SUNRIDER PRODUCTOVERZICHT
Sunrider is de beste
hele
kruidenvoeding. Het is zeer
geconcentreerd, verbeterd en
samengesteld om het hele
lichaam te voeden en te reinigen.
De producten zijn een gezond en
gemakkelijk
te
gebruiken
alternatief dat veel ander voedsel
kan vervangen; speciaal de
junkfood en de drankjes met
suiker erin.
Sunrider producten hebben een
laag vetgehalte, hebben weinig
calorieën en cholesterol. De
totaal natuurlijke op planten
gebaseerde
superieure
ingrediënten
zijn
zonder
zoetstoffen,
synthetische
geurstoffen,
vetten
en
conserveringsmiddelen. Er zijn
meer dan 400 verschillende
producten en vele hebben een
effect op specifieke delen van het
lichaam, op de organen en op de
orgaansystemen.
De beste manier om Sunrider
producten te kopen is door lid te
worden zodat U ze voor
groothandelsprijzen krijgt. Je
krijgt de beste prijzen als je begint
met
een
van
de
twee
startpakketten.

2 Startpakketten
STARTER PACK
In dit pakket zit
een
gevarieerd
aanbod
van
producten
uit
verschillende SR
lijnen en is perfect voor
demonstratie aan je familie,
vrienden
of
andere
geïnteresseerden.

KANDESN PACK
Hierin zit een
variëteit
van
producten
voor
huid
–
en
haarverzorging
en
andere
producten voor de persoonlijke
verzorging.

Basis Voeding
Het is belangrijk om altijd de
basisproducten te eten zodat je er
zeker van bent dat je het lichaam
voedt, balanceert en reinigt.
NU-PLUS voedt het
hele
lichaam
speciaal
de
vijf
belangrijkste
organen:
hart,
longen, maag, lever en milt. Het kan
worden gemixt met fruit voor een
heerlijke shake.
Nu-Plus is er in diverse smaken.
“Kruidenvariatie” is de beste keuze
voor de beste resultaten. Voor
gewichtscontrole neem dan een NuPlus drankje 30 minuten voor de
maaltijd.
CALLI deze goed
smakende
en
uitgebalanceerde
kruidendrank maakt
het
lichaam
van
binnen schoon. Het
verwijdert gifstoffen, zware metalen
en andere onzuiverheden. Helpt vet
afdrijven en geeft meer energie. Er
zijn 4 smaken. Van een zakje kan 1
tot 20 kopjes worden gemaakt
afhankelijk van hoe snel je wilt
reinigen of dat je het gewoon drinkt
omdat je het lekker vindt.
Calli Munt - voedt ook de hersenen
en is extra goed voor het
ademhalingssysteem.
Calli Kaneel – is extra goed voor de
spijsvertering.
Calli Nacht - drink een kopje voor
het slapen gaan voor een goede
nachtrust of overdag een kopje om te
helpen relaxen bij stress.
QUINARY voedt via
unieke
samen
stellingen
die
nergens
anders
beschikbaar zijn de
vijf systemen in ons
lichaam. Per systeem is er een
samenstelling. Om 1 specifiek
systeem extra te kunnen voeden is er
ook per systeem een apart product te
verkrijgen. Gebruik wel altijd Quinary
als je een extra samenstelling
toevoegt.
Alpha 20 C – immuunsysteem
Assimilaid (AD) – spijsvertering
Conco – ademhaling
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Lifestream (LS) – circulatie van het
bloed en de lymfe
Prime
Again
(PA)
–
het
hormoonstelsel
SUNPACK is een
pakket gebaseerd op
de filosofie van
regeneratie met als
doel om te voeden,
te reinigen en het in balans brengen
van het lichaam. Een geweldig
samengesteld pakket voor mensen
die zich gezonder willen voelen en
meer energie willen krijgen.
SUNCARE
het
belangrijkste ingrediënt
hierin is Stevia. Dit
komt uit Zuid Amerika.
In de Verenigde Staten
is het product goedgekeurd als
middel tegen hoge bloeddruk en het
is voor het reguleren van de
bloedsuikerspiegel. De plant staat
bekend als het zoetmiddel met het
laagste caloriegehalte en zoals
Sunrider het gebruikt heeft het geen
bijeffecten. Het is ook een product
tegen schimmel en bacteriën.
In Europa wordt het verkocht als
een product voor het gezicht.

