




Voor iedereen die van sport houdt maar geen 
tijd heeft om zich te verdiepen in de wetenschap 
erachter. We hebben het ultieme assortiment 
wetenschappelijk onderbouwde voedingen 
samengesteld waarmee u uw lichaam kunt 
ondersteunen wanneer u het meest actief bent.

Sportvoeding is ingewikkeld, dus hebben we het voor 
u eenvoudig gemaakt om precies te pakken wat u 
nodig hebt op het moment dat u het nodig hebt.

Bij Lifeplus gebruiken we bovendien alleen de beste 
en meest pure ingrediënten om uw lichaam te 
activeren, te ondersteunen en energie te geven.

Doordachte voeding die eenvoudig te gebruiken is - 
we weten 100% zeker dat u het verschil zult voelen. 
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2. TIJDENS
Voorzie uw spieren tijdens het regelmatig sporten van hun belangrijkste 
bouwstenen: aminozuren, evenals vitaminen (zoals B6 en B12), mineralen en 
herstellende koolhydraten om de spieropbouw te ondersteunen.

Uw lichaam moet ook koel blijven, anders is het snel opgebrand. 
Ondersteun uw hydratatie met de essentiële mineralen die nodig zijn om de 
elektrolytenbalans te behouden.

1. VOOR
Bereid uw lichaam voor op uw beste prestaties door regelmatig een basis van 
hoogwaardige voedingsstoffen op te nemen in uw dieet. Dit zorgt ervoor dat de 
voorraad brandstof in uw lichaam op peil is en uw spieren in topconditie zijn.

3. NA
De snelheid waarmee u herstelt tussen trainingen is bepalend voor 
uw prestaties. Direct na het sporten snakt uw lichaam naar essentiële 
aminozuren, koolhydraten, vocht en herstellende voedingsstoffen. Neem na 
elke training de tijd om uw lichaam te voeden, te hydrateren en te repareren 
voor een optimaal herstel en de beste prestaties.

GOEDE VOEDING IS ESSENTIEEL VOOR UW PRESTATIES  
EN HOEFT NIET INGEWIKKELD TE ZIJN.

WANNEER u uw lichaam voedt en WAT u nuttigt is net zo belangrijk als 
het sporten zelf. Het heeft grote invloed op uw prestaties en herstel.

Tijdens en na het sporten werkt uw lichaam op cellulair niveau om weefsel 
en spieren af te breken en te repareren. Uw lichaam heeft behoefte aan 
eiwitten, energie en voedingsstoffen, waardoor vermoeidheid snel kan 
toeslaan. Dit is een belemmering voor uw prestaties en hoe ver u kunt gaan.

De dichtheid van voedingsstoffen in Be is ontwikkeld om uw prestaties zo 
goed mogelijk te voeden, voor, tijdens en na uw training.



Hardlopen  
(1+ uur)

Fietsen 
(2+ uur)

Zwemmen  
(1+ uur)

_

Wandelen  
(1+ uur)

_

Krachttraining  
(1+ uur)

Yoga 
(75+ minuten)

_

30 minuten naTijdens30 minuten voor
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FOCUSED

Samenstelling:

Pre-workoutmix

CREATINE (3g)  
Verhoogt fysieke prestaties bij trainingen met hoge intensiteit 

CAFEÏNE  
Verbetert concentratie en focus 

VITAMINE B6  
Vermindert vermoeidheid
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Volledige productinformatie beschikbaar op: Be.lifeplus.com

Hoeveelheid per portie (12,8 g)

Vitamine C 30 mg

Vitamine B-6 9 mg

Aminozuren 2800 mg

– CarnoSyn® Beta-Alanine 1600 mg

 

– L-fenylalanine 400 mg

– L-tyrosine 800 mg

Creatinemonohydraat 3000 mg

Citicoline 225 mg

Cafeïne 125 mg

Productinformatie:

Bus:
Bessen: 3178
Citrus: 3179
Sachets:
Bessen: 3107
Citrus: 3106

Klaar voor de start... Af!
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Tijdens workout – Electrolyte Hydrator

ELEKTROLYTEN 
Natrium, kalium en magnesium

BCAA  
Verhouding 2:1:1: draagt bij aan meer spiermassa

VITAMINE B-12  
Helpt vermoeidheid te verminderen

CARNOSYN® BETA ALANINE 

Hoeveelheid per portie (22,1 g)

Vitamine C 90 mg

Vitamine B-6 12 mg

Vitamine B-12  36 μg 

Aminozuren 7600 mg

– CarnoSyn® Beta-Alanine 1600 mg

– L-glutamine 1000 mg

– L-isoleucine 1250 mg

– L-leucine 2500 mg

– L-valine 1250 mg

Creatinemonohydraat 500 mg

Natriumhexametafosfaat 300 mg

Kaliumchloride 300 mg

Magnesiumcitraat 200 mg

Kaliumcitraat 150 mg

Blijf langer in beweging. Bevat alle essentiële elektrolyten om u gehydrateerd 
en meer te houden.

Verrijkt met:

AINED

Volledige productinformatie beschikbaar op: Be.lifeplus.com

Productinformatie:
Bus:
Bessen: 3180
Citrus: 3181
Sachets:
Bessen: 3121
Citrus: 3118
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RECHARGED
Aanvullen en herstellen, zodat u gewoon verder kunt, maar dan sneller en krachtiger.

BCAA  
Verhouding 2:1:1: draagt bij aan meer spiermassa

ESSENTIËLE AMINOZUREN  
Draagt bij aan meer spiermassa 

TAURINE 

Na de workout – Amino Complex

Hoeveelheid per portie (20,8 g)

Aminozuren 7500 mg

– L-arginine HCl 275 mg

– L-glutamine 765 mg

– L-histidine 75 mg

– L-isoleucine 1250 mg

– L-leucine 2500 mg

– L-lysine 300 mg

– L-methionine 75 mg

– L-fenylalanine 150 mg

– Taurine 750 mg

– L-threonine 60 mg

– L-tryptofaan 50 mg

– L-valine 1250 mg

L-citrulline malaat 1000 mg

Bevat:

Volledige productinformatie beschikbaar op: Be.lifeplus.com

Productinformatie:
Bus:
Bessen: 3182
Citrus: 3183
Sachets:
Bessen: 3122
Citrus: 3117
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