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VitaTaste®      is een natuurlijk kruidenconcentraat en 
dieetsupplement dat de behoefte vermindert aan suiker en 
aan verslavende gewoonten als roken, het gebruik van 
alcohol en drugs. Er is niets op de markt dat met dit product 
kan worden vergeleken, een prachtig voorbeeld van de 
deskundigheid van de eigenaren met hun unieke en 
exclusieve kruidenformules.  

 
 

Voedingskenmerken 
 

Als je gezond bent, eet je instinctmatig wat goed voor je is: 
je lichaam geeft aan wat het nodig heeft en wanneer. Zodra 
je echter zoetigheid en andere kunstmatige smaakstoffen tot 
je neemt, verliest het lichaam dat natuurlijke instinct en 
onderscheidingsvermogen. Suiker is hiervan een goed 
voorbeeld, als je suiker eet, stijgt de suikerspiegel in je 
bloed. Dit voelt aan als een energiestoot. De alvleesklier 
reageert door meer insuline af te scheiden, waardoor de 
suikers snel worden opgenomen. Daardoor daalt je 
suikerspiegel weer heel snel. Je lichaam zal na verloop van 
tijd weer om een volgende dosis suiker vragen om de 
suikerspiegel weer te laten stijgen. Zo werkt suiker dus 
verslavend en verstoort de natuurlijke regulatie van de 
suikerspiegel. Gebruik van suiker en andere 
lichaamsvreemde stoffen, zoals cafeïne, alcohol en nicotine, 
belasten op den duur de alvleesklier. 
De kruidencombinatie in Vitataste kan helpen deze 
verslavingscirkel te doorbreken. Het voedt en versterkt 
bovendien de alvleesklier. Het resultaat is direct te meten. 
Open een capsule en neem een deel van de inhoud van een 
capsule op je tong. Vermeng het goed met je speeksel 
alvorens het door te slikken. Neem nu als test een stukje 
chocolade, of een beetje suiker. Je proeft de suiker niet, het 
is überhaupt vies. Hierna kun je een stukje rauwe broccoli of 
komkommer nemen. Let op het verschil in smaakervaring! 
De test werkt ook uitstekend met sigaretten en een 
alcoholhoudende drank. Het gebruik van Vitataste blijkt ook 
een goed effect te hebben op de bloedsuikerspiegel. Verpakt 
per 100 stuks. 

  
Eigen Ervaring en Moderne Productie 
 

Alle  Sunrider®  producten  zijn  wetenschappelijk  
onderzocht, ontwikkeld, samengesteld en geproduceerd 
volgens eigen  expertise en  in  een   modern 
productieproces. Dit garandeert  dat  hun  producten 
superieur zijn in kwaliteit, concentratie, effectiviteit en 
veiligheid.  

 

 
 

 

 

De  oprichter  van  Sunrider, Dr. Tei-Fu  Chen, heeft  
een  graad  in  de  farmacie en  is een  
wereldberoemde kruidendeskundige. Zijn vrouw, Dr. 
Oi-Lin Chen, is een  begaafde arts.  Zij leiden een 
team  wetenschappers dat toeziet  op de  uitgebreide 
en  complexe  productie  van  Sunrider®  producten. 
Sunrider heeft  honderden miljoenen  dollars  
geïnvesteerd  in hightech wetenschappelijk onderzoek  
en  productiefaciliteiten  van 186.000 m2.  In  het   
geheime  productieproces worden  de  nuttige  
extracten van  vele  kilo’s onbewerkte kruiden  
geconcentreerd tot een  eindproduct vol 
voedingsstoffen. De Sunrider productiefaciliteiten  
zijn veilig, ethisch verantwoord en milieuvriendelijk. 

 
Aanbevolen gebruik 

 
Neem 1 á 2 capsules voor of tijdens de maaltijd. Het 
liefst combineren met Suncare. 
 

Ervaringen van IBO’s 
 

Marga Vlaar: 
Als ik Vitataste inneem dan smaken de producten die goed 
voor me zijn veel beter, maar alle suiker producten zijn heel 
vies, je ervaart meer de chemische ingrediënten. Je hebt 
minder trek in zoetigheid. 
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