Extra Voeding
TOP, JOI & ESE zijn enkele van de
meest krachtige producten en
werken het beste samen met
Sunrider basis voeding.
JOI - voedt het hele fysieke lichaam;
vooral de spieren, zenuwen en
botten zodat het lichaam zichzelf
kan herstellen vanaf het hoofd. Om
dit proces nog eens te versnellen
kan de SunBreeze Balsem of Olie
er bij worden gebruikt.
TOP – voedt het mentale lichaam;
vooral de linker hersenhelft en het
zenuwstelsel.
Als
de
linker
hersenhelft goed wordt gevoed kan
men zich beter concentreren, beter
leren, sneller beslissingen nemen
en taken beter uitvoeren. Men voelt
zich vaak helder van geest.
ESE – voedt het emotionele
lichaam;
vooral
de
rechter
hersenhelft en het zenuwstelsel. Het
zorgt
voor
meer
creativiteit,
spontaniteit en intuïtie. ESE helpt je
om te relaxen, stress te controleren
en beter te slapen.
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VEROS
CAPS
een middel voor
mannen.
Deze
bestseller is een
puur natuurlijk en
een
super
geconcentreerde kruidenformule.
Het verhoogt het libido en
verbetert de seksuele prestatie.
Werkt snel zonder toevoeging van
hormonen
of
andere
stimuleringsmiddelen. Het maakt
energiek, optimistisch…….. en
daarmee kun je de dag aan.

BELLA CAPS is
een middel voor
vrouwen. Het is
geheel
natuurlijk,
zonder toevoeging
van hormonen en is
super geconcentreerd. Vrouwen
boven de 40 hebben regelmatig
last van stemmingswisselingen,
warmte aanvallen en emotionele
en fysieke veranderingen. De
oorzaak
ligt
in
de
hormoonveranderingen tijdens de
menopauze.
BELLA
vergemakkelijkt het ondergaan van
deze
fysieke
en
mentale
veranderingen. Het resultaat is het
gevoel van jonger te zijn en meer
zelfvertrouwen te hebben.
Dr. CHEN’s MEN’S
FORMULA
Een
multifunctionele
kruidenformule voor
mannen. Het voedt
en brengt het hormoonsysteem in
balans. Het bevat voeding voor de
prostaat zodat deze in goede
conditie blijft bij het ouder worden.
Het stimuleert de haargroei en
verwijdert vocht uit het buikgebied
waardoor de omvang van de buik
afneemt. Oosterse en Westerse
kennis gaan samen in dit product
geproduceerd
onder
strenge
kwaliteitscontroles in Sunriders
moderne productiefaciliteiten.

Er zijn nog veel meer producten
die specifieke delen van het
lichaam extra kunnen voeden.

Reinigen
SUNSMILE FRUIT &
VEGETABLE RINSE
Dit
revolutionaire
spoelmiddel
vervaardigd van puur
natuurlijke
ingrediënten
verwijdert
olie
en
vetlaagjes, bestrijdingsmiddelen of
andere ongewenste rommel van het
fruit en de groente. Het ruimt
bacteriën, schimmels, parasieten en
de eitjes ervan, mijten en andere
insecten op.
Vlees, vis en noten kunnen er ook
mee worden behandeld. Als planten er
mee besproeid worden weert dat
insecten en andere ongewenste
beestjes.
Badkamer en keuken kunnen er mee
worden gedesinfecteerd.
Bij inname van bedorven voedsel of
gevaarlijke bacteriën kun je dit middel
ook zelf innemen.
Iedere huishouding zou dit product in
huis moeten hebben als onderdeel van
een gezonde levensstijl.
SUNBRIGHT
HOUSEHOLD
SUPERCLEAN Dit is
ook
een
puur
natuurlijk,
en
biologisch
afbreekbaar product.
Het is niet duur en bedoeld voor de
algemene schoonmaak
binnen en
buiten het huis.
Een theelepeltje (5 ml) is genoeg voor
1 x wassen in een wasmachine. Meng
het met water in een SR Spray Bottle
om vloeren te schrobben, hout, vinyl,
glas, spiegels, tegels te reinigen en de
auto te wassen of vlekken in het tapijt
op te lossen. Gebruik in geval van een
moeilijk
te
reinigen
plek
de
SUPERCLEAN onverdund. Behandel
hardnekkige oude vlekken 10 minuten
en wrijf en spoel het af met water.
SUNSMILE
HERBAL
TOOTHPASTE
Een tandpasta met een
hoge kwaliteitsformule,
erg smakelijk en 4 keer
geconcentreerder dan de bekende
andere merken. Het zorgt voor sterke
reiniging zonder de in andere pasta’s
zittende stoffen die schadelijk kunnen
zijn.

