking kunnen opleveren. Een rapport van de 
Amerikaanse National Library of Medicine verklaarde: “Het effect op de gezondheid 
van groenten en fruit wordt bepaald door additieve en synergetische combinaties 
van fytochemicaliën.”1 Deze positieve synergie is de inspiratie voor de Rejuveniix- 
formule. Recente studies hebben ook aangetoond dat de ingrediënten in Rejuveniix 
helderheid van geest en energie bevorderen en nuttige antioxidanten bevatten die 
bijdragen aan de algehele gezondheid en welzijn.

Geconcentreerde 
Superfruits
Açái-Bes
Mangosteen
Goji-Bes
Baobab Fruit
Afrikaans Mangozaadpoeder
Moringa
Zuurbes Wortelextract
Zee Wegedoorn

Natuurlijke  
Energieboosters
L-Theanine
Extract Van Groene Koffiebonen
Hawthorn-Bes
Kamillee

Een Geweldig 
Boost!+ =
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Superfruits voor een Super Boost!
Açái-bes
Açaí-bessen, afkomstig uit het Braziliaanse 
regenwoud, zijn kleine maar krachtige superfruits 
en worden al duizenden jaren gebruikt om de 
algehele gezondheid, energie en vitaliteit te  
bevorderen. De bes is afkomstig van een  
palmboom die door de Brazilianen de Boom des 
Levens wordt genoemd. Dit geweldige fruit bevat 
van nature paarse pigmenten (anthocyanen), 
vergelijkbaar met de pigment in bosbessen. Açaí 
is zeer voedzaam en heeft een unieke smaak en 
textuur. Deze bessen bevatten ook meer vitamine 
C dan bosbessen, met bovendien essentiële  
mineralen zoals kalium, calcium, magnesium,  
koper en zink. Een potje Rejuveniix biedt 
açaí-concentraties gelijk aan 6 gram puree— 
wat overeenkomt met twee flessen van de beste 
açaí-sap! Rejuveniix biedt een efficiënte manier 
om deze geweldige ingrediënten aan je dagelijkse 
voeding toe te voegen.

Mangosteen
Mangosteen wordt in Thailand de Koningin van 
Fruit genoemd. In het Franse Caribisch gebied 
staat het bekend als Voeding voor de Goden. Het 
bevat xanthonen, een unieke klasse van fytonu-
triënten.

Baobab fruit
De vrucht van de Baobab-boom, in sommige 
culturen aangeduid als de Boom des Levens, 
wordt al eeuwenlang gebruikt in Afrika, Madagas-
kar en Australië om zijn heilzame eigenschappen. 
Het gedroogde vruchtvlees is rijk aan vitamine C, 
veel B-vitaminen, en een scala aan mineralen. Het 
heeft een hoog gehalte aan oplosbare vezels en 
is rijk aan polyfenolische verbindingen.

Zuurbes wortelextract
Zuurbeswortel groeit in het wild in veel delen van Europa en 
wordt van oudsher gebruikt in westerse culturen, maar ook 
in traditionele Indiase en Chinese therapieën. De wortel bevat 
berberine, een alkaloïde waarvan is aangetoond dat het een 
aantal belangrijke voordelen heeft, waaronder milde kalmerende 
eigenschappen.

Moringa
Moringa, te vinden in het zuidelijke voorgebergte van de Himala-
ya, wordt al duizenden jaren gebruikkt voor zijn heilzame werk-
ing. De bladeren zijn het meest voedzame deel van de plant. Ze 
zijn rijk aan antioxidanten, vitamine B6, vitamine C, vitamine K, 
beta-caroteen, en andere belangrijke voedingsstoffen.

Afrikaans mangozaadpoeder
Het Afrikaanse mangozaad, te vinden in de tropische regen-
wouden van Guinee, wordt vooral gewaardeerd om zijn vet en 
eiwitrijke bestanddelen. De olie in het zaad is rijk aan betacaro-
teen, calcium en ijzer, en gezonde vetzuren die essentieel zijn 
voor het behouden van optimale gezondheid en lichaamsfunc-
ties.

