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Bella

VOOR BALANS, SCHOONHEID EN WELZIJN
De geconcentreerde kruidenformule van Bella helpt vrouwen met de fysieke en
mentale veranderingen die plaatsvinden tijdens de menopauze.
Bella® stimuleert ook de vetverbranding en gezond gewichtsverlies bij vrouwen boven
de 40 door bij te dragen aan een gezonde stofwisseling.
Natuurlijke ingrediënten werken samen met de natuurlijke processen van het lichaam
voor innerlijke balans en uiterlijke schoonheid.
Bevat geen toegevoegde stimulerende middelen of hormonen.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
De formule van Bella® is gebaseerd op de Philosophy of Regeneration®, ofwel de overtuiging
dat we het lichaam moeten voeden en reinigen met de beste voeding om evenwicht en dus
een optimale gezondheid mogelijk te maken. Bella® is gemaakt van voedingsmiddelen die je
lichaam en humeur ten goede komen, zodat je in balans bent en je gesteund voelt, en bevat
geen chemicaliën.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
EPIMEDIUM
Epimedium ondersteunt op natuurlijke wijze een gezonde bloedsuikerspiegel. Het
wordt traditioneel gebruikt om angsten af te zwakken en moeheid en geheugenverlies
te bestrijden.

DONG QUAI
Dong quai wordt ook wel "de vrouwelijke ginseng" genoemd en wordt veel gebruikt voor
de behandeling van symptomen die samenhangen met menstruatiepijn, PMS en de
menopauze.

PUERARIA-WORTEL
Deze klimplant, die ook wel kudzu wordt genoemd, bevat fyto-oestrogenen, die
vergelijkbaar zijn met oestrogeen. Pueraria wordt ook wel eens gebruikt bij een kater.

VEELGESTELDE VRAGEN
FORMULE GEBASEERD
OP DE EXPERTISE VAN
DE EIGENAAR

V: Gebruiken mensen Bella® ook om minder last te hebben van de symptomen van de
perimenopauze?
GECERTIFICEERD A: Jazeker. De kruidenformule van Bella kan helpen bij stemmingswisselingen en
opvliegers en de vetverbranding versnellen.
ALS KOOSJER

IN EIGEN BEHEER
VERVAARDIGD

GECERTIFICEERD
ALS HALAL

GEMAAKT VAN
NATUURLIJKE
INGREDIËNTEN

V: Bestaat er een vergelijkbaar Sunrider®-product voor mannen?
A: Ja! Probeer Veros®, een snel werkend en effectief supplement waaraan geen
hormonen of stimulerende middelen zijn toegevoegd. Met Veros® krijgen mannen
meer energie en zelfvertrouwen, zodat ze voorbereid zijn op wat de dag voor hen in
petto heeft.

AANBEVELING
1 of 2 capsules per dag, het liefst bij de maaltijd.

VOORDELEN
• verzacht de symptomen die
samenhangen met de perimenopauze
en de menopauze
• helpt met afvallen door een gezond
metabolisme te ondersteunen
• zorgt voor meer energie
• zeer geconcentreerd
• gepatenteerde formule zonder
synthetische hormonen
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