10 PUNTEN DIE SUNRIDER UNIEK MAKEN
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Het bedrijfsplan van Sunrider is bekroond "best brand 2012"
met dit verdienmodel wordt je naar inzet het best beloond.
Informeer naar de mogelijkheden hoe je anderen kunt
helpen en een expert in mensenkennis wordt.
Je weet absoluut niets totdat je het ervaart!
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Producten zijn uniek, revolutionair gefabriceerd en bestaan

100% uit héél voedsel, sinds 1982 zonder geïsoleerde delen;
dus er zitten geen chemicaliën in en dat is zuiver en veilig!
Product is hierdoor met geen ander te vergelijken!

WHOLE FOOD/ HELE VOEDING

Het lichaam herkent heel voedsel wel, gekunstelde isolaten niet! Vit. C:
Ascorbinezuur los van de hele sinaasappel behoort tot de chemicaliën.
De sinaasappel wordt sneller herkend en opgenomen door het lichaam.

HELE VOEDING GEEFT METEEN ENERGIE

3 Bij lage temperaturen bereid en zo blijft de levensstructuur
behouden, en je hebt direct veilig opneembaar basisch
voedsel met de hoge kwaliteit aan levende enzymen.
Elektrosport ( mineralen) en Fortune Delight
(detox oplos- drink) zijn rijk aan elektrolyten!

4 Superieure concentraties, van bijzonder hoge potentie; waar 7
á 10 pond 1 pond wordt, in Bella (zie pagina HORMONEN) :
het product voor de vrouw o.a. tegen overvliegers,
is dat een concentratie van 1 pond uit 40 pond !
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Uniek is de synthese van de 3000 jaar authentieke kennis van
kruidenvoeding, eigen expertise en moderne technologie ®.
Grootvader Chen heeft garant gestaan voor de gezondheid
van de keizer aan het hof en zo is het doorgegeven.
De Natuur heeft een geheim en Dr. Chen gebruikt
dit zonder de synergie van de natuur te verstoren.

OORSPRONG =VOORSPRONG
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Familiebedrijf vormgegeven door het echtpaar Chen heeft
hun Productie en Hoofdkwartier Development & Research
in Los Angeles en bestaat al ruim 33 jaar. De fabricage is
in eigen handen, waardoor kwaliteit gegarandeerd kan
worden. Het bedrijf heeft: de beste support; ± 415 ™
milieuvriendelijke producten; de grootste productiefaciliteiten ter wereld alle 8 stuks in eigen beheer!

Zou jij willen weten wie je voeding maakt & waar
het vandaan komt. Voor mij is de deskundigheid
van de eigenaar van zeer groot en vitaal belang.
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"Not Inexpensive but extremely effective!"
Ik betaal liever meer voor iets wat werkt.. dan niets
voor wat niets doet of vaak zelfs vaak schadelijk is!!
Het is een uitdaging om je potentieel te ontdekken,
hoe jij optimaal kunt functioneren, altijd energiek
kunnen zijn en je natuurlijke figuur hervinden
door een kleine aanpassing van levensstijl.
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DE FILOSOFIE VAN REGENERATIE:

Specifieke Voeding ook voor Specifieke Doeleinden,
Zelfredzaamheid,Topfit Balans en Homeostase.
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NBC- programma maakt het grote verschil!

Nourish

VOEDEN

Cleanse

REINIGEN

Balance

BALANS

Maakt je blijvend fysiek + mentaal totaal sterker.
Excellente producten zorgen dat je verjongt,
ultieme vitaliteit en optimale energie altijd bij
de hand hebt .. gezien de kleine verpakking!
Je sorteert met een minimum aan gewicht
een maximum aan blijvend effect !

HOEVEEL VINDT JIJ JEZELF WAARD?

