
Verbeter de kwaliteit  
van mensenlevens over  

de hele wereld 



Wilt u anderen helpen hun levensstijl 
te verbeteren? 



Wilt u een beter leven en wilt u 
genieten van meer leuke dingen? 



Heeft u tijd voor uw dierbaren en de 
dingen waar u van houdt? 



Bent u op zoek 
naar een 

gezondere, 
gebalanceerde 

levensstijl? 



Helaas moeten velen van ons 
de harde realiteit onder ogen zien. 



Babyboomers. 
Slechts 7% van de 

mensen 
is met 65 jaar 

financieel 
onafhankelijk. 

Bron: statisticbrain.com 



Generatie X heeft meer schulden en 
is minder welvarend dan hun ouders. 

Bron: Bloomberg.com 



54% van generatie Y zegt dat schulden hun grootste 
financiële zorg zijn. 42% zegt dat schulden 

overweldigend zijn.  



71% van de afgestudeerden heeft een 
studentenlening. De gemiddelde leenschuld  

is $ 30.000. 

Bron: whitehouse.gov 



Overgewicht is veel voorkomend, serieus en kostbaar 
probleem. 69% van de volwassenen in de VS heeft 

overgewicht of is zwaarlijvig. 

Bron: CDC.gov 



1 op de 3 kinderen 
heeft overgewicht of is zwaarlijvig. 

Bron: Harvard.edu 



We begrijpen uw uitdagingen. 

Presenter
Presentation Notes
Onze oprichter, Dr. Tei-Fu Chen, heeft deze uitdagingen zelf ervaren en hij heeft een ongelooflijke oplossing gevonden die hij al meer dan 30 jaar lang deelt.



De kracht van voeding 
• Dr. Tei-Fu Chen was een mager 

jongetje dat in armoede opgroeide 
in Taiwan. 
 

• Om Tei-Fu’s gezondheid te 
verbeteren, gaf zijn opa hem 
kruidendrankjes gebaseerd op 
eeuwenoude manuscripten. 
 

• Tei-Fu was zich al van jongs af aan 
bewust van de kracht van gezonde, 
hoogwaardige voeding. 



Grote dromen 
• Tei-Fu emigreerde naar de 

Verenigde Staten tijdens 
een ernstige recessie.  
 

• Hij had drie banen om 
voor zijn kleine gezin te 
zorgen.  
 

• Zijn droom om een 
succesvol bedrijf 
te hebben leek 
onmogelijk. 



Succes plannen 
• Tei-Fu realiseerde zich al snel 

dat 3 op de 4 succesvolle mensen 
hun eigen bedrijf hebben en zelf 
ontwikkelen. 
 

• Hij wilde voor iedereen een 
zakelijke kans creëren. 



Kans voor iedereen 
• In 1982 richtte Tei-Fu Sunrider 

International op. 
 

• Hij vindt dat iedereen de kans 
moet krijgen om zijn of haar 
levensstijl en welzijn te 
verbeteren. 

             
 



Sunrider biedt een unieke, 
nieuwe kans voor iedereen. 

  
• GEEN HOGE OPSTARTKOSTEN 
 
• GEEN GROTE INVENTARIS 
 
• GEEN AGRESSIEVE       
  VERKOOPTECHNIEKEN 
 
• GEEN OVERUREN 
 
• GEEN VERKOOPERVARING    
   VEREIST 
 
• GEEN DIPLOMA VEREIST 
 
 



Uw Sunrider bedrijf is zoals u dat wilt. 

Alles-in-een, 
administratie, support 
en marketing geregeld, 
eenvoudiger dan 
franchise, met het 
gemak van werken 
vanuit uw eigen huis.  



Uw tijd is zeer 
kostbaar. We willen 

dat u optimaal 
profiteert in de 

kortst mogelijke tijd. 



30 dagen lang € 10.000 per dag is € 300.000. 
Dat klinkt goed. 



Maar onze zakelijke kans is gebaseerd op 
de kracht van duplicatie. 

