


Feel Great

Look Good



X shot - energia z natury
To doskonały produkt dla osób:
• prowadzących aktywny tryb życia
• uprawiających sport
• odchudzających się
• odbywających wyczerpujące podróże 

służbowe

Właściwie dla wszystkich potrzebujących 
większej dawki energii na co dzień.



Co wyróżnia X shota na rynku „energetyków”

• Zawiera 7 naturalnych ekstraktów 
roślinnych wspomagających 
mechanizmy wytwarzania energii w 
naszym 



PRZYCZYNIA SIĘ DO PRAWIDŁOWEGO 
METABOLIZMU ENERGETYCZNEGO
Metabolizm energetyczny to pojęcie 
opisujące cały system pozyskiwania energii 
z substancji odżywczych, przekazywania jej
i wykorzystania. 
Jeśli jest prawidłowy zapewnia:
• prawidłowe funkcjonowanie organizmu
• zmniejsza ryzyko chorób t. j. cukrzyca
• ogólnie zwiększa się odporność 

Jak działa X shot:



• B1, B2, B6 i B12
• Kwas foliowy
• Kwas pantotenowy
• Cynk
• Magnez
• Guarana
• Imbir

To aż 10 z 16 użytych w preparacie substancji.

Składniki podnoszące metabolizm energetyczny:



1. Zmniejszenie zmęczenia (B1, B2, B6, B12,
kwas foliowy, kwas pantotenowy, cynk,
magnez, guarana, kofeina)

2. Sprawność umysłu, kondycja
psychiczna (B1, B2, B3, B6, B12, kwas 
foliowy, kwas pantotenowy, magnez, kofeina,
liść damiana, żeń-szeń)

3. Dobre samopoczucie fizyczne
– energia i witalność (B1, B12, kwas 
pantotenowy, kofeina, guarana, werbena,
imbir, żeń-szeń)

Korzyści ze stosowania X shota:



4. Utrzymanie prawidłowego stężenia 
glukozy we krwi i obniżanie zbyt 
wysokiego (magnez, kofeina, liść damiana,
imbir, żeń szeń, morwa czarna )

5. Kontrola masy ciała – odchudzanie
(kofeina, liść damiana, guarana, werbena)

Korzyści ze stosowania X shota:



Z wielu publikacji naukowych
dowiadujemy się, że:
• stymuluje spalanie kalorii poprzez proces 

zwany termogenezą, który jest sposobem 
naszego ciała na pozbywanie się 
nadmiaru energii poprzez generowanie 
ciepła z trawionego jedzenia

• stosowana jest w większości 
suplementów wspomagających
utratę wagi



• wzrost wydolności fizycznej
• zwiększenie uwagi i czujności
• wzrost wytrzymałości
• zmniejszenie stopnia odczuwania

wysiłku podczas ćwiczeń
• zwiększenie wydatków 

energetycznych prowadzące
do redukcji masy ciała



• pomaga utrzymać optymalną 
wytrzymałość, uczucie energii i witalności

• zwiększa wydolność
• i wytrzymałość fizyczną 
• poprawia stan i sprawność umysłu
• przeciwdziała uczuciu zmęczenia
• podnosi odporność organizmu
• poprawia koncentracje 

oraz koordynację



• wpływa na witalność organizmu
• poprawia odporność organizmu
• wpływa na dobre samopoczucie

podczas podróży
• wpływa na prawidłowe

funkcjonowanie mięśni



X shot - energia z natury

Jak wszystkie suplementy Colway
International jest produktem 
wyróżniającym się na rynku.
To wyjątkowa kompozycja składników 
dobranych tak, aby wzajemnie się 
uzupełniać i siłą synergii 
intensyfikować swe działanie.
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