
Bestrijd verkoudheids- en griepseizoen ontvang gratis Citric C™ Tab Bekijk deze e-mail in uw browser

Bestrijd het verkoudheids- en
griepseizoen met Sunrider
gratis Citric C™ Tab

U heeft een online account bij Sunrider.com, ik ben uw contactpersoon en ik geef u
graag extra informatie, veel leesplezier, Sunrider groet Marion Danenberg.

De beste manier om gezond te blijven in elk seizoen en vooral in de winter, is het
natuurlijke afweersysteem van het lichaam te versterken door goede voeding en
gezonde gewoonten. Door proactief te zijn wat betreft gezondheid en de
lichaamsbalans, zijn we minder vatbaar voor verkoudheids- en griepvirussen. Wapen
uzelf met de superselectie om uw immuunsysteem te ondersteunen en u op uw best
te voelen. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u opmerkingen of zou u over een bepaald onderwerp eens wat meer willen
weten mail mij dan gerust!

Kent u iemand die hier wat aan heeft stuur deze mail dan gerust door!

contact@mijnbalans.nl

Gratis Citric C ™ Tab
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Top product: Citric
C™ Tab

Doordat we in de
overgang van het
zomerseizoen naar het
winterseizoen zitten,
ervaart ons lichaam
grote temperatuur
verschillen. Onze
weerstand wordt dan
getest.

Citric C™ Tab
kauwtabletten hebben
een natuurlijk heerlijke
smaak en zijn een
handige en lekkere
manier om uw
dagelijkse portie
vitamine C binnen te
krijgen. Onze tabletten
zijn gemaakt van,....klik
hier

Indien u voor
20 oktober 2013 uw
minimale bestelling van
€ 200,00 plaatst op
www.sunrider.com,
ontvangt u voor
31 oktober 2013
gratis een potje Citric
C™ Tab.

 

5 Elementen: Metaal
Vanuit de 5 elementen
zitten we nu in het
element Metaal,

Kenmerken van Metaal
zijn:

Sunrider product
Conco™

klik hier voor meer
informatie over de 5
elementen en dan met
name over het element
Metaal
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