Dag 1 – € 1 
Dag 2 – € 2 
Dag 3 – € 4 
Dag 4 – € 8 

Dag 5 – € 16 
Elke dag verdubbeld 

 MEER DAN 
€ 530.000.000 
IN SLECHTS  
30 DAGEN 

Wilt u liever € 1 ontvangen en 
deze 30 dagen lang elke dag 
verdubbelen? 
 
Als u ervoor kiest uw geld te 
verdubbelen, heeft u 
uiteindelijk € 530.000.000 in 
plaats van € 300.000. 



De kracht van het delen,  
de kans, en de producten. 



De kracht van 15 minuten 

Besteed elke dag 15 tot 20 
minuten aan het contact 
leggen met 2 mensen met 
wie u de Sunrider-kans 
deelt. Zo bereikt u in een 
jaar meer dan 700 mensen!  
 
Als iedereen dit doet, 
zijn de mogelijkheden 
eindeloos. 



De kracht van begeleiden, delen, helpen 
en mensen de weg naar succes tonen, is een van  

de belangrijkste dingen. 



U bent niet alleen. 
Ons supportteam staat achter u. 



Dit is geen hype of een doorsneeverkoopbaan. 
Dit bedrijf biedt een waardevol eigendom voor  

toekomstige generaties.  



 
U KUNT 

NU PARTTIME 
€ 5.000,  

€ 10.000 
OF MEER PER MAAND 

GAAN VERDIENEN!* 
 * De vermelde inkomsten zijn niet noodzakelijkerwijs representatief of typisch voor de inkomsten die Sunrider Independent Business Owners (IBO's) kunnen of zullen verdienen als 

gevolg van hun deelname aan het Sunrider-bedrijfsplan. Deze verklaringen kunnen niet worden gezien als garanties of toekomstverwachtingen van uw werkelijke inkomsten of 
winsten. Het gemiddelde jaarinkomen van actieve Sunrider IBO's op basis van de maanden waarin ze actief waren was $ 2344 in 2014. Een actieve Sunrider IBO is een IBO die $ 100 
of meer aan IBO-omzet in een maand verdient. Net als bij elk ander zelfstandig bedrijf komt succes alleen voort uit toegewijde verkoopinspanningen, hard werk, ijver en leiderschap. 



Bedrijfsplan in een oogopslag: 

* De vermelde inkomsten zijn niet noodzakelijkerwijs representatief of typisch voor de inkomsten die Sunrider Independent Business Owners (IBO's) kunnen of zullen verdienen als 
gevolg van hun deelname aan het Sunrider-bedrijfsplan. Deze verklaringen kunnen niet worden gezien als garanties of toekomstverwachtingen van uw werkelijke inkomsten of 
winsten. Het gemiddelde jaarinkomen van actieve Sunrider IBO's op basis van de maanden waarin ze actief waren was $ 2344 in 2014. Een actieve Sunrider IBO is een IBO die $ 100 
of meer aan IBO-omzet in een maand verdient. Net als bij elk ander zelfstandig bedrijf komt succes alleen voort uit toegewijde verkoopinspanningen, hard werk, ijver en leiderschap. 

EXTRA BONUS 
REISPREMIEFONDS 
VRAAG UW UPLINE OM MEER INFORMATIE 

GROUP BUSINESS LEADER 
PERFORMANCE BONUS 

WINSTDELING 

LEADERSHIP DEVELOPMENT 
BONUS 

BUSINESS LEADER 
HIGH PERFORMANCE BONUS 

BUSINESS LEADER 
PERFORMANCE BONUS 

RETAIL PROFIT, IBO BONUS 
EN TRAINING BONUS 

$ 25.280   GOLDEN MASTER BUSINESS LEADER 
$ 13.749   SILVER MASTER BUSINESS LEADER 
 $ 6243    GROUP BUSINESS LEADER 
 $ 1673    BUSINESS LEADER 

Maandinkomen in 2014* 



In 2014 was het gemiddelde maandinkomen 
van een gezin in de VS $ 4491. 

  
GEMIDDELD GEZINSINKOMEN 

IN DE VS IN 2014 

$ 4491/mnd 

  
GEMIDDELD 

GEZINSINKOMEN 

Bron: CNN.com 



Begin vandaag met het creëren van uw waardevolle 
bezit. Onze Group Business Leaders verdienden 

gemiddeld $ 6243 per maand in 2014.* 

$ 6243/mnd 

GROUP BUSINESS LEADER 

DIRECT 
INKOMEN 

*  De vermelde inkomsten zijn niet noodzakelijkerwijs representatief of typisch voor de inkomsten die Sunrider Independent Business Owners (IBO's) kunnen of zullen verdienen als 
gevolg van hun deelname aan het Sunrider-bedrijfsplan. Deze verklaringen kunnen niet worden gezien als garanties of toekomstverwachtingen van uw werkelijke inkomsten of 
winsten. Het gemiddelde jaarinkomen van actieve Sunrider IBO's op basis van de maanden waarin ze actief waren was $ 2344 in 2014. Een actieve Sunrider IBO is een IBO die $ 100 
of meer aan IBO-omzet in een maand verdient. Net als bij elk ander zelfstandig bedrijf komt succes alleen voort uit toegewijde verkoopinspanningen, hard werk, ijver en leiderschap. 



Silver Master Business Leaders verdienden 
gemiddeld $ 13.749 per maand in 2014.* 

$ 13.749/mnd 

BUSINESS LEADER GROUP BUSINESS 
LEADER 

SILVER MASTER 
BUSINESS LEADER 

DIRECT 
INKOMEN 

*  De vermelde inkomsten zijn niet noodzakelijkerwijs representatief of typisch voor de inkomsten die Sunrider Independent Business Owners (IBO's) kunnen of zullen verdienen als 
gevolg van hun deelname aan het Sunrider-bedrijfsplan. Deze verklaringen kunnen niet worden gezien als garanties of toekomstverwachtingen van uw werkelijke inkomsten of 
winsten. Het gemiddelde jaarinkomen van actieve Sunrider IBO's op basis van de maanden waarin ze actief waren was $ 2344 in 2014. Een actieve Sunrider IBO is een IBO die $ 100 
of meer aan IBO-omzet in een maand verdient. Net als bij elk ander zelfstandig bedrijf komt succes alleen voort uit toegewijde verkoopinspanningen, hard werk, ijver en leiderschap. 



Golden Master Business Leaders verdienden 
gemiddeld $ 25.280 per maand in 2014.* 

GOLDEN MASTER 
BUSINESS LEADER 

RESTINKOMEN 

$ 25.280/mnd 

MIJN BUSINESS 
LEADERS 

EN IK 
VERDIENDEN 

GEZAMENLIJK 
BIJNA $ 1.000.000 

IN 2014* 

*  De vermelde inkomsten zijn niet noodzakelijkerwijs representatief of typisch voor de inkomsten die Sunrider Independent Business Owners (IBO's) kunnen of zullen verdienen als 
gevolg van hun deelname aan het Sunrider-bedrijfsplan. Deze verklaringen kunnen niet worden gezien als garanties of toekomstverwachtingen van uw werkelijke inkomsten of 
winsten. Het gemiddelde jaarinkomen van actieve Sunrider IBO's op basis van de maanden waarin ze actief waren was $ 2344 in 2014. Een actieve Sunrider IBO is een IBO die $ 100 
of meer aan IBO-omzet in een maand verdient. Net als bij elk ander zelfstandig bedrijf komt succes alleen voort uit toegewijde verkoopinspanningen, hard werk, ijver en leiderschap. 



WE HEBBEN EEN PRACHTIG 
HUIS VAN 745 VIERKANTE 

METER EN EEN 
VAKANTIEHUIS VAN 465 

VIERKANTE METER, 
ALLEMAAL DANKZIJ ONS 
WERK VOOR SUNRIDER.* 

Sharon Farnsworth Ekins 
Sandy, UT 

*  De vermelde inkomsten zijn niet noodzakelijkerwijs representatief of typisch voor de inkomsten die Sunrider Independent Business Owners (IBO's) kunnen of zullen verdienen als 
gevolg van hun deelname aan het Sunrider-bedrijfsplan. Deze verklaringen kunnen niet worden gezien als garanties of toekomstverwachtingen van uw werkelijke inkomsten of 
winsten. Het gemiddelde jaarinkomen van actieve Sunrider IBO's op basis van de maanden waarin ze actief waren was $ 2344 in 2014. Een actieve Sunrider IBO is een IBO die $ 100 
of meer aan IBO-omzet in een maand verdient. Net als bij elk ander zelfstandig bedrijf komt succes alleen voort uit toegewijde verkoopinspanningen, hard werk, ijver en leiderschap. 



MIJN MAANDINKOMEN 
BIJ SUNRIDER WAS  

MEER DAN MIJN 
JAARINKOMEN.* 

Cornelius Wucher 
Zwitserland 

 

*  De vermelde inkomsten zijn niet noodzakelijkerwijs representatief of typisch voor de inkomsten die Sunrider Independent Business Owners (IBO's) kunnen of zullen verdienen als 
gevolg van hun deelname aan het Sunrider-bedrijfsplan. Deze verklaringen kunnen niet worden gezien als garanties of toekomstverwachtingen van uw werkelijke inkomsten of 
winsten. Het gemiddelde jaarinkomen van actieve Sunrider IBO's op basis van de maanden waarin ze actief waren was $ 2344 in 2014. Een actieve Sunrider IBO is een IBO die $ 100 
of meer aan IBO-omzet in een maand verdient. Net als bij elk ander zelfstandig bedrijf komt succes alleen voort uit toegewijde verkoopinspanningen, hard werk, ijver en leiderschap. 



MET ONZE DOWNLINE KONDEN MIJN 
MAN EN IK VERSCHILLENDE  

KERKEN EN WEESHUIZEN IN AFRIKA 
STEUNEN.* WE ZIJN ZO  

DANKBAAR DAT SUNRIDER ONS 
HIERBIJ HEEFT GEHOLPEN.  

Ceci Sullivan 
Billings, Montana 

 *  De vermelde inkomsten zijn niet noodzakelijkerwijs representatief of typisch voor de inkomsten die Sunrider Independent Business Owners (IBO's) kunnen of zullen verdienen als 
gevolg van hun deelname aan het Sunrider-bedrijfsplan. Deze verklaringen kunnen niet worden gezien als garanties of toekomstverwachtingen van uw werkelijke inkomsten of 
winsten. Het gemiddelde jaarinkomen van actieve Sunrider IBO's op basis van de maanden waarin ze actief waren was $ 2344 in 2014. Een actieve Sunrider IBO is een IBO die $ 100 
of meer aan IBO-omzet in een maand verdient. Net als bij elk ander zelfstandig bedrijf komt succes alleen voort uit toegewijde verkoopinspanningen, hard werk, ijver en leiderschap. 



IK VERDIENDE MIJN EERSTE 
SUNRIDER-AUTO, VERVOLGENS 
ANDERE AUTO'S, COLLEGEGELD 
VOOR MIJN KINDEREN EN VELE 

ONVERGETELIJKE WERELDREIZEN.* 

Nancy Donahue 
Missoula, Montana 

*  De vermelde inkomsten zijn niet noodzakelijkerwijs representatief of typisch voor de inkomsten die Sunrider Independent Business Owners (IBO's) kunnen of zullen verdienen als 
gevolg van hun deelname aan het Sunrider-bedrijfsplan. Deze verklaringen kunnen niet worden gezien als garanties of toekomstverwachtingen van uw werkelijke inkomsten of 
winsten. Het gemiddelde jaarinkomen van actieve Sunrider IBO's op basis van de maanden waarin ze actief waren was $ 2344 in 2014. Een actieve Sunrider IBO is een IBO die $ 100 
of meer aan IBO-omzet in een maand verdient. Net als bij elk ander zelfstandig bedrijf komt succes alleen voort uit toegewijde verkoopinspanningen, hard werk, ijver en leiderschap. 



