
  

 
 
 

Calli en Fortune Delight zijn sterk 
geconcentreerde mengsels van 
zwarte thee, groene thee en 
kruiden die reinigen. 
De basis voor deze kruidenformules 
stamt al uit de Chinese geschiedenis 
van 5000 jaar geleden. Dr. Chen 
heeft de formules geperfectioneerd  
en produceert ze sinds 1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Chinezen hanteren het simpele 
principe van yin en yang voor bijna 
alles, inclusief de gezondheid. 
Yin bijvoorbeeld staat voor “in” 
oftewel voeding en yang voor “uit” 
oftewel reinigen.  
Wat reinigen betreft, het lichaam 
moet afval kwijt welke  via de 
stofwisseling ontstaat. Het lichaam 
zal ook schadelijk materiaal uit het 
milieu en uit het voedsel moeten 
opruimen. Yang, reinigen,  hoort dus 
in elk programma dat het lichaam in 
balans wil brengen. 
 
Duizenden jaren lang heeft men in 
de Aziatische cultuur grote 
hoeveelheden groene en zwarte 
thee genuttigd ten behoeven van  de 
reiniging en het in balans brengen 
van het lichaam. 
Tegenwoordig hebben Westerse 
wetenschappers onderkend dat er 
grote voordelen zitten aan groene 
en zwarte thee, voornamelijk 
vanwege de z.g. Flavonoïden die er 
in zitten. Die zelfde wetenschappers 
keken naar de thee drinkende 
landen in het Oosten – de cultuur 
waar men gemiddeld 4 koppen 
groene of zwarte thee drinkt - en 
ontdekten dat daar het minst de 
bekende westerse ziektes voor 
komen. De wetenschappelijke 
verificatie van de waarde van 
groene en zwarte thee is de 
belangrijke reden te kiezen voor een 
product dat  hieruit is samengesteld. 
 

 
 
 

Dit om drankjes met geen of weinig 
voedingswaarde te vervangen, zoals 
koffie, gewone thee, frisdranken en 
zelfs vruchtenjus in een fles. 
Onderzoek toont ook aan dat het goed 
is de thee te drinken voor, tijdens en 
na de maaltijden. 
 
Groene en zwarte thee komen van 
hetzelfde kruid, Camelia Sinensis. 
De bereiding maakt het verschil. 
Groene thee wordt héél verwarmd via 
droge lucht of stoom terwijl zwarte 
thee wordt gegist, geplet en verwarmd 
via droge lucht. 
De verschillende manieren van drogen 
genereren verschillende antioxidant 
Phytonutrients met veel Catechines 
die overblijven. 
Camelia Sinensis staat bekend om het 
verminderen van vet en cholesterol 
in het lichaam door verbetering van de 
leverfunctie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calli en Fortune Delight zijn mengsels 
van Camelia Sinensis zowel in de 
groene en in de zwarte thee. De 
verschillen tussen de traditionele groene 
en zwarte thee en Calli en Fortune 
Delight zijn: 
 
 Calli en Fortune Deligth zijn 

geconcentreerd en maken 
daardoor de Catechins sterke 
antioxidanten om de vrije radicalen 
te bestrijden. 

 Calli en Fortune Deligth hebben 
minder cafeïne dan de groene en 
zwarte thee. 

 Aan Calli en Fortune Deligth zijn 
andere kruiden toegevoegd en die 
combinatie zorgt voor de reiniging 
en de extra Phynonutrients.  
Groene en zwarte thee zijn van 
slechts één kruid. 

 Als we Calli en Fortune Deligth 
drinken krijgen we een gevoel van 
balans en volkomenheid terwijl de 
groene en zwarte thee bitter kunnen 
zijn en de keel uitdrogen. 

 
De meeste thees bestaan uit simpele 
basiskruiden in een theezakje. Calli 
daarentegen ondergaat een aantal 
unieke en gecompliceerde stappen 
voordat het klaar is voor consumptie. 
Nadat de kruiden met zorg zijn 
geselecteerd, schoongemaakt, getest 
op kwaliteit en gedroogd,  worden ze 
gemalen en ingedikt. 
De vloeistof wordt dan gesprayd op 
blaadjes. Deze blaadjes zijn van 
zorgvuldig uitgezochte planten die een 
voedende en reinigende werking 
hebben.  
 
 
 
 
 
 

Calli en Fortune Delight 
         Een perfecte mix van groene thee, zwarte thee en kruiden voor reiniging. 



