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1. Wat Assimilaid kan betekenen. 
 
Voordat ik werd voorgesteld aan Sunrider, was ik al meer dan een anderhalf jaar erg ziek. Geen arts kon ontdekken wat er mis met 
mij was. Ik had vreselijke maagpijn, moest continu hoesten, had een slecht geheugen en was de hele tijd moe. Ik begon met behulp 
van slechts een paar Sunrider producten zoals Calli, Quinary, Assimilaid (AD), Nutriënt (nu NuPlus), TrueSweet (nu Sunny Dew) en 
Loquat siroop (nu Sunny Fresh). Ik kreeg verbazingwekkende resultaten. In slechts 2 maanden waren mijn meeste symptomen 
verdwenen en in 6 maanden voelde ik me beter dan ooit. Ik wil met jullie interessante informatie over Assimilaid delen, een 
geweldig product dat iedereen nodig heeft. Zie bijlage! 
Andrea Langer 
 

 
2. Fructose en SunnyDew. 
 
Klik hier om eens uitgebreid te lezen hoe teveel fructose slecht voor ons kan zijn.  
Sunrider heeft gelukkig SunnyDew en dat is een uniek product. Het is een natuurlijk zoetmiddel dat 200 x zoeter is 
dan suiker. Het voordeel van SunnyDew is dat het in tegenstelling tot suiker een voedende werking heeft op de 
alvleesklier. Het product bestaat uit een combinatie van twee planten: de stevia en de chrysantium. De steviaplant 
is afkomstig uit Zuid Amerika en is al honderden jaren bekend bij de indianen van Paraquay en Brazilie. 
Chrysantium is al eeuwen in gebruik in China.  
Door een uniek proces is SunnyDew 10 x geconcentreerder dan elk ander stevia product en zeer uitgebalanceerd, 
anders dan alleen een extract van de steviaplant. 
Het is een niet dik makend zoetmiddel wat het lichaam tevens kan helpen om de bloedsuikerspiegel op het 
gewenste niveau te houden. Het kan daarom een uitstekende hulp zijn voor diabetici. Het is biochemisch 
aangetoond dat stevia een ontstekingsremmende- en wond helende werking heeft. Schimmels en bacteriën kunnen 
de stof niet verdragen. Het gaat ook gisting tegen. De steviaplant werd vroeger veel gebruikt als natuurlijk middel 
om tanden en tandvlees gezond te houden. Het is ook een huidverzorgingsmiddel en een desinfectans, bijvoorbeeld 
bij puistjes en wondjes. 
De meest waargenomen effecten: 
 

* het is bloedsuikerspiegel regulerend 
* het bevordert helderheid van denken 
* het verbetert het concentratievermogen 
* toenamen van energie en uithoudingsvermogen 
* het vermindert de behoefte aan snoep, snacks of tussendoortjes 
* verbeterde schimmelhuishouding in de darmen, in geval van Candida 
* bevordert gezond tandvlees 
* ontstekingsremmende en helende werking op wonden 
* het is voedend voor de huid en kan dus prima als masker gebruikt worden 
* het bevordert een rustige slaap. 

 
Voor diabeten is het belangrijk het gebruik van SunnyDew langzaam op te voeren. Bijvoorbeeld starten met 1 druppel op 1 liter 
water of thee. Zij moeten hun bloedsuikerspiegel goed in de gaten houden. 
Druppeltjes in de SR kruidendranken, zoals Calli en Fortune Delight, versterken de werking! 
Belangrijke tip: het topje steriel houden, als er namelijk bacteriën bijkomen via hand of likken dan kan de SunnyDew uit het flesje 
spuiten omdat er geen conserveermiddelen inzitten. 
 
Heb je de documentaire FED UP gezien over suiker in de voedingsindustrie? Deze werd op 25 mei jl. uitgezonden op NPO3. 
Daarin komt een duidelijk beeld naar voren over hoe wij en onze kinderen bedonderd worden door de voedingsindustrie. 
 

 
3. Fibromyalgie, ervaring van Diana J. Harrington. 
 
Omdat je tegenwoordig vaker hoort van de ziekte fibromyalge, onderstaand verhaal. 
 
MIJN FIBROMYALGI GESCHIEDENIS 
 
Ik kon niet meer voor mezelf zorgen. Mijn onafhankelijkheid was verdwenen. 
 