Er zit geen suiker, sacharine (E954 i)
of fluor in die het glazuur kunnen
beschadigen. Het bevat een natuurlijk
bakpoeder dat de tanden reinigt en
laat glanzen. Enzymen van uniek
sterke microkorrels helpen tegen
tandaanslag.

Gewichtregulatie
De
belangrijkste
oorzaken
van
overgewicht zijn: te weinig bewegen,
stress, slechte voeding, teveel gif
inname en te weinig energie. De
volgende producten richten zich op
deze problemen.
SUNBAR – een op
soja
gebaseerde
reep
die
veel
energie geeft. Een
mengsel van noten,
granen
en
gevriesdroogd fruit, rijk aan vezels
voor betere afvoer van afvalstoffen.
Neem een reep samen met een glas
water met eventueel Fortune Delight
er aan toegevoegd. Twee repen
kunnen een maaltijd vervangen. In
vruchten en cacao (zonder vet) smaak
te verkrijgen.
VITASHAKE
–
Voedt het lichaam.
Een goed smakend
sterk
concentraat
van héél voedsel
voor in een shake.
Volgens een formule met Coixfruit
vermeerderd
met
vitaminen,
mineralen,
antioxidanten,
fructooligosacharine
(FOS),
probiotisch
carbohydraat met oplosbare vezels die
de groei van de heilzame bacteriën
bevordert.
Anders dan andere
producten die proteïne poeders
bevatten afkomstig van dieren of
gemaakt via chemische processen,
heeft VitaShake een soja proteïne
vergelijkbaar
met
super
geconcentreerd Tofu. Dit maakt
VitaShake een prachtige voedzame
shake voor jongeren en ouderen die
vragen om makkelijk verteerbaar
voedsel. Dit exclusieve middel is
gebaseerd op héél voedsel met veel
natuurlijke vitaminen en mineralen en
is daarom rijk aan voedingstoffen en
makkelijk op te nemen door het
lichaam. Ideaal voor gewichtscontrole
en voor mensen onderweg.

Pagina 3 van 4

ACTION CAPS
(VITALITE
CAPS)
Helpen
bij
het
verbranden van vet
en
calorieën,
verbetert
het
natuurlijke stofwisselingsproces en
helpt beter het voedsel te
verwerken.
FORTUNE
DELIGHT Fortune
Delight is voor de
afvoer van giftige
stoffen, reinigt en
geeft energie. Het verwijdert
bijproducten van vet uit de cellen
en verbetert de spijsvertering. Het
is rijk aan antioxidanten, catechine
en electrolieten. FD bevat erg
weinig
calorieën,
geen
vet,
cholesterol,
kunstmatige
zoetstoffen,
cafeïne,
conserveermiddelen
en
kleurstoffen.
SLIM CAPS Reinigt
de lever en verbetert
de stoelgang. Het is
een
Een
krachtige
kruidenmelange die je een snelle
start geeft op weg naar een betere
leefstijl wat helpt voor een langer
leven en geluk. Slim Caps zijn puur
natuurlijk zonder chemicaliën en
synthetische toevoegingen. Slik 2
tot 8 capsules per dag 3 keer per
dag in 2 of 3 weken tijd vervang ze
daarna
door
Action
Caps
gedurende 2 weken.
FIBERTONE
stimuleert
de
spijsvertering
en
houdt je in evenwicht.
Het
bevat
haverzemelen,
psyliumzaad en andere heilzame
kruiden voor een verbeterde
stofwisseling. Neem
1 of
2
capsules 3 keer per dag. Voor
sneller reinigen kun je tot 10
capsules 3 keer per dag innemen,
altijd op een volle maag.
VITADOPHILUS Dit
poeder bevat een
meer dan 20 miljoen
actieve
bacteriën
cultuur
(lactobacilus
en
acidophilus).
Deze
bacteriën
zorgen
voor
een
goede
voedselvertering.

