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WIE WE ZIJN
We zijn een bedrijf van wereldklasse dat de beste 
plantaardige producten vervaardigt. Het is ons doel om 
een positieve bijdrage te leveren aan de wereld door 
middel van voeding en mensen te inspireren om een 
leven te leiden dat wordt gekenmerkt door evenwicht, 
authenticiteit en welzijn.

Onze visie: een cultuur bevorderen waarin 
mogelijkheden centraal staan, zodat mensen overal ter 
wereld het gevoel hebben dat ze het status quo kunnen 
doorbreken, nieuwe grenzen op kunnen zoeken en hun 
eigen pad naar succes kunnen uitstippelen.

We zijn ervan overtuigd dat investeren in het 
holistische welzijn van mensen ertoe leidt dat iedereen 
het maximale uit zijn leven kan halen. Daarom zetten 
wij ons in om persoonlijke en professionele welvaart en 
een gezonde levensstijl te bevorderen.

Thailand, Engeland en de 
Bahama's waren de drie 
droombestemmingen die 
Sunrider heeft gekozen voor de 
motivatiereizen en bijeenkomsten 
van de leiders van dit jaar. Maar 
het zijn niet alleen de plaatsen en 
het programma die ons avontuur 
uniek maken. Het draait allemaal 
om plezier hebben, nieuwe dingen 
ontdekken en samenzijn. Want bij 
Sunrider zitten de echte inspiratie 
en motivatie in de personen en in 
onze beweegredenen.

Wijsheid

Vernieuwing

Verbondenheid

Harmonie

Integriteit

ONZE WAARDEN

Wij geloven in de sterke band die we hebben met onszelf, met de mensen om ons heen, 
met onze directe omgeving en met het universum.

. 

Welkom
Er zijn zo veel redenen om dol te zijn op de zomer. Langere dagen, meer vitamine D, meer ijsjes, 
picknicks en lekker warm weer. Maar met alle zomerpret loop je wel het risico om van sommige 
dingen een beetje te veel of te weinig te krijgen. Als je bijvoorbeeld te veel of te weinig vocht 
binnenkrijgt, kan dat je lichaam uit evenwicht brengen. Daarom is het van groot belang dat je 
diverse voedingsstoffen binnenkrijgt, in precies de juiste hoeveelheden. Voor sommige mensen 
is dat een hele uitdaging. Maar jij hebt Sunrider. Je kunt op ons rekenen: wij zorgen voor zowel 
evenwicht als variatie, in combinatie met een lekker gezonde levensstijl. Op een geweldige 
zomer!

De familie Chen



OM FIT TE 
BLIJVEN

Hydratatie is elke zomer een "hot topic". Maar weten 
we eigenlijk wel hoe goede hydratatie werkt? Liters en 
liters water drinken en niet genoeg water drinken is 
eigenlijk allebei even gevaarlijk als het warm is. Het één 
leidt tot bovenmatige hydratatie, wat hyponatriëmie kan 
veroorzaken, en het ander tot uitdroging, wat gebeurt 
als je meer vocht verliest dan dat je binnenkrijgt.

Om dit allebei te voorkomen moet je je lichaam 
niet alleen voldoende vocht geven, maar ook goed 
vocht. Hier heb je 3 tips voor een goede hydratatie 
en 3 Sunrider®-producten die ik altijd gebruik en 
aanbeveel:

1. WACHT NIET TOTDAT JE DORST HEBT
 Je kunt niet alleen vertrouwen op dorst als je
voldoende wilt drinken. Je kunt namelijk al
uitgedroogd zijn op het moment dat je dorst
krijgt. Zelfs van milde uitdroging (1 of 2 procent
gewichtsverlies) kan je futloos worden.

2. LET OP DE KLEUR VAN JE URINE
Je weet dat je genoeg water drinkt als je urine licht
van kleur en bijna doorzichtig is en een beetje op
limonade lijkt. Als je urine fel geel is, wijst dat op
het eerste stadium van uitdroging. Op dat moment
moet je snel een glas water drinken.

3. EET JE WATER
 Groente en fruit als watermeloen, aardbei, selderij en 
komkommer bevatten naast vitaminen en mineralen 
ook een grote hoeveelheid water. Bijna 100 procent van 
hun gewicht is water en ze zijn heerlijk verfrissend. 

Fortune Delight®

 Deze natuurlijke kruidendrank zorgt voor gezonde 
hydratatie, krachtige, geconcentreerde antioxidanten 
en ondersteunt het natuurlijke reinigingsproces van 
het lichaam. Het smaakt warm en koud lekker en is 
veel gezonder dan frisdrank.

 Electrosport®

 Vul je elektrolyten (natrium, kalium, magnesium) aan 
en krijg 10 belangrijke mineralen binnen zodat je snel 
gerehydrateerd bent en je voorraden weer op peil zijn, 
met één shot. Voeg het toe aan Fortune Delight® voor 
de beste hydratatie die je ooit hebt gehad. 
VitaFruit®

 Supersap dat voor 100 procent op fruit is gebaseerd 
en van hydratatie het favoriete moment van je dag 
maakt. Het bevat vitamine A, C en E plus folaat, 
carotenoïden en essentiële vetzuren die er ook voor 
zorgen dat je huid prachtig straalt.

Te veel en te weinig vocht 
Hoe veel is genoeg?

TIP

door Reuben K. Chen, arts



© 2018 The Sunrider Corporation, handelend onder de naam Sunrider 
International. Alle rechten voorbehouden.

*Deze uitspraken zijn niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration. Dit 
product is niet bedoeld om aandoeningen te diagnosticeren, behandelen, genezen 

of voorkomen.

·  gemaakt van zeer geconcentreerd chlorofyl,
het "levensbloed" van planten

·  levert de fytonutriënten en antioxidanten
van donkere bladgroentes

·  zorgt voor energie en
uithoudingsvermogen*

·  bevordert een gezonde bloedsomloop*

·  bevordert de spijsvertering*

EVERGREEN®

De kern van planten. Jouw bron van welzijn.



ECHT
Ons lichaam is een complexe 
machine. Het heeft allerlei 
voedingsstoffen nodig om 
optimaal te functioneren. Te 
veel of te weinig van iets kan het 
lichaam uit evenwicht brengen 
en de gezondheid schaden. 
Daarom gebruiken we een exacte 
selectie ingrediënten, die er in 
combinatie met ons gepatenteerde 
proces en onze hypermoderne 
technologie aan bijdragen dat we 
de beste plantaardige producten 
kunnen maken die op de markt 
verkrijgbaar zijn.

ZEER GECONCENTREERD
Onze producten onderscheiden 
zich van andere producten door 
ons concentratieproces. Dat proces 
zorgt voor krachtige, biologisch 
beschikbare voeding voor 
ongekende resultaten. Zo hebben 
wortels en ginseng veel collageen, 
een vitaal ingrediënt voor de huid. 
Maar we zouden er elke dag kilo's 

van moeten eten om resultaten 
te zien. En dat kan natuurlijk 
niet. Alle Sunrider®-producten 
zijn gebaseerd op het belang van 
"ingrediëntconcentratie". We 
beschikken over de technologie 
en knowhow om dat mogelijk te 
maken.

NATUURLIJKE 
INGREDIËNTEN
Sunrider®-voedingsmiddelen 
zijn gemaakt van echte 
natuurlijke ingrediënten. 
Daarom noemen we onze 
consumptieproducten 
"echt voedsel". Ze behouden 
namelijk de oorspronkelijke 
levensstructuren die door de 
natuur zijn gecreëerd, zodat het 
lichaam de voedingsstoffen beter 
kan opnemen. De manier waarop 
wij de kruiden formuleren, 
reinigen en extraheren, 
garandeert de puurheid en 
doeltreffendheid van onze 
producten.

Sunrider® producten
Echt. Zeer geconcentreerd. Natuurlijke ingrediënten.

WIST JE DAT?
Assimilaid® is zo ontwikkeld dat 
het de spijsvertering bevordert 
met kruiden van het element 
aarde die het lichaam helpen 
om voeding snel en efficiënt te 
verteren. In het oude China werd 
een vergelijkbare formule gebruikt 
om de spijsvertering in de maag 
te stimuleren, het darmkanaal te 
smeren en aan de spijsvertering 
verwante aandoeningen, zoals 
maagzuur en maagklachten, te 
verhelpen. Assimilaid® is een van 
de vijf formules in Quinary®.



