Calli®
Calli® is een natuurlijke kruidenthee en een gezond alternatief
voor dranken met toegevoegde cafeïne, suiker en chemicaliën.
Het bevat antioxidanten die het lichaam beschermen tegen vrije
radicalen. De unieke kruidenextracten in het formule bevorderen
het natuurlijke zuiveringsproces van het lichaam.

Kenmerken en Voordelen
•

Zeer geconcentreerd: één Calli® zakje maakt
meerdere kopjes heerlijke thee.

•

Versnelt het natuurlijke
zuivering en uitscheiding.

•

Rijk aan antioxidanten en met een aangenaam
aroma.

Verpakkingen:

Smaken:

Unieke formule, gebaseerd op de Philosophy of
Regeneration™.

• Tien pakjes van 2,5 gram
• Zestig pakjes van 2,5 gram

• Normaal
• Munt
• Kaneel
• Nacht

•

lichaamsproces

van

Gedeponeerde Formule
Bevat catechinen, de in de natuur voorkomende
antioxidanten van de Camellia sinensis, het belangrijkste
ingrediënt van Calli®. Er is aangetoond dat antioxidanten
in staat zijn de celbeschadigende vrije radicalen te
absorberen.

Eigen Ervaring en Moderne Productie
Alle Sunrider® producten worden wetenschappelijk
onderzocht, ontwikkeld, samengesteld en geproduceerd
volgens eigen ervaring en in een modern productieproces.
Dit garandeert dat onze producten een superieure kwaliteit,
concentratie, effectiviteit en veiligheid hebben.
•

•

•

De eigenaar van Sunrider, Dr. Tei-Fu Chen, heeft
een graad in de farmacie en is een wereldberoemde
kruidenkenner. Zijn vrouw, Dr. Oi-Lin Chen,
is een begaafde dokter. Zij leiden een team
wetenschappers dat toeziet op de uitgebreide en
complexe productie van Sunrider® producten.
Sunrider investeert honderden miljoenen dollars in
onze hightech onderzoeks- en productiefaciliteiten,
die een oppervlak van 186.000 m2 omvatten.
In ons geheime productieproces worden de
nuttige extracten van vele kilo’s onbewerkte
kruiden geconcentreerd tot een eindproduct vol
voedingsstoffen. De productiefaciliteiten van
Sunrider zijn veilig, ethisch en milieuvriendelijk.

Marktaantrekkelijkheid
•

Geweldige vervanging voor koffie, andere
theesoorten, en dranken met suiker.

•

Gemaakt met natuurlijke kruidenextracten.

•

Verkrijgbaar in drie heerlijke smaken
voor overdag en één voor ontspanning ‘s
avonds.

•

Een ideaal product om Sunrider mee te
introduceren.

Aanbevolen Gebruik
•

Laat 1 Calli® zakje vijf minuten lang trekken
in 480 ml water.

•

Drink het dagelijks als onderdeel van een
gezonde leefstijl.

Ervaringen van IBOʼs
“Calli® is de beste thee die ik ooit gedronken heb. Het
smaakt goed en dan zie ik er goed uit en voel ik me
goed. Ik drink het elke ochtend en avond. Zonder Calli®
kan ik niet leven!”
Keiko Tanaka, Japan
“Als u gezond en financieel onafhankelijk wilt zijn, drink
dan Calli® Herbal Tea en deel het met anderen!”
Angella Pinkhasov, V.S.

Calli® wordt met trots geproduceerd in onze
productiefaciliteiten in Los Angeles.
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