 
WE GINGEN VAN USD $ 10 

NAAR USD $ 25.000.000 
MET SUNRIDER.* 

Kam Tim Tang & Wai Ieng Cheang 
Macau 

 
*  De vermelde inkomsten zijn niet noodzakelijkerwijs representatief of typisch voor de inkomsten die Sunrider Independent Business Owners (IBO's) kunnen of zullen verdienen als 
gevolg van hun deelname aan het Sunrider-bedrijfsplan. Deze verklaringen kunnen niet worden gezien als garanties of toekomstverwachtingen van uw werkelijke inkomsten of 
winsten. Het gemiddelde jaarinkomen van actieve Sunrider IBO's op basis van de maanden waarin ze actief waren was $ 2344 in 2014. Een actieve Sunrider IBO is een IBO die $ 100 
of meer aan IBO-omzet in een maand verdient. Net als bij elk ander zelfstandig bedrijf komt succes alleen voort uit toegewijde verkoopinspanningen, hard werk, ijver en leiderschap. 



SUNRIDER IS 
HET TYPE BEDRIJF 

WAAR IK ALTIJD AL NAAR OP 
ZOEK WAS! 

Diane Haryett 
Lumsden, Saskatchewan, Canada  

 



DIT BEDRIJF BIEDT  
EINDELOZE MOGELIJKHEDEN 

VOOR IEDEREEN. 

Jozsef & Edina Barta 
Hongarije 

 



SUNRIDER… 
ONZE PASSIE! 

ONZE DROOMBAAN! 

Donna Ehrlich 
Chattanooga, Tennessee, VS  



Don Caster 
Columbus, Ohio 

 

HET JUISTE BEDRIJF 
VOOR DIT MOMENT 



Een succesvol bedrijf 
moet de effectiefste 

producten hebben die 
uniek en van de hoogste 

kwaliteit zijn. 
 

Dr. Tei-Fu Chen is een expert op 
het gebied van moderne 
farmacologie in combinatie met 
eeuwenoude Chinese 
kruidenwijsheid.  



DR. OI-LIN CHEN, 
arts  

DR. REUBEN K. CHEN, 
erkend arts 

ERIC CHEN, 
organisch chemicus 

Dr. Chen runt het Sunrider bedrijf samen met zijn familie,  
die ook experts zijn, waardoor de veiligheid, kwaliteit, uniekheid  

en doeltreffendheid van de producten wordt gegarandeerd. 



Onderzoek en ontwikkeling 
doen we zelf. 

ONDERZOEK  ONTWIKKELING 



We hebben onze eigen productiefaciliteiten. 

• Ruim 185.000 
vierkante meter 

 

• Honderden miljoenen 
dollars geïnvesteerd 



Ontwikkeld en geproduceerd in Los Angeles, Californië, VS 
We beheren de volledige productcyclus vanaf het eerste concept 

tot onderzoek, productie en distributie.  



Extractie en concentratie voor  
maximale resultaten 

1. REINIGEN 2. VERPULVEREN 3. FORMULEREN 4. EXTRACTIE 

5. CONCENTRATIE 6. SPROEIDROOG 7. FLO COAT 8. VERPAKKEN 



Filosofie der Regeneratie™ 

is de basis voor de ontwikkeling 
van alle Sunrider-producten. 
 
We gebruiken de juiste combinatie van 
de meest hoogwaardige ingrediënten en 
geconcentreerde voeding om het 
lichaam te voeden en reinigen zodat het 
een langere levensduur en optimale 
gezondheid kan bereiken. 

Voeden + reinigen = balans 



Onze producten zijn ontworpen om ons lichaam 
tegen verontreiniging te beschermen. 

Onze verontreinigde, drukke 
omgeving is van invloed op onze 
gezondheid. Daarom is het zo 
belangrijk om het milieu binnen en 
buiten ons lichaam te beschermen.  
 



