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Sunrider helpt de levens en gezondheid van mensen over de hele
wereld te verbeteren
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OMDAT JE GEZONDHEID ERTOE DOET!!

NIEUW JAAR, BETER IN JE VEL
Ik ga ervoor, na een aantal maanden weinig tot niet te hebben gesport bij Fit4Lady,
is het tijd voor een nieuwe start met Fitness Brigade™ van Sunrider®, thuis sporten.
Doel: de 5 aangekomen kilo's weer kwijtraken.
Tijdens een goed skype gesprek met mijn collega, heb ik besloten toch weer met de
Suntrim® Plus capsules te beginnen. Niet een half uur voor het eten, maar 's
morgen meteen uit bed innemen. Ik ga ervoor, doe je mee?
Groet Marion

Vitalite® Slim Caps™ & Suntrim® Plus
Zorg dat je in 2015 beter in je vel zit met twee van Sunriders bestverkopende
gewichtsmanagementproducten. Beide zijn gemakkelijk op te nemen in een gezonde
dagelijkse routine en helpen je om je doelstellingen te behalen, of je nu gewicht wilt
verliezen, op gewicht wilt blijven of de resultaten van je huidige fitness programma of
dieet wilt maximaliseren.

Dat fitnessvoornemen dat je elk
jaar weer hebt, is eindelijk haalbaar

Met Suntrim® Plus heb je in
slechts 30 minuten een voller
gevoel, zodat je niet teveel zult
eten**.
Deze innovatieve formule helpt je al
vanaf de eerste dag minder te eten!
Je neemt gewoon drie capsules 3045 min voor een maaltijd met
voldoende vloeistoffen in. Je zult nog
gewoon zin in eten hebben en van
je eten genieten, maar als vanzelf
minder willen eten en zo voorkomen
dat je teveel eet. Blijf je het innemen,
dan kan SunTrim® Plus je helpen
een gezond gewicht te bereiken en
behouden, doordat het gezonde
eetgewoonten helpt aan te leren.
Voordelen
- Voorkom dat je te grote porties eet
en bevordert gezonde eetgewoonten
- Werkt snel en doeltreffend na 30-45
minuten
- Zuiver natuurlijke kruidenformule
zonder schadelijke ingrediënten
- Optimalissert vetverbrandende
stofwisseling en onderdrukt trek in
junkfood

dankzij Vitalite® Slimcaps™. Dit
compleet natuurlijke supplement is
samengesteld om je het gevoel te
geven dat je vol zit en de
natuurlijke stowisselingsprocessen
van het lichaam te optimaliseren. zo
helpt het je af te slanken en in
vorm te komen. In tegenstelling tot
vele andere
gewichtsmanagementproducten die
vandaag de dag op de markt zijn,
zijn Vitalite® Slimcaps™ compleet
natuurlijk, zonder chemische of
synthetische toevoegingen.
Werkt synergetisch met
lichaamseigen natuurlijke
zuiveringssystemen.
Bevordert efficiënte
stofwisseling in combinatie
met gezond eten en
lichaamsbeweging.
Bevat geen efedrine (ma
huang), guarana, cafeïne,
suiker, kunstmatige
zoetstoffen of chemische
toevoegingen.
Werkt als aanvulling op elk
gezond, evenwichtig
programma voor
gewichtsmanagement.

- Bevat geen opwekkende middelen
of laxeermiddelen.

Vitalite® Slim caps™
bestellen

Aanbevolen gebruik
Neem drie capsules 30-45 minuten
voor een maaltijd in met 300 ml
Fortune Delight® of water.

Suntrim® Plus bestellen

Riskante 'energiedranken'?
Niet bij Mijn Balans met Sunrider.
Wie wil er niet een beetje extra energie in de drukke wereld van vandaag?
Vele van ons kunnen af en toe wel een energieboost gebruiken, maar het wordt
steeds duidelijker dat zogenaamde energiedranken niet de veiligste of gezondste
manier zijn om die boost te krijgen.
Recente nieuwsberichten wijzen op de mogelijke gezondheidsrisico's van deze
dranken, waaronder slapeloosheid, een verhoogde of onregelmatige hartslag,
agitatie, stuiptrekkingen en mogelijk de dood. Energiedranken bevatten meestal
grote hoeveelheden cafeïne in combinatie met andere ingrediënten die stimulerende
effecten hebben, waardoor deze dranken tijdbommen zijn voor een overdosis aan
cafeïne en andere negatieve bijwerkingen.
Bovendien bevatten energiedranken doorgaans een grote hoeveelheid suiker, die niet
alleen de maag aantast maar ook andere potentiële gezondheidsproblemen kan
opleveren. Als ze geen suiker bevat, zit er meestal wel een synthetische zoetstof in.
Gelukkig is er Sunrider. Hier vindt je vier geweldige Sunrider® producten die helpen
om op een natuurlijke en veilige manier energie te leveren.

Sunrise®
Helpt om je energie op peil te
houden met gojibessen, Chinese
ginsengwortel en kornoeljebessen.
Natuurlijke, voedzame boost met
weinig calorieën.
Sunrise® voedingsstoffen worden
gemakkelijk door het lichaam
opgenomen en verwekt.
Geformuleerd zonder kunstmatige
zoetstoffen, kleuren of
conserveringsmiddelen.

Sunrise® bestellen

Sportcaps®
Bevat compleet natuurlijk
stimulerende energieproducten
zonder chemische of syntetische
toevoegingen.
Verbetert sportprestaties en
algehele conditie
Geformuleerd met highperformance ingrediënten zoals
bijenpollen, alfalfa, rozenbottel en
kelp, gemengd met een door
Sunrider ontwikkelde kruidenbasis.

Sportcaps® bestellen

Fortune Delight® & Calli®
Gezond alternatief voor 'energiedranken': zonder suiker, vet, cholesterol,
kunstmatige zoetstoffen of chemische toevoegingen en bevat weinig
calorieën.
Het belangrijkste ingrediënt, Camellia sinensis, bevat antioxidante
theecatechinen die je helpen om het lichaam te zuiveren van afvalstoffen
zoals vrije radicalen, opdat je gezonder en energieker kunt leven.
Breng je gezondheid niet in gevaar met hippe 'energiedrankjes': Vertrouw op
Sunrider om gezonde, veilige producten te leveren die je energie op
natuurlijke en effectieve wijze op peil houden, zoals Sunrider dat al meer dan
30 jaar doet.

Fortune Delight bestellen

Calli® bestellen

Ware luxe artikelen
....................Mijn

Balans maakt met Sunrider Valentijnsdag extra chamant

Toon dit jaar op Valentijnsdag je genegenheid met een cadeau van Mijn Balans, Mijn
Balans biedt gezonde, prachtige geschenken die gemaakt zijn met de beste
kwaliteitsingrediënten en die werkelijk 'ik hou van jou' uitstralen. Bekijk onze mooie
Sunrider selecties en zorg voor het welzijn van je geliefden deze valentijnsdag.

Kandesn® Milde
Huidverzorging Proefset
Voor een frisse, jeugdig uiziende en
verjongde huid is de Kandesn® Milde
Huidverzorging Proefset niet te
overtreffen. Met de nieuwste technologiën
voor de huidverzorging en
geconcentreerde hoeveelheden
antiverouderende ingrediënten zoals
plantaardig squaleen, jojoba-olie en
olijfolie, laat deze set je gezicht van haar
beste kant zien. En op een dag zoals
Valentijnsdag wil elke vrouw er
schitterend uitzien.

Kandesn® Milde Huidverzorging proefset bestellen

Kandesn® Beauty Bar wordt een super duo met de
bodylotion voor hem en voor haar!!

Kandesn® Beauty Bar bestellen

Voor haar

Oi-Lin® Hand-&
Bodylotion
Zeep jezelf in met de Kandesn® Beauty
Bar en laat de spanningen van de dag
achter je. De Beauty Bar zorgt voor een
milde reiniging van zowel het lichaam als
het gezicht en je huid voelt glad, zacht,
verfrist en gevoed aan. Geef je huid
vervolgens de broodnodige hydratatie met

Oi-Lin® Hand-& Bodylotion. De
kruidenextracten en heerlijke geur zorgen
voor kalmering en ontspanning.

Oi-Lin® Hand-& Bodylotion bestellen

Voor Hem

Dr. Chen® Hand-&
Bodylotion
Vergeet de mannen niet!! Kandesn®
Beauty Bar wordt een eersteklas duo voor
de persoonlijke verzorging, verschaf hem
precies wat hij nodig heeft: een schone,
gehydrateerde huid. Het is pHgebalanceerd en werkt harmonisch samen
met de zuurmantel zodat met de
voedzame kruideningrediënten van de
Beauty Bar en de Hand-& Bodylotion een
droge, strakke huid wordt verbannen. Op
Valentijnsdag en het hele jaar door kan hij
dankbaar zijn voor deze huidverzorging.

Dr. Chen® Hand-& Bodylotion bestellen
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