KANDESN REGULAR
het helpt voedsel afbreken zodat het
SKIN
CARE
SET
efficiënter de
voedingstoffen kan
opnemen.
hiermee kun je starten.
Het kan helpen om de niet heilzame
Het werkt in 4 stappen,
micro-organismen te verminderen,
om te reinigen, in
waarvan sommigen kunnen leiden tot
balans te brengen en te
®
voeden.
Kandesn
gisting waarbij zich een opgeblazen
gevoel voordoet en gas vrijkomt en Cleansing Cream is natuurlijk mild en
bovendien het lichaam ontneemt van ideaal voor het verwijderen van met
de nodige voedingsstof.
vetstoffen verbonden vuil en make-up.
®
Kandesn Cleansing Foam een lotion
VITATASTE die de huid grondig reinigt tot op het
®
Vermindert de behoefte laatste spoortje vet en vuil. Kandesn
aan
suiker
en Balancing Splash verstevigt en kleurt
verslavende gewoonten de huid op met geconcentreerde
als roken, het gebruik plantenextracten,
herstelt
het
van drugs en alcohol. Open 1 of 2 natuurlijke
evenwicht
en
de
®
capsules en laat het 1 minuut in je beschermende zuurlaag. Kandesn
mond ronddraaien. Probeer daarna Deep Moisture Lotion is een vloeibare
zoetigheid te eten. Je zult versteld goed voedende niet plakkerige crème
staan, alles wat niet gezond is voor met kruiden vol mineralen en erg
het lichaam smaakt slecht terwijl verzachtend.
gezonde groente heerlijk smaakt.
KANDESN
SPA
Sunrider raad aan om naast het
GIFT SET
gebruik
van
bovenstaande
Deze
cadeauset
producten ook aan beweging te
bevat een prachtig
doen en goed vezelrijk voedsel met
uitgebalanceerd
een laag vetgehalte te eten, zoals
pakket
van
groenten, fruit, mager wit vlees en
shampoo,
vis.
conditioner, badolie, body scrub en
massage olie. De shampoo is zacht
en aangepast op de zuurgraad van de
Huidverzorging
hoofdhuid,
de
bijbehorende
conditioner voedt het haar, maar het
De
meeste
producten
voor haar wordt er niet slap van. De badolie
huidverzorging
kijken
naar schuimt heerlijk met verfrissende tonic,
symptomen. De Kandesn lijn van goed bij droog weer. In de bodyscrub
Sunrider concentreert zich echter op is ruwe suiker en zeezout verwerkt om
de oorzaken. Samen met de Sunrider de huid te masseren waarbij vuil
voedingsproducten wordt de huid verdwijnt. Door warmteontwikkeling
gevoed, in balans gebracht en van openen zich de poriën voor het
reinigen. De massageolie is verrijkt
binnen en buiten geschoond.
Al deze producten zijn voorzien van met exotische oliën, kruiden en
ingrediënten die uitsluitend zijn vitaminen die het lichaam verwarmt en
gemaakt van planten, kruiden en stimuleert.
De
bloedstroom
en
fruit. Er komen geen dierlijke lymfestroom worden verbeterd.
bijproducten
in
voor,
evenals
BEAUTY BAR Gun jezelf
kunstmatige geur- en kleurstoffen,
collageen, lanoline, minerale olie,
de luxe van een Kandesn
petroleum,
placenta
of
andere
Beauty Bar in een
chemicaliën. De meeste producten
recyclebaar doosje. De
bevatten squalane, gewonnen uit
samenstelling heeft een
olijfolie waarvan bekend is dat het de zuurgraad die overeenkomt met de
poriën niet afsluit. Sommige van natuurlijke pH balans van de huid, je
deze ingrediënten zijn erg kostbaar huid voelt schoon maar niet droog.
echter voor de Kandesn lijn zijn ze Zelfs dure andere producten bevatten
beschikbaar onder de winkelprijs alkaline en drogen je huid uit. Daarom
omdat ze direct vanaf de eigen noemen we onze Beauty Bar een
Sunrider fabriek worden geleverd.
“zeeploze” zeep omdat het zo exclusief
en speciaal is.
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KANDESN
REVITALIZING
MASQUE
Je
gezicht voelt erg
opgefrist aan na
het gebruik van dit
product. Dit komt omdat het niet
alleen voorzichtig en effectief
overbodige huidcellen verwijdert
maar
het
haalt
er
ook
oppervlaktevuil en andere rommel
af. Als je het masker er aftrekt zie je
duidelijk het van de huid verwijderde
vuil.
Kandesn
Revilatizing
Masque
reinigt diep zonder uitdroging zodat
je huid vitaal en verjongd aanvoelt.
Het brengt vocht in en beschermt
tegen vrije radicalen door een
combinatie
met
antioxidanten
vitamines E en A en natuurlijke
middelen die verzachten zoals
avocado
olie,
squalane
en
allantoïne.
De
zuurgraad
is
dusdanig dat het overeenkomt met
de natuurlijke pH waarde van de
huid. De voorzichtige methode van
vuil verwijderen laat je huid zacht en
soepel zijn.

En als je de beste crèmes die er
tegenwoordig beschikbaar zijn
wilt aanschaffen kies dan OI-LIN
producten.

OI-LIN REPLENISH
GEL Deze zachte,
zijdeachtige crème is
gemaakt
om
de
gebieden rondom de
ogen en mond te
voeden die extra gevoelig zijn voor
rimpelvorming. Ook te gebruiken
voor andere delen van het gezicht
die ook een zachte maar intense
behandeling kunnen gebruiken. Dus
erg geschikt voor mensen met een
gevoelige huid.
De antioxidanten die aanwezig zijn
in deze rijke samenstelling helpen
de effecten van vrije radicalen te
bestrijden die kleine plooien en
rimpels
veroorzaken.
Ook
te
gebruiken als een intens vocht
inbrengend masker. Als je voor de
nacht een klein laagje aanbrengt sta
je op met de zachtst mogelijke huid.

OI-LIN
REBUILD
CRÈME Deze heerlijke
crème verandert de
beschadigde huid of de
huid
met
andere
problemen zonder de
opperhuidcellen
nadelig
te
beïnvloeden. Het bevat uit planten
getrokken
Alpha
Hydroxy
Acids
(AHA’s), die versnellen de natuurlijke
cyclus van het vernieuwen en het
verjongen door middel van het eerst
verwijderen van de dode huidcellen.
Sterke
concentraties
van
kruidenextracten, essentiële oliën en
antioxidanten werken gezamenlijk met
de huid om een gezond en natuurlijk
uiterlijk te krijgen door het aantal lijntjes
en rimpels te verminderen.

OI-LIN
WARM
FACIAL
SCRUB
Verwen jezelf met
deze OI-LIN scrub.
Een heerlijke crème
met kleine bolletjes.
Een zachte massage voor de huid dat
verwarmt en de poriën opent voor
een
diepe
reiniging.
Supergeconcentreerd met kruiden
extracten en Jojobakorreltjes. De huid
kleurt op en verzacht.

OI-LIN NATURAL
EMULSION SPF 30 Is
een natuurlijke zachte
zonnecrème.
Vol
geconcentreerde
antioxidanten
met
vitamine E en A alsook vitamine B.
Het is waterbestendig en het geeft
bescherming en voeding. Het behoudt
de elasticiteit van de huid tegen het
verouderingsproces.

DEEP
MOISTURE
LOTION Voedt de
huid en heeft een
intense hydratie die
wordt
vastgehouden zodat de huid vochtig
en gezond blijft.
Het
heeft
een
geavanceerde
samenstelling van groente- en
citroenextracten, als ook essentiële
oliën voor het vocht inbrengen en het
verzachten van de huid. De rijke mix
van plantenextracten en natuurlijk
zachtmakende oliën geven krachtige
voeding en vocht. Nooit plakkerig of
vettig. Deze lotion is licht en
absorbeert gemakkelijk.

OI-LIN SUPREME
EMULSION Vier in
één: voedt, maakt
glad,
verzacht
en
regenereert. Het bevat
Alpha Hydroxine zuren
(AHA’s) die de huid sneller laten
regenereren. Het is ontworpen om
lijntjes en rimpels te verminderen. Het
is intensief vocht inbrengend, ideaal
voor de droge huid. Het helpt om
ouderdomsvlekken te voorkomen.

OI-LIN
LIQUID
SOAP
Deze
vloeibare zeep is als
geen andere zeep
geschikt voor het
gebruik
bij
de
wastafel of onder de douche.
Deze zachte en geavanceerde
samenstelling is ideaal voor alle
huidtypen maar speciaal voor de
gevoelige of de droge huid. De huid
voelt na het gebruik zacht en glad.

OI-LIN
NIGHT
EMULSION
Het
versterkt de talglaag
waardoor
die
er
zachter en jonger
gaat uitzien.
Het lichaam is steeds aan het
vernieuwen maar veel daarvan gebeurt
s’nachts. Deze crème versnelt de
lichaamsprocessen
die
voor
vernieuwing zorgen. Maximale voeding
voor de huid door een exclusieve
combinatie van essentiële oliën,
vitamine E en kruidenextracten.

OI-LIN

