
Hoe weet je of je te maken hebt 
met een goede Business: 

 

1  Het Product: 

 
Houdt je van het product? 
Lost het een probleem op? 
Is de prijs/ kwaliteit goed? 

*  

Er is geen ander bedrijf dat de kennis heeft welke is gebaseerd op de " Filosofie van Regeneratie "  
proefondervindelijk verfijnd uit meer dan 3000 jaar! Specifieke voeding lichaamssystemen / - organen 

inTop Concentratie- Formules die meteen werken voor regeneratie,verjongen en balanceren. 

* 

     De topproducten zijn supergeconcentreerd, minimaal  7 á 10 pond kruiden geconcentreerd 
tot 1 pond. Bella voor het hormoonsysteem o.a. van de vrouw zelfs 40 tot 1 pond 

* 

Het zijn 400 + producten voor dagelijks gebruik  van kwaliteitsmerk met de hoogste potentie!  

* 

Het verbetert levens en dat kun je zelf het beste - en snel genoeg ervaren.  

 

 

2  Het Bedrijf: 

 

Is het team /management goed geleidt? 

* 

Geen hoge Starterkosten en je weet wie de eigenaren zijn. Je kunt alles vragen aan kantoor in 

Londen en je kunt jaarlijks de fabricage gaan zien. Sunrider regelt alle administratie 

& alle logistiek: verpakken,verschepen en bezorging. 

 

Je hebt geen: kosten aan overhead; aan Payroll of creditcards, de distributie loopt via online 

conversie en je werkt vanuit huis. Geen FDA controles o.a. keuringsdiensten over de vloer. 

Geen voorraad, vaste (dienstverband) lasten of DBA en je mag in 50 landen werken.  

* 

  Familiebedrijf wat alles zelf fabriceert, waardoor kwaliteit gegarandeerd kan worden. Deze  

deskundigheid van de eigenaren is de garantie dat je te maken hebt 

      met een veilig product !! 

* 

Geen “eerste beweger verdiener” zoals met z.g. piramide systeem wel het geval was. 

* 

Je krijgt 1 x per maand per “direct- deposito” uitbetaald over het volume. 



 

 

3  Het Compensatieplan: 
 

Kan je snel parttime geld verdienen? 

Is het mogelijk naar een fulltime 

inkomen toe te groeien? 

* 

Het bedrijf is in 2012 bekroond onderscheiden met "best brand" in de categorie MLM . 

* 

Zonder kosten voor: winkel, bedrijfsruimte voor opslag,  administreren en 

inschrijvingskosten.... en geen hoge starterkosten.. € 112,15 incl. BTW  

je hebt geen gebruikelijke z.g. front- load / voorraad nodig. 

* 

Je kunt 1 uur werken en voor 10 uur uitbetaald worden t.z.t. dit concept kan je in een half uurtje 

uitgelegd krijgen, iedereen kan aanbevelen. 

* 

Als je de moed hebt om een bedrijf te bouwen en met 5 mensen start heb jij de startproducten gratis.  
 

4  De Support: 
 

Kun je t proberen zonder je een buil te vallen, 

is er een "testdrive" mogelijk? 

* 

Je kunt een proefpakket of zelfs per kleine dosering capsules 

of per doosje uitproberen voor je eigen online bestelling uit. 

Wil je ervaren wat het doet dan ga je voor een startpakket. 

* 

Ook leer je wat je in huis hebt qua zelfverantwoordelijkheid, 

jouw waarde ontdekken om de wereld een stukje gezonder te 

maken door je eigen financiële situatie te beheren. 

Middelmatigheid kiest voor een uitkering en als  

jij jezelf speciaal vindt kom dan om de tafel... 

* 

Ons team neemt de tijd voor jou om je nieuwe dingen te helpen 

ontwikkelen, jouw droom te leven en het leven te bewegen. 

* 

Deze website is opgebouwd als support 

Er is ook een Sunrider trainingswebsite. 

Wanneer dit je aanspreekt bel dan 06 

475 444 77 je bent van harte welkom 

namens Zoufy van de Vitaliteitsite 