Zee wegedoorn
Deze bes heeft in Azië en Europa een rijke geschiedenis als ge-
zondheidsproduct. De bes bevat antioxidant vitamines, gezonde 
vetzuren en andere belangrijke voedingsstoffen. Duindoornbes-
sen zijn ook rijk aan vitamine C en E, essentiële mineralen, ami-
nozuren, carotenoïde en fenolpigmenten, evenals fytosterolen.

Goji-bes
Goji-bessen komen voor in China en Europa en worden al 
duizenden jaren in vele Chinese medicinale preparaten gebruikt. 
Deze bessen, ook bekend als boksdoorn, bevatten antioxidant-
en, en vooral carotenoïden zoals beta-caroteen en zeaxithine.
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Energieboosters met voordelen!
L-theanine
L-theanine is het aminozuur in groene theebladeren. Onderzoek heeft aangetoond 
dat het L-theanine 30-40 minuten na inname helpt met mentale concentratie. Een 
van de grootste voordelen van L-theanine is dat je het kunt gebruiken zonder een 
verdovende bijwerking.

Extract van groene koffiebonen
Groene koffie-extract heeft antioxiderende eigenschappen die vergelijkbaar zijn met 
andere natuurlijke antioxidanten zoals extracten van groene thee en druivenpitten. 
Studies hebben aangetoond dat dit koffie-extract een hoog gehalte van chloro-
geenzuur heeft. Ter vergelijking, gebrande koffiebonen bevatten cafestol en andere 
verbindingen die in verband worden gebracht met de negatieve effecten van het 
gebruik van koffie als stimulerend middel. Door gebruik van groene koffie-extracten 
zijn deze stoffen niet aanwezig in Rejuveniix.

Hawthorn-bes
Meidoorn wordt al sinds de eerste eeuw in traditionele geneeskunde gebruikt. Vol-
gens de oude Keltische folklore kon meidoorn zelfs een gebroken hart genezen. Aan 
het begin van de 18e eeuw gebruikten Amerikaanse artsen een extract van de bes-
sen om diverse gezondheidsklachten te behandelen. Meidoorn wordt tegenwoordig 
nog altijd gebruikt om dezelfde heilzame werking.

Kamille
Kamille wordt al eeuwen gewaardeerd om haar kalmerende effecten en is ook vaak 
een bestanddeel van kruidenthee, thee en zelfs uitwendige preparaten.
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Gedistribueerd door:  
ARIIX Europe B.V. 
ROTTERDAM, City WNA 
Weena Zuid 130 
3012 NC Rotterdam 
Nederland

Onze toewijding aan Excellentie
Wij zetten ons in om de beste gezondheids- en welzijnsproducten aan te bieden 
door gebruik van moderne, diepgaande voedingswetenschappen. De ARIIX 100% 
kwaliteitsgarantie is de hoeksteen van onze kwaliteit en wij zijn toegewijd aan onze 
missie om Het menselijke potentieel voor het goede te ontketenen.

Voedingswaarde-informatie
  Per dagelijkse portie % R.I.*
Açaí bessenextract   960 mg *
L-theanine  94 mg *
Moringa bladextract  75 mg *
Zuurbes wortelextract  75 mg *
Koffieboonextract   75 mg * 
 Cafeïne  71 mg
Baobab fruitextract  30 mg *
Afrikaanse mangozaad  30 mg *
Mangostan fruitextract  15 mg *
Gojibessenextract  15 mg *
Duindoornbessensap  15 mg *
Tweestijlige meidoornbessen  7,5 mg *
Kamillebloemextract  4,5 mg *

*DRI Not Established

INGREDIËNTEN: Açaí bessenextract (Euterpe 
oleracea), gelatine, L-theanine (uit groene thee 
(Camellia sinensis)), rijstzemelen, moringa 
bladextract (Moringa oleifera), zuurbes wortelextract 
(Berberis vulgaris), groene koffieboonextract (Coffea 
arabica), baobab fruitextract (Adansonia digitata), 
afrikaanse mango zaadpoeder (Irvingia gabonensis), 
mangostan fruitextract (Garcinia mangostana 
L.), gojibessenextract (Lycium barbarum L.), 
duindoornbessen sappoeder (Hippophae 
rhamnoides), tweestijlige meidoorn bessenpoeder 
(Crataegus laevigata), kamillebloemextract 
(Matricaria recutita) 
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