Ik ging van 130 naar 94 pond. Moe zijn en pijn lijden was mijn dagelijkse ervaring gedurende 15!! jaar. Ik sliep elke nacht 
minstens 12 uur en voelde me nooit uitgeslapen. Ik voelde me zo uitgeput door mijn chronische vermoeidheid en 
fibromyalgie dat ik aan huis gekluisterd was. Elke lichamelijke beweging betekende pijn en zelfs gewoon lopen van de ene 
kamer naar de andere was een worsteling. 
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Ik was gehandicapt geworden. Zelfs uit bed komen kostte me veel moeite. Ik had geen energie om me aan te kleden of om 
mijn bed op te maken. Alleen al door het klaarmaken van mijn fruit voor het ontbijt maakte me uitgeput. Na het ontbijt 
moest ik rusten tot de lunch. Ik worstelde me door de lunchtijd en een erg pijnlijke avond. 
 
MIJN NIEUWE LEVEN 
Ik begon te dansen door het leven met meer vitaliteit en energie. 
 
In 1996 heb ik 6 weken een grondige reiniging gehouden en ben ik in een rustkliniek opgenomen. En eindelijk leek het erop 
dat mijn lichaam zich ging helen. Ook al kon ik niet functioneren en woog ik slechts 100 pond, ik voelde me opgewonden! De 
drie opvolgende jaren probeerde ik verschillende behandelingen. Ik kon nog steeds niet functioneren maar was vastbesloten 
om niet op te geven om volop te kunnen leven. 
Mijn echte verhaal begon in Mei 2000. Ik hoorde over Sunrider’s “hele” voedings programma en ging de Sunridervoeding 
gebruiken die werd aanbevolen voor Vitality Analysis. Toen ik deze Sunrider voeding ging eten begon een complete 
transformatie plaats te vinden omdat mijn gehele lichaam begon te helen. En de Chinese kruidenvoeding vond ik ook erg 
lekker. 
Voordat ik met Sunrider begon kon ik bijna niet uit bed komen. Maar al snel kon ik lange wandelingen maken en was ik in 
staat om zelfs mijn oude passie, het dansen, weer op te pakken. In januari 2002 realiseerde ik me dat ik mijn gehele 
gezondheid weer terug had toen ik vertrok voor mijn vijf weken droomvakantie naar India! Veel mensen maken zich zorgen 
over eventueel ziek worden in India, maar ik had geen enkel probleem. Ik beklom bergen met de Sunrider-voeding in mijn 
lijf. Mijn vrienden en familie zijn erg verwonderd over mijn ontwikkeling, mijn uitstraling en gezonde uiterlijk. 
Na 9,5 jaar van een gehandicapt persoon te zijn, is het een opluchting en zo stimulerend om weer een inkomen te hebben. Ik 
verdien mijn geld door gewoon thuis te werken met Sunrider producten en anderen te helpen om hetzelfde te doen wat ik 
heb gedaan. 
Diana J Herrington 
 
Let wel: Sunrider producten zijn geen medicijnen, geen geneesmiddelen. Sunrider is wel zeer geconcentreerde krachtige 
voeding die het lichaam kan aanzetten tot verbetering. 
 

 
4. Bijeenkomsten en beurs. 
 
We hebben weer geweldige Sunrider bijeenkomsten gehad met Paul Jensen en Andrea Langer. 
Hiernaast een paar foto’s van de seminar met Andrea. Daarna gingen we gezellig samen eten.  
 
In mei heb ik met Nikki en Suzan op het “Better Event” gestaan met Sunrider. Dé beurs met de 
meest toonaangevende, kwalitatieve producten en merken op het gebied van natuurlijke 
gezondheid. Pure voeding & verzorging, beweging en eerlijke, betere producten. Het was een 
geweldig weekend met heel veel bezoekers uit onze doelgroep. In het begin stonden we buiten 
wat geen succes was i.v.m. het slechte weer. We konden later gelukkig binnen staan op de 
eerste verdieping. Heel veel mensen hebben we aangesproken, velen waren erg onder de 
indruk van de Sunbeeze olie en de groente & fruit spoeling.  
  
Marga 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Super zaterdag. 
 
