QUINARY van SUNRIDER
Veel mensen worstelen met te weinig energie, onbalans, dagelijkse symptomen
van ongemak en algemene ontevredenheid. Het is bijna onmogelijk om
erachter te komen wat het lichaam echt nodig heeft om zichzelf hierin te
corrigeren.
Wanneer het lichaam uit balans is en niet naar behoren krijgt wat het nodig
heeft, ondervinden wij problemen zowel fysiek, emotioneel, mentaal en
spiritueel. Velen zijn naar verschillende specialisten geweest, hebben
supplementen en geneesmiddelen geprobeerd om hun gezondheid terug te
krijgen, vaak zonder echt blijvend resultaat, het behandelt de symptomen en
vult tekorten aan. Quinary is voedsel, ontworpen om in één keer alle grote
lichaamsystemen en organen te voeden, het is de juiste dagelijkse voeding
voor regeneratie. Alle lichaamsystemen werken samen om elkaar te voeden,
daarom is het onmogelijk om slechts op één systeem te focussen om op die manier
holistische gezondheid te bereiken.
Quinary heeft een geniale kracht, de kruiden versterken elkaar onderling, en
Quinary is gemaakt van heel voedsel uit voedingskruiden, gebaseerd op 5000 jaar
onderzoek. De kruiden die zijn gecombineerd in deze formule zijn de originele
super voedingskruiden, die al duizenden jaren voor hun regenererende
eigenschappen worden erkend.
De Sunrider Quinary bevat meer dan 50 geconcentreerde, unieke voedingskruiden,
synergetisch gecombineerd en geconcentreerd van 7 pond kruiden tot 1 pond.
Quinary geeft aan dat het bestaat uit 5 onderdelen. Deze kruiden voeden de vijf "werkpaarden" van het
lichaam: bloedsomloop, ademhaling, immuunsysteem, hormoonsysteem en de spijsvertering. De
kruidencombinaties zijn zorgvuldig geselecteerd om leven te brengen in die systemen in plaats van functies te
vervangen, m.a.w. Regenereren in plaats van Vervangen! Door te voeden met héél voedsel, kan het lichaam
zijn eigen zwakke functies herstellen, en balans en gezondheid brengen in het hele lichaam. Waar kunnen we
50 goed gecombineerde, sterk geconcentreerde super voedingsmiddelen, per keer eten, voor zulke lage kosten?
Quinary bevat 5 smaken en 5 kleuren die voor een aanzienlijk deel voor de effectiviteit zorgen.
Quinary bevat de volgende vijf formules in capsules, als poeder of als vloeistof in een flesje (Liqui-Five):
Alpha 20 C
Prime Again
Assimilaid
Conco
Lifestream







immuunsysteem
hormoonsysteem
spijsvertering
ademhaling
circulatiesysteem (bloed en lymfe)

Opmerking: 1 zakje poeder is gelijk aan 10 capsules of 1 flesje. Gebruik 2 tot 3 zakjes/flesjes per dag voor een
snellere regeneratie.

Alpha 20 C - voedsel voor het immuunsysteem. Deze voeding voedt het immuunsysteem door versterking van
het beenmerg, de lever en de bijnieren. Een gezond immuunsysteem is cruciaal voor bescherming tegen
vreemde stoffen, antigenen genoemd, zoals virussen en bacteriën en daarnaast het voorkomen van de groei
van gevaarlijke en schadelijke vreemde cellen, zoals die in cysten en tumoren. Tekenen van disbalans:
frequente verkoudheid, virussen, koortsblaasjes, infecties, tumoren, cysten, kanker, enz.
Emoties
Element
Yin orgaan
Yang orgaan

- woede en ongeduld
- hout
- lever
- galblaas

Prime Again - voedsel voor het hormoonstelsel. Deze formule versterkt alle functies met betrekking tot
klieren, hormonen, hart, voortplantingsorganen en het zenuwstelsel. Tekenen van disbalans: nervositeit,
emotionele instabiliteit, premenstruele en menopauze klachten, vroegtijdige veroudering, schildklier
problemen, enz.
Emoties
Element
Yin orgaan
Yang orgaan

- gebrek aan vreugde en drive
- vuur
- hart/geest
- dunne darm
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Assimilaid – voedsel voor het spijsverteringsysteem. Deze formule voedt de functies die te maken hebben met
het verteren van voedsel en het vermogen van het lichaam die voedingstoffen op te nemen die essentieel zijn
voor de gezondheid. Regeneratie en degeneratie beginnen in het spijsverteringsstelsel. Tekenen van disbalans:
maag aandoeningen, misselijkheid, winderigheid, constipatie, indigestie, kans op voedsel allergieën, zweren,
en ontstekingen aan de dikke darm.
Emoties
– zorgen en angst
Element
– aarde
Yin orgaan
- milt/alvleesklier
Yang orgaan
- maag
Conco - voedsel voor de ademhalingsorganen. Deze fenomenale antivirale formule voedt alle functies die zijn
gekoppeld aan zuurstof (ademhaling) en het lymfestelsel. Zorgt voor een goed zuurstofvoorziening, hetgeen
essentieel is voor een goede verbranding van het voedsel, waardoor energie vrijkomt. Tekenen van disbalans:
moeilijke ademhaling, verkoudheid op de borst, astma, bronchitis, terugkerende hoest, enz.
Emoties
Element
Yin orgaan
Yang orgaan

- weemoed en verdriet
- metaal
– longen
- dikke darm

Lifestream - voedsel voor de circulatie van bloed en lymfe. Voedt de functies die verband houden met de
vloeistof gerelateerde processen in het lichaam, met inbegrip van de grote bloedsomloop, het transport van
voedingsstoffen en zuurstof en de verwijdering van afvalstoffen via de bloedsomloop. Tekenen van disbalans:
problemen met de bloeddruk, koude en verstijfde handen en voeten, spataderen, langzame genezing, hoog
cholesterol gehalte, vochtophoping, zwak gezichtsvermogen, enz.
Emotie
element
Yin orgaan
Yang orgaan

- vrees
- water
- nieren
– urineblaas

Deze vijf formules (in capsules) kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden. Indien een systeem extra zwak is,
kun je deze apart voeden. Tien capsules per dag, gedurende 10 dagen of langer zorgen voor opmerkelijke
resultaten; en daarna 2 tot 4 capsules per dag voor onderhoud.
Quinary bevat:
Chinese White Flower, Scutellaria Herb, Dandelion Root, Gou Teng, Licorice Root, Mint Leaf, Paris Herb,
Mandarin Orange Peel, Coix Lacryma-jobi Seed, Fennel Seed, Cinnamon Bark, Poria (Mushroom Powder),
Chinese Yam, Ginger Root, Golden Bell Fruit, Sophora Flower, Hawthorn Fruit, Barrenwort Herb, Chuhm Xiong
Root, Mongoliavine Root, Fang Feng Root, Panax Ginseng Root, Honeysuckle Flower (Silver Flower), Yeuan Wu
Root, Chrysanthemum Flower, Dispacacus Japonicus Root, Angelica Root, Alpina Ginger Root, Angelica Centis
Root, Leek Seed, Balloon Flower Root, Bamboo Leaf, Dwarf Lilly Turf Root, Papermulberry Seed, Senega Root,
Imperate Root, Cornel Fruit, Forty-knot Root, Burdock Fruit, Cnidium Seed, Reed Root, Broomrape Herb,
Chinese CatNip, Asias Herb, Bai-Zhu Root, Lycium Fruit, Eucommia Bark, Morinda Root.
Opmerking:
De Quinary formules werken het meest effectief als ze gebruikt worden in het Sunrider’s NBC programma.
Nourish, Balance, Cleanse.
Nuplus, Vitashake
(Nourish - voeden)
Quinary
(Balance - in balans brengen)
Calli en Fortune Delight (Cleanse – reinigen)
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