  

Gebruik. 
Het verschil tussen Calli en Fortune 
Delight is dat Calli moet worden 
gezet als gewone thee en Fortune 
Deligth direct oplost in water of 
andere drank.  
Een Calli zakje 3 tot 5 minuten in 
water van zo’n 80 graden hangen. Je 
kunt het in verschillende sterkten 
maken , 1 zakje voor 1 tot 6 liter. Hoe 
sterker de thee hoe sneller het 
reinigt.  
Het 3 grams zakje Fortune Delight is 
perfect voor 1 liter drank en is lekker 
voor de hele familie.  
Zowel Calli als Fortune Delight 
kunnen warm en koud (met ijs) 
worden gedronken. Fortune Delight 
is ook een onderdeel van een 
programma voor gewichtcontrole. 
Mensen met lichte ogen neigen 
eerder te kiezen voor Calli terwijl 
mensen met donkere ogen voorkeur 
lijken te hebben voor Fortune 
Delight. Natuurlijk zijn er 
uitzonderingen op deze 
veronderstelling. 
Calli en Fortune Delight kunnen ook 
samen worden gedronken voor een 
beter gevoel en geestelijk welzijn.  
Het beste effect wordt verkregen door 
ze dagelijks te drinken voor, na of 
tijdens het eten. 
  
Smaken. 
De verschillende smaken van Calli 
thee proeven niet alleen anders, 
maar hebben ook per smaak een 
toegevoegde waarde. 
Calli Regular (basis) reinigt het 
sterkst en wordt ook wereldwijd het 
meest gebruikt. 
Calli Cinnamon (kaneel) is extra 
goed voor de spijsvertering en gaat 
goed samen met Sunriders 
Assimilaid. 
Calli Mint (munt) kan worden 
gebruikt voor mentale helderheid en 
ademhaling. Dit verfrissende drankje 
werkt het beste in de ochtend. 
Calli Night (nacht) is ietsje anders 
want het werkt meer voedend dan 
reinigend.   Het helpt het lichaam 
s’nachts te rusten en overdag te 
kalmeren. 
 
Fortune Delight is er in de favoriete 
smaak Regular (basis), en de 
heerlijke smaken Cinnamon 
(kaneel), Lemon (citroen), 
Raspberry   (framboos) en  Peach 
(perzik).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet iedereen vindt de smaak van 
Calli thee direct lekker omdat ze 
proeven wat er in het lichaam wordt 
opgeruimd. 
Hoe slechter het smaakt hoe meer 
de Calli nodig is.  Als het een 
metaalsmaak heeft kan het 
verwijzen naar de vullingen in de 
tanden en kiezen. Als het bitter 
smaakt kan het komen door het 
innemen van voorgeschreven 
medicijnen. De smaak kan ook erg 
flauw zijn bij mensen die veel 
junkfood zoals hamburgers en 
hotdogs eten.  
Als het lichaam aan het reinigen is 
wordt de smaak beter en beter en 
uiteindelijk erg plezierig.  
Het is een goed idee om aan de 
Calli en Fortune Delight een paar 
druppels Suncare toe te voegen, 
niet alleen voor een nog betere 
smaak maar ook voor de extra 
voeding van de alvleesklier en de 
bijnieren. 
 
 
 
 
 
 
 

Calli en Fortune Delight zijn beide 
getest via de methode van  Gas 
Liquid Chromatography (GLC). Dit 
toont de aanwezigheid aan van de 
belangrijke Catechines en andere  
Flavonoïden waarvan de heilzame 
werking wereldwijd wordt erkend. 
Uitgebreide testen bij Sunrider tonen 
ook de aanwezigheid van 
noodzakelijke antioxidanten aan. 
Overal ter wereld zoekt men naar 
betrouwbare bronnen die antioxidanten 
kunnen leveren teneinde de vrije 
radicalen te bestrijden en het lichaam 
te reinigen. 
 
In Calli en Fortune Delight vind je DE 
DRANK van de eeuw.  
 
Om de benodigde balans te creëren  
(regeneratie) zullen we ons ook 
moeten concentreren op de juiste 
voeding oftewel yin. 
Sunrider heeft veel producten die hier 
aan voldoen, maar de basisproducten 
zijn hiervoor NU-PLUS voor de 
voeding van het hele lichaam en de 
belangrijke organen en QUINARY voor 
het voeden van   de vijf lichaam 
systemen. Het immuunsysteem, het 
hormoonsysteem, de spijsvertering, de 
vochtcirculatie en de ademhaling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze producten zijn niet bedoeld om te 
genezen of ter voorkoming van ziektes 
maar dienen te worden gebruikt als de 
beste voeding die vandaag de dag 
beschikbaar is. 


