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WAT SUNRIDER ANDERS MAAKT

Welkom
Het nieuwe seizoen is begonnen en de velden liggen er weer prachtig bij. Wij zijn druk geweest met
het inkopen en verwerken van de meest verse, wilde, niet genetische gemodificeerde kruiden voor
onze voedingsmiddelen, voedingssupplementen en cosmetica. Want als het op de vervaardiging van
onze producten aankomt, is elke stap belangrijk. Weten waar elk ingrediënt vandaan komt, hoe het
is geteeld en wanneer het precies is geoogst, is even belangrijk als het samenstellen, concentreren en
testen. Het is dankzij onze superieure ingrediënten dat we superieure producten kunnen maken. Dat
is onze standaard en onze manier om het beste van het land in jouw handen te leggen.

De familie Chen

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.personal and
professional prosperity while also supporting healthy
living.

ONZE WAARDEN
Wijsheid
Vernieuwing
Verbondenheid
Harmonie
Integriteit

We voeren strenge testen uit in
onze laboratoria - met behulp
van de meest geavanceerde
apparatuur - om te garanderen
dat onze producten veilig,
puur en effectief zijn. Met ons
innovatieve, gepatenteerde
proces verwijderen we
zware metalen, restjes
van oplosmiddelen en
verontreiniging uit de kruiden
en concentreren we hun
actieve bestanddelen.

We combineren de intelligentie van de natuur met het intellect van de moderne technologie
zodat zij elkaar kunnen aanvullen in plaats van beconcurreren.
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TIP

OM FIT TE BLIJVEN
van Reuben K. Chen, arts

FIT NA JE VEERTIGSTE
Het is mogelijk, en wij kunnen erbij helpen!
Rond je veertigste verandert er
nogal wat in je lichaam. Het verlies
van spiermassa en minder goede
cardiovasculaire prestaties horen
bij het ouder worden. Maar als
deskundige op het gebied van fitheid,
weet ik dat mensen fit en gezond
kunnen zijn ongeacht het aantal
verjaardagen dat ze gevierd hebben.
Oudere mensen reageren heel
goed op krachttraining en aerobe
lichaamsbeweging. Dit kan, in
combinatie met een goede voeding,
zorgen voor een enorm verschil tussen
onze chronologische leeftijd (hoe oud
we zijn) en onze biologische leeftijd (hoe
oud we ons voelen). Dus leg jezelf geen
beperkingen op omdat je de 40 bent
gepasseerd. Probeer deze 5 tips uit en
combineer ze met onze producten:

1. GELOOF IN JEZELF
EN BEGIN GEWOON
Om
	
je vitaliteit terug te krijgen, moet
je positief denken. Je moet ervan
overtuigd zijn dat je kunt veranderen
wat nodig is om fitter te worden
terwijl je ouder wordt. Stel een plan
op met krachttraining en cardio, en
begin rustig.

2. WEES CONSISTENT
Resultaten
	
bereik je niet van de
ene op de andere dag. Dus begin en
zorg ervoor dat het programma een
onderdeel van je levensstijl wordt.
Het beste is om 4 dagen per week 45
tot 60 minuten te sporten. Vergeet

de warming-up niet voordat je begint
en stretch na afloop. Geef jezelf ook
genoeg tijd om te herstellen.

3. KIES EEN SPORT
DIE GESCHIKT VOOR JE IS
Als
	
je iets doet dat je leuk vindt,
zal je gemotiveerder zijn. