Sunrise het snelle start product.
Ingrediënten: water, lyciumvrucht, Japanse dodder,
aspergewortel, boshniakia (glabra) kruid ( resveratrol),
Koreaanse ginseng, eucommia Rinde schors ( lever,
nieren en impotentie), citroenextract en

poria >> wat daar bijzonder aan is:

Poria wordt vaak gebruikt in de Chinese kruidenleer. Traditioneel wordt het gebruikt als een Chi tonic
ter ondersteuning van de interne organen.
( Juist: vond je ook niet dat dit lijkt op: Gin Tonic ?
Kun je je voorstellen dat veel ellende zo is veroorzaakt ook door de totaal andere opvatting
De eerste reizende Chinezen die om Chi Tonic vroegen kwamen “stront - lazarus” uit ).

Wat is Poria?
Poria is een stevige soort paddestoel die groeit op de wortels van oude pijnbomen.
Het is licht

* diuretisch en verdovend, het wordt als zeer voedzaam beschouwd.

Het is een kruid dat door Taoïsten door de eeuwen heen gebruikt wordt en
werd door Taoïstische kluizenaars gegeten
als hoofdbestanddeel van hun voeding.
Een bijzondere variant, bekend als "Spirit Poria", wordt beschouwd als een eerste klas Shen tonic.
Het is dat deel van de Poria dat de wortel bevat van de oude pijnboom waar het op groeit.
Naar men zegt ondersteunt Spirit Poria het Hart, voedt de Geest en leidt tot een lang en gelukkig leven.
Het wordt vaak gebruikt door diegenen die willen leren omgaan met hun angsten, zorgen, fobieën, enz.
Het is een heel bijzonder kruid dat traditioneel door Taoïsten gebruikt wordt om hun te ondersteunen om verlichting te bereiken.

*

Een diureticum is een middel dat de afgifte van water door de nieren bevordert.
Het gevolg hiervan is een verhoogde productie van urine. Daarom worden dergelijke
middelen in de volksmond vaak betiteld als plastablet of plaspil. Toepassing:

Diuretica worden gegeven voor verschillende kwalen:
Hoge bloeddruk:





Hartfalen, waarbij het lichaam meer water vasthoudt dan gewenst;
De minder frequente aandoeningen nefrotisch syndroom en levercirrose.
Gebruik van diuretica om opgezwollen voeten/benen puur om cosmetische redenen te laten slinken.

Mogelijke bijwerkingen, afhankelijk van het gebruikte middel:






Verstoring van de natrium- kaliumbalans in het bloed, waarbij zowel een te hoog als een te laag kalium
kan voorkomen, afhankelijk van het middel. Komt bij veel middelen voor.
Vaker moeten plassen (het zijn dan ook diuretica).

Sunrider kent geen bijwerkingen, behalve het stimuleren van de afscheiding wat logisch resulteert in
het op natuurlijke wijze lozen van ballast- en gifstoffen gestimuleerd door wat het lichaam herkent!