SUPER ZATERDAG 28 MEI 
Op 28 mei was er een geweldige training in Amsterdam door de nieuwe Sunrider manager voor Europa, Jan Stanovnik, die 
zijn sporen heeft verdiend in de wereld van multilevel marketing (MLM). Ook Dr. Chen was aanwezig. Het was heel 
interessant en inspirerend. 
Jan heeft ons o.a. geleerd hoe we sneller meer mensen blij kunnen maken met Sunrider en waarom multilevel marketing een 
geweldig concept is, dat al meer dan 60 jaar een bewezen goed concept is. 19 Miljoen mensen verdienen geld met MLM. Het 
is de snelst groeiende manier van marketing. Het is groter dan de muziek en auto industrie.  
Vele levens zijn verbeterd door multilevel marketing! Je helpt mensen met financiële onafhankelijkheid! Het is een manier 
om slimmer te werken. Je bepaalt zelf met wie en waar en hoelang je werkt. Je bent vrij!  
Je kan beter 1% van de omzet van 100 mensen verdienen, dan 100% over 1 persoon! In Amerika zoekt 50% van de bevolking 
naar een oplossing om meer geld te verdienen! Sunrider kan de oplossing zijn! We hebben heel veel informatie meegekregen 
en we krijgen verder support. 
Voorlopig gaan wij 2 x per week presentaties geven aan mensen die anderen en zichzelf willen helpen aan een betere 
kwaliteit van leven, dus een betere levensstijl. Een betere levensstijl houd voor mij in: goede gezondheid, 
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meer vrije tijd, meer vrijheid, een goed inkomen, passief inkomen en vooral iets betekenen voor anderen. 
Dus er een mooiere wereld van maken! 
Een leuke heldere uitleg over MLM zie je hier.  
Indien je ook anderen hiermee wilt helpen dan ben je van harte welkom op onze presentaties en neem zoveel mogelijk 
mensen mee. De tijden zijn vanaf volgende week: 
 
Elke donderdag bij Nikki v Wijk 
Tijd: 10.30-11.30 
Mosselaan 128 - 1934 RD Egmond aan de Hoef 
 
Elke zaterdag bij Marga vlaar 
Tijd: 16.00 -17.00  
Oosterstraat 57 1654 JM Benningbroek 
 
Laten we met zijn allen heel veel mensen helpen aan een betere kwaliteit van leven. 
 
Marga 
 

 
6. Ervaring Ria Zuidema. 
 
In december vorig jaar kwam ik aanraking met Sunrider producten tijdens een creatieve middag ergens in een klein dorpje. 
Marga heeft mij toen een aantal producten laten ervaren. Ik vond het bijzonder en krachtig. 
Nieuwsgierig over de producten, heb ik april van dit jaar een afspraak met Marga gemaakt. Ik vond het erg interessant, ook 
omdat ik zelf veel met voeding bezig ben.  (o.a. bakken zonder suiker)  
Het voelde goed, ook omdat ik had aangegeven mij de laatste tijd inwendig mat te voelen en ik last had van ijzertekort.  
Ik ben met het basispakket gestart en binnen een paar dagen kwam er weer kleur op mijn wangen, ik voelde mij meer in het 
hier en nu staan. Het ging allemaal makkelijker, veel meer energie en plezier. 
Omdat ik de producten toch wel duur vond ben ik even gestopt maar al snel voelde ik mij van binnen weer matter worden en 
miste ik de thee en de Quinary.  
Nu ben ik weer begonnen en voel alles weer stromen. Ik neem een kleine hoeveelheid van de Fortune Delight  en de Quinary 
en van de thee maak ik 2 liter zodat de prijs heel erg mee valt.  
Maar, wat het met je doet, is veel meer waard. 
Het maakt dat alles weer in balans komt. 
Bedankt Marga! 
 
Ria Zuidema  
 
 

7. Agenda. 
     

Maandag 13 juni:  workshops huidverzorging zie bijlage. 

 
        van 10.00 - 11.30 uur en van 20.00 - 21.30 uur 

ervaar het verschil met elk ander product. 
gratis entree 

 
Dinsdag 21 juni: Informatie over producten voor sport en afvallen. 
    

van 20.00 – 21.30 uur  
 
Deze bijeenkomsten zijn in de presentatieruimte in de Oosterstraat 57 te Benningbroek. 
Altijd van te voren je komst aangeven via email margavlaar@gmail.com of bellen 0229591416. 
 

 
Conference calls 

 
Elke maandag conference call voor actieve distributeurs van 19.00 tot 19.30 uur. 
Delen van ervaringen en tips. Aanmelden via deze link.   

 
 

HOERA! 
Nog even dit: blijkbaar zijn er mensen wakker geworden want in het RTL nieuws van woensdag 1 juni om 19.30 uur, 
was een bericht dat voeding wel eens goed zou kunnen zijn voor patiënten.  
Er bestaat een vereniging - artsen en voeding -. 
Een voorbeeld zag je ook, iemand is van de insulinespuit en pillen verlost door anders te eten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Nu9jFlCnOA
mailto:margavlaar@gmail.com
http://login.meetcheap.com/conference,49822186
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Onovertroffen producten, de kwaliteit is gegarandeerd, niet te kopiëren, de beste uitbetaling, deskundige 
eigenaren, professionele begeleiding, meetbare successen, hypermoderne productie 

 en alles puur uit de natuur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De missie van Sunrider is Sunrider te delen met de hele wereld 
en zorgen voor welvaart en welzijn. 

 
 
 

 