Onze huid is het grootste orgaan van ons lichaam.  
De eerste stap is om onze huid, tegen verontreiniging  

van buitenaf, te beschermen. 
Sunrider®-
huidverzorgingsproducten  
voeden en reinigen met de  
meest hoogwaardige 
etherische kruidenoliën en 
plantaardige ingrediënten. 
 
Ze zijn pH gebalanceerd 
om onze huid te 
beschermen. 
 
Ze bevatten geen 
aardoliebijproducten of 
dierlijke oliën die ons 
lichaam verontreinigen.  
 
 
 



We ondernemen dezelfde stappen  
om ons inwendig te beschermen. 

• VOEDINGSSUPPLEMENTEN OP BASIS VAN KRUIDEN 
• GEWICHTSVERLIES EN FITNESS 
• VOEDING EN DRANKEN 
 
 

We voeden en reinigen ons lichaam met de juiste combinatie van de 
meest hoogwaardige ingrediënten en geconcentreerde voeding.  



Waarom we geconcentreerde voeding nodig hebben 
We zijn meer gestrest dan ooit. Om 
met die stress om te kunnen gaan, 
eten we te veel, waardoor we 
aankomen.  
 
Als we niet genoeg eten, hebben 
we geen energie. 
 
Met geconcentreerde voeding kunt 
u minder eten, maar meer 
voedzame stoffen binnenkrijgen. 



Waarom we geconcentreerde  
voeding nodig hebben 

Elke dag een glas rode wijn 
drinken zou bijvoorbeeld 

gezond zijn, maar... 



…om echt te profiteren van wijn, 
zou u meer dan 400 flessen per dag moeten drinken! 



Producten getest 
door de familie zijn      
               
ingrediënten. 
De vijf kinderen en veertien kleinkinderen 
van de Chens gebruiken allemaal 
Sunrider®-producten. 
 
Sunrider-producten bevatten de juiste 
combinatie voeding zonder gevaarlijke 
ingrediënten zoals GGO's, kunstmatige 
smaak- of zoetstoffen en schadelijke 
toevoegingen. 

zonder schadelijke 



 *Resultaten kunnen variëren afhankelijk van uw intensiteitsniveau, voedingspatroon en andere redenen. Regelmatige beweging, een goed dieet en 
voeding zijn vereist om gewichtsverlies en meer spiermassa te bereiken en behouden. 

Producten die het verschil maken 

Ik ben 18 kg afgevallen en 
13 cm smaller dankzij de 

SunFit® -producten en 
work-outs van de Fitness 

Brigade®. Ik voel me 
geweldig! 



 *Resultaten kunnen variëren afhankelijk van uw intensiteitsniveau, voedingspatroon en andere redenen. Regelmatige beweging, een goed dieet en 
voeding zijn vereist om gewichtsverlies en meer spiermassa te bereiken en behouden. 

Producten die het verschil maken 

Na 90 dagen 
was ik meer dan 15 kg kwijt 

en ik heb nu weer 
een gezond vetpercentage.* 



 *Resultaten kunnen variëren afhankelijk van uw intensiteitsniveau, voedingspatroon en andere redenen. Regelmatige beweging, een goed dieet en 
voeding zijn vereist om gewichtsverlies en meer spiermassa te bereiken en behouden. 

Producten die het verschil maken 

Ik ben 13 cm 
van mijn taille kwijt in 
slechts 3 maanden!* 



 *Resultaten kunnen variëren afhankelijk van uw intensiteitsniveau, voedingspatroon en andere redenen. Regelmatige beweging, een goed dieet en 
voeding zijn vereist om gewichtsverlies en meer spiermassa te bereiken en behouden. 

Producten die het verschil maken 

Door te sporten en  
gezond te eten, ben ik 8 kg  

afgevallen en ging ik van 
maat 36 naar maat 32.* 



Een familiebedrijf 



We investeren in onze mensen. 



Maak vandaag de keuze! 

©  2015 The Sunrider Corporation dba Sunrider International. Alle rechten voorbehouden. 
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