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Werkelijke schoonheid is meer dan alleen de buitenkant; ze komt voort 
uit een evenwichtige geest en een gebalanceerd lichaam die harmonisch 
samenwerken. Bella® is zuiver natuurlijk zonder toegevoegde hormonen. 
Het bevat een exclusieve melange van kruiden en planten die in 
overeenstemming met de natuurlijke lichaamsprocessen werken om 
energie in evenwicht te brengen en een sereen, kalm en geconcentreerd 
gevoel te bevorderen. 

Hoewel dr. Chen Bella® hoofdzakelijk heeft ontwikkeld om de 
veranderingen die vrouwen doormaken tijdens de menopauze soepeler 
te laten verlopen, hebben vrouwen van alle levensfasen profijt van 
zijn unieke formule. Bella® voedt de huid van binnenuit en helpt het 
oppervlak van het weefsel te verzachten waardoor het een jeugdige 
uitstraling krijgt.*  Daarnaast is het bevorderlijk voor de nachtrust 
vanwege haar kalmerende eigenschappen. Bovendien ondersteunt 
Bella® het natuurlijke vermogen van het lichaam om calcium op te 
nemen, een belangrijk voordeel voor vrouwen van alle leeftijden.*

Vrouwen over de hele wereld gebruiken dit baanbrekend product om 
zich jonger, gezonder en zelfverzekerder te voelen. Nadat u Bella® hebt 
gebruikt, zult u begrijpen waarom haar naam geïnspireerd was op het 
Latijnse woord voor 'schoonheid'. Neem een of twee capsules per dag 
om balans en schoonheid aan uw leven toe te voegen.

Dr. Chen® Bella®

*Dit product is niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, behandelen, genezen of te voorkomen.

Van nature 
revitaliserend 

Voel u jonger, aantrekkelijker en 
zelfverzekerder.

Eigen expertise

Onderzocht, ontwikkeld en 
geproduceerd door Sunrider 
in Zuid-Californië.

Superieure 
ingrediënten

De ingrediënten bestaan onder meer 
uit dong quai, elfenbloem en puera-
riawortel; de laatste staat bekend om 
zijn unieke reeks isoflavonoïden. 

Filosofie der 
Regeneratie™

Voedt het lichaam en brengt het 
in balans ter bevordering van 
een optimale gezondheid.

Past in  
uw leven

Neem een of twee capsules 
per dag ter ondersteuning 
van een gezonde, actieve 
levensstijl. 

Geen schadelijke 
ingrediënten

Zuiver natuurlijke 
ingrediënten. Geen 
toegevoegde hormonen.

Balans creëert schoonheid 


