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boxen

Met de Heltitude boxen krijg je een snel en gemakkelijk 
all-in-one concept. We voorzien je voor een maandvoorraad 
aan hoog kwalitatieve producten + een helti coaching traject 
(in groep of individueel). 

Samen bouwen we aan een healthy attitude!

01 Slim

 § Gewichtsverlies, zonder jojo-effect

 § Behoud van spiermassa 

 § Effortless

 § Combineerbaar met een sociaal   

 leven en een gezin

In de Slim box zit er: slim+ shakes, skinny burn, detox & drain, helti bars, life guard, sixpack 
of anti-cellulite gel, startkit, +++ helticoaching
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02 Look young 03 Endurance

 § Een anti-aging traject 

 § Jongere huid 

 § Voorziet je van veel energie 

 § Strak en jong lichaam 

 § Sportief voedingstraject voor   

 duursporters 

 § Spieropbouw 

 § Spierherstel 

 § Recuperatie van spieren en  

 energiereserves

In de Slim box zit er: skin tonic, life guard, nightly recharge, lean powder, cell protect, helti-
bars, sixpack of anti-cellulite gel, startkit, +++helticoaching

In de Slim box zit er: lean powder, recovery powder, cell protect, life guard, nightly recharge, 
helti bars, recovery gel, startkit, +++helticoaching
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04 Stay young 05 In shape

 § Ga jong en energiek door het leven 

 § Verminder gewrichtspijnen 

 § Gezonde levensstijl 

 § Boost je energielevel 

 § Sportief voedingstraject voor   

 krachtsporters

 § Spieropbouw 

 § Vermindering vetmassa 

 § Spierherstel 

In de Slim box zit er: Joint serum, Life guard, Nightly recharge, Cell protect, lean powder, helti 
bars, hot relieve of fast recovery gel, startkit, +++helticoaching

In de Slim box zit er: Slim+ shake, Lean powder, skinny burn, Life guard, Nightly recharge, 
helti bars, fast recovery of six pack gel, startkit, +++helticoaching



diet

Slim+
Detox & drain
Skinny burn
Helti bars
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Slim+

De afslankshake van Heltitude helpt je om sneller en efficiënt je beoogd gewicht te behalen.  
De romige en lekkere shake zorgt voor een langer en verzadigd gevoel, een betere en hogere 
vetverbranding, optimaliseert de cholersterolhuishouding. Uniek: Proef zeker de vanilla met 
het superfood quinoa in verwerkt wanneer je graag een gezonde beet wenst.

01 sneller en efficiënt je beoogd gewicht bereiken

02 langer verzadigd gevoel

03 hogere vetverbranding

04 suiker- en vetarm

Ingrediënten
MPC proteïnen, konjac glucomannan vezels, 
vitaminen en mineralen zoals vit C, vit B1, B2, 
B3, B5, B6, B7, B9, B12, vit E, magnesium, 
calcium, koper, ijzer, zink, mangaan, selenium

Smaken
Vanille, Chocolade, Mokka, Rode vruchten

#getfitdontquit



Glucomannan

Glucomannan helpt bij:

 § gewichtsverlies

 § ondersteunt optimale cholesterol  
 
 § verbetering diabetis type 2

 § hongerstillend
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Detox & drain

01 ondersteuning bij gewichtscontrole

02 verminderd lichaamsvet

03 100% natuurlijke ingrediënten

04 helpt extra caloriën te verbranden

Ingrediënten
Natuurlijke cafeïne uit guarana, polyfenolen 
uit groene thee (EGCG), cayennepeper en 
Sinetrol®-XPur

Detox & Drain is een natuurlijke formule met een veelzijdige werking. De 6 verschillende 
ingrediënten ondersteunen de gezondheid. De uitgebalanceerde formule helpt bij detox, 
vochtophopingen en cellulitis.

Skinny Burn is een thermogene vetverbrander die helpt overtollig lichaamsvet te verbranden. 
Bovendien laat Skinny Burn je extra calorieën verbranden. Met de 100% natuurlijke 
ingrediënten krijg je meer natuurlijke energie, waardoor afslanken echt plezant wordt.

Skinny burn

01 ongiften en reinigen

02 meer energie

03 hulp bij afvallen

04 minder cellulits

05 een mooiere, zuivere huid

06 betere spijsvertering en stoelgang. 

07 minder last van opgeblazen gevoel.