JE ZAL VAN ELKE 
HAP GENIETEN!

SunBar® is een perfecte 
combinatie van noten, granen, 
droog fruit en sojabonen in één 
heerlijke reep. 

·  vormt een gebalanceerde
voeding die reinigende
antioxidanten bevat

·  hoog vezelgehalte en
samengestelde koolhydraten
met een langdurige werking

· eiwit uit niet genetisch
gemodificeerde soja

© 2018 The Sunrider Corporation, handelend onder de naam Sunrider International. Alle rechten voorbehouden.



Katie Chen volgde een bacheloropleiding Marriage, Family, and Human 
Development aan de Universiteit Brigham Young in Utah, behaalde een 
Master Voedingswetenschappen én een Bachelor Aziatische taal- en 
letterkunde aan de universiteit van Minnesota. Ze is bovendien een 
gecertificeerd personal trainer en moeder van 4.

Ga voor meer recepten van Katie het YouTube-kanaal van Sunrider 
International op  youtube.com/sunriderintl.

PRODUCTEN 

DIT HEB JE NODIG:

SUNNYDEW®

·  suikervrije smaakversterker
· vol antioxidanten
·  geen chemicaliën of
conserveringsmiddelen
toegevoegd

· geen calorieën

NUPLUS®

·  zeer geconcentreerde voeding
in een handige verpakking

·  gemaakt van natuurlijke 
ingrediënten om de absorptie van 
voedingsstoffen te maximaliseren

·  geen chemische isolaten, 
conserveringsmiddelen of 
toegevoegde zoetstoffen, suiker
en vetten

·  een handige bron van
voedingsstoffen, je kunt het
drinken en eten

INGREDIËNTEN:
·  1 kop ongezoete

amandelmelk

·  1 theelepel witte of
appelazijn

· 1 eetlepel olie

·  1 flinke scheut SunnyDew®

·  ½  kop havermout
(gemalen)

·  4 pakjes NuPlus® (naturel)

·  1 theelepel bakpoeder met
een snufje zeezout

Thuis bij Katie
Zorg voor een zonnig begin van de dag met de veganistische wafels van Sunrider! 
Dit gezonde recept van Sunrider zit vol belangrijke voedingsstoffen en ziet er hartstikke leuk uit!

BEREIDING: 
Doe de amandelmelk en azijn samen in een kleine mengkom en laat het 
mengsel een tijdje staan zodat het stremt. Voeg de olie en SunnyDew® toe. 
Klop het mengsel op en zet het aan de kant. Voeg de droge ingrediënten toe 
in een grotere mengkom en roer ze goed door elkaar. Voeg het natte mengsel 
toe dat je opzij hebt gezet en maak een dik beslag. Schenk een halve kop beslag 
op het wafelijzer zodra het ijzer warm is en gereed voor gebruik. Bak de wafels 
totdat ze knapperig zijn en doe er wat plakjes fruit op. Genieten maar!



Afslankuitdaging Een ervaring 
die je leven zal veranderen...
 4 leuke weken. Doe je ook mee? 

Alles wat je te verliezen hebt, is een paar kilo. 

 "De Afslankuitdaging heeft gewerkt! Ik 
gebruikte vier Sunrider®-producten, hield me 
aan het dieet en behaalde geweldige resultaten. 
Toen de mensen op mijn werk me zagen, wilden 
ze allemaal meedoen. Dus zijn we met de hulp 
van mijn IBO een nieuwe uitdaging gestart. 
We zijn nog maar een week bezig, maar ik kan 
niet wachten om de succesverhalen van mijn 
collega's te horen."

-Kathy Cook, VS.

Neem voor meer informatie contact op met je lokale 

onafhankelijke ondernemer.

 001116 GEDRUKT IN DE VS
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www.sunrider.com

AAN:

VAN:

WE ZIJN SOCIAAL. 
LIKE EN VOLG ONS VANDAAG NOG!

DEEL JE PASSIES EN LAAT JE BEDRIJF 
GROEIEN MET SUNRIDER


