
             TOP, JOI EN ESE. 

 
Dit zijn drie voedende kruidenmengsels, voor zowel het stoffelijk, fysieke lichaam als het mentaal, 

 cognitief, geestelijke lichaam. Gezamenlijk ingenomen versterken ze elkaars werking.  

Top, Joi en Ese zijn gemaakt van complete planten en werken als natuurlijke toevoeging op de  

andere producten van Sunrider. Eeuwen geleden hebben Chinese monniken onderzoek gedaan 

naar manieren om het concentratievermogen te verbeteren en de levenskracht te verhogen. 

Ze experimenteerden met het innemen van verschillende kruidencombinaties. 

Zo ontdekten ze voedingstoffen die het denken verhelderen, het uithoudingsvermogen 

 en geestelijke prestaties doen verbeteren en maakten daar een ware kunst van. 

Top, Joi en Ese werken anders dan de overige Sunrider producten!  

Het effect strekt zich uit naar het mentale- en het spirituele vlak. Top voedt kwaliteiten van de 

linkerhersenen en Ese meer die van rechterzijde. Het is het beste om dit zelf te ontdekken. 

Uit ervaring van verschillende mensen blijkt dat de kruidencombinaties  

Top, Joi en Ese pijn helpen verminderen, het bewustzijn en concentratievermogen  

helpen verhogen. Ze worden verkocht in capsules van plantaardige makelij. 

 

                                                  TOP 

 
Top werkt voedend op de hersenfuncties, met name de linker hersenhelft.  
Top stimuleert mentaal en emotioneel evenwicht en brengt zo rust, helderheid en 

een verhoogde concentratie. Met name aan te raden bij zwaar hersenwerk, contemplatie 

bijvoorbeeld bij lang achtereen vergaderen. Excellent voor de ondernemer. 

Top brengt lichaam en geest in topvorm voor het verrichten van lichamelijke  

en geestelijke arbeid. Voeding voor de “ multitasker”. 

Verkrijgbaar in potjes van 100 capsules. 

Meest waargenomen effecten: 

* vermindering van hoofdpijn, met name migraine. 

* heldere geest. 

* verbetering van concentratievermogen en geheugen. 

* hierdoor toename van zelfvertrouwen en 

* minder last van spanning, emoties en pijn. 

 

 

 

                 
 

 



 

                                                    JOI 

 
Joi is speciaal samengesteld voor het spier- en skeletstelsel.  

Met Joi wordt het weer een plezier om dingen te doen. Joi voedt de botten,  

met name de gewrichten en de pezen, helpt bij het herstel en verzacht pijn. 

Proefondervindelijk vastgesteld ook bij honden en paarden. 
Verkrijgbaar in potjes van 100 capsules. 

Meest waargenomen effecten: 

* toegenomen soepelheid en uithoudingsvermogen. 

* pijnverlichting, door soepeler gewrichten. 

* snellere genezing bij beschadiging, een gevoel van meer ’geaard te zijn.’ 

 

 

 

                                                   ESE 

 
Ese voedt het centrale zenuwstelsel en heeft een ondersteunend effect  

op de neurotransmitters in de hersenen. De kruidencombinatie Ese maakt 

het mogelijk om in rust vol te houden, bijvoorbeeld bij meditatie, het 

traint geduldig zijn, gecentreerd zijn en ontspannen voelen bij ADHD 

ook bij het creatief werk zoals vormgeven, bij muziek en dromen. 

De geest wordt helder en kan zich makkelijker concentreren,  

maar het geeft ook een diepe en rustgevende slaap.  

Stress krijgt hierdoor minder vat op lichaam en geest.  

Het blijft stil en rustig van binnen. 
Verkrijgbaar in potjes van 100 capsules. 

Meest waargenomen effecten: 

* grotere helderheid van geest.  

* rustigere slaap. 

* beter concentratievermogen.    

* helpt pijn verdragen. 

* verhoogde stressbestendigheid. 

* vermindert behoefte aan verslaving, zoals koffie en suiker. 

 

 

Voor een beknopt overzicht van de producten is hier de eerste Nederlandstalige gids: 

http://shop.sunrider.com/eBook/EC/Dut/ProductCatalog/index.html#/0/  

 
 Aangeboden door IBO  Sunrider Contact : 06 47544477 www.vitaliteitsite.nl  
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