08 voert overtollig vocht af

09 bevat onstekingswerende ingrediënten

Ingrediënten
Appelazijn, paardenbloem, artisjok
groene thee, gember, curcuma



#didyousaysnacktime
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Helti bars

De Heltibars zijn de ideale snackbar bij een kleine honger on the go of voor bij de koffie.  
De eiwitreep bevat bovendien weinig suiker en weinig calorieën. Door de proteïnen heb je 
ook lang een verzadigend gevoel en voed je jouw spieren.

01 palmolie vrij

02 glutenvrij

03 suikerarm

04 proteïnereep

05 non-guilty pleasure

Smaken
Chocolate toffee, Coconut 

Ingrediënten
een wheyproteïne bar omhuld met een, 
melkchocoladelaag met een gladde 
zachte vulling.



energy & anti-aging

Nightly recharge
Joint serum
Skin tonic
Life guard



#rechargeyourbodyatnight
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Nightly recharge

Is het voor jou belangrijk om een uitgerust, energiek lichaam te hebben als drukke 
zakenman/vrouw, als sporter, als grootouder?
Nightly recharge zorgt ervoor dat je in een beter vorm bent dan anders. Een goede nachtrust, 
gemoedsrust zijn een must om dit te bereiken. De nightly recharge zorgt ervoor dat je ’s 
nachts je lichaam laat herstellen. Je zal ook sneller en beter slapen en stress verminderen.

01 betere nachtrust

02 minder stress 

03 fitter wakker

04 rustgevende werking, meer ontspanning

05 spierherstel

06 vetverbranding stijgt

07 betere huidvernieuwing

08 minder spierkrampen

Ingrediënten
GABA, arginine, glutamine, leucine, ornithine, 
lysine, magnesium, zink, vitamine B6

Smaak
Orange
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#stayyoung

Joint serum

Joint serum is een supplement voor gezonde gewrichten en botten op basis van 
gehydroliseerde collageen, MSM, hyaluronzuur en anti-oxidanten. Het zorgt voor soepeler 
gewrichten en vermindert gewrichtspijntjes, na gebruik van minstens een maand.

01 soepele spieren

02 soepele gewrichten

03 smeert de gewrichten

04 vermindert gewrichtspijn

Ingrediënten
Collageen, hyaluronzuur, vitamine C, MSM, 
druivenpitextract, alfa liponzuur

Smaak
Bosvruchten



MSM

Recent onderzoek toont aan dat 
gebruik van 1 gram MSM, rimpels 
in het gezicht kleiner maakt of zelf 
na gebruik van enkele maanden 
doet verdwijnen.
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Life guard

De life guard is een voedingssuplement die onmisbaar is voor iedereen die een jong en 
energiek leven wenst! Life guard kan niet alleen ingezet worden bij een anti-aging strategie, 
deze is ook goed voor de hart en bloedvaten. Life guard zorgt voor betere fysieke en mentale 
prestaties op hoog niveau. Dit dagdagelijks synergetisch supplement speelt een belangrijke 
rol bij het vetmetabolisme en de energieproductie.

01 sneller terug in vorm komen

02 zo hoog mogelijke energieniveaus

03 ideaal bij anti-verouderingsstrategieën

04 heldere geest en zorgt voor focus

05 stimulerend bij vermoeidheid

06 kalmerend bij rusteloosheid

Ingrediënten
Q10, acetyl-l-carnitine en rhodiola rosea

Skin tonic

Vanaf 25 jaar veroudert je huid. Tussen 30-40 jaar beginnen de dynamische rimpels 
zoals kraaienpootjes, fronsrimpels zichtbaar te worden. Skin Tonic drank is een 
schoonheidssupplement die de huid zichtbaar verjongt, rimpels verminderd en vocht in de 
huid beter laat vasthouden.  Deze anti-aging formule zorgt voor jouw huid, haar en nagels.

01 maakt rimpels kleiner

02 natuurlijke filler werkt vanbinnenuit

03 gaat huidveroudering tegen

04 haar, huid en nagels

Ingrediënten
Collageen, hyaluronzuur, vitamine C, MSM, 
druivenpitextract, alfa liponzuur

Smaak
Bosvruchten



sport

Recovery powder
Cell protect
Lean powder



Recovery powder

Recovery Powder optimaliseert het herstel door snel en efficiënt aanvullen van de glycogeenvoor-
raden en aminozurenspiegels. Ook levert Recovery Powder  elektrolyten belangrijk voor de ze-
nuw- en spierfunctie en de vochtbalans in het lichaam. Ook zijn ze belangrijk voor de zuurtegraad 
van het bloed en het tegengaan van spierkrampen. Deze hersteldrank zorgt ervoor dat de sporter 
volledig uitgerust en optimaal aan zijn volgende training kan beginnen. Na een duurtraining is 
herstel erg belangrijk voor het uithoudingsvermogen en spierherstel. Want hoe langer je traint, hoe 
meer je moet herstellen.

01 sneller herstel van de spieren

02 groei en instandhouden van de spiermassa 

03 glycogeenvoorraden aanvullen

04 vermindering van vermoeidheid en moeheid

05 minder spierkrampen

06 herstel het vochtbalans in het lichaam

Ingrediënten
Snel opgenomen waxy maize koolhydraten, Pep-
toPro® Eiwitten, 10 gram 8:1:1 BCAA, de ande-
re essentiële aminozuren (L-leucine, L-glutamine, 
L-Histidine, L-isoleucine, L-threonine, L-fenylala-
nine, L-methionine), kalium en magnesium.

Smaak
Orange
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Cell protect

Jouw lichaam wordt 10.000 keer per dag aangevallen door vrije radicalen. Vrije radicalen 
trekken moleculen, cellen en DNA kapot. Langdurige stress, sigarettenrook, intensief sporten, 
het eten van veel suikers, bewaarmiddelen, transvetten of het drinken van alcohol krijg je al 
snel een overdosis aan vrije radicalen binnen. Cell protect is een anti-oxidanten formule die 
de cellen beschermt tegen deze aanvallen. Op lange termijn kunnen anti-oxidanten ziekten 
als kanker en hart- en vaatziekten voorkomen. 

01 bescherming van de cellen

02 anti-aging voedingssuplement

03 bescherming bij sporters

04 bescherming van de huid

05 kankerpreventie

06 optimaliseert de immuniteit

Ingrediënten
Reservatrol, granaatappelextract, vit. E, vit. D, 
vit. C, groene thee extract, druivenpitextract, 
Lycopeen, Selenium
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Lean powder

Lean Powder is een “all-in one” whey eiwitshake met toegevoegde leucine, creatine en zink. 
Lean Powder zorgt voor een snellere toename van droge spiermassa (ver verliezen, meer 
spiermassa), zorgt voor meer kracht en ondersteunt het herstel na een training. Door de 
strategische toevoegingen is deze shake veel efficiënter dan een gewone whey shake bij 
spierherstel en opbouw van droge spiermassa.

01 spieropbouw

02 spierherstel 

03 meer kracht 

04 hongerstillend, verzadigend gevoel

05 minder spiervermoeidheid

06 huidversteviging

Ingrediënten
WPC 80 whey proteïne, Leucine, Creatine 
en zink

Smaken
Vanilla, Chocolate

sport

#readytobelean?



WPC 80

Whey proteïne, is het hoogste 
kwaliteit whey eiwit voor wat betreft 
spieropbouw. Whey Proteïne heeft 
de hoogste biologische waarde, 
bevat het meeste BCAA’s en wordt 
het snelst opgenomen. Het heeft 
een hoog eiwitgehalte en is een 
bron van vertakte aminozuren. 
Het is een bron van gemakkelijk 
verkrijgbare energie.
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gels

Onze gels zijn effectief, bevatten geen chemicaliën en 
zitten boordevol natuurlijke extracten. Ieder ingrediënt is 
zorgvuldig geselecteerd en heeft een specifieke én bewezen 
medisch effect.
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Anti-cellulite gel

Cold relieve gelSixpack gel

Fast recovery gel

Hot relieve gel

 § vermindering cellulite

 § vochtafdrijvend

 § huidverstevigend

 § cooling down na het sporten

 § vermindering pijnprikkels

 § verminderd zwellingen, ontstekingen, overbelasting, ...

 § goed bij oedeem

 § vetverbranding

 § verstevigend

 § strakkere huid

 § vochtafdrijvend

 § herstelgel na het sporten

 § verlichting spierkrampen

 § vermoeide spieren verlichten

 § opwarming van de spieren

 § pijnvermindering chronische    

 gewrichtspijnen en spieraandoeningen



www.heltitude.com
Europe, Belgium

Become a helti ambassador #heltitude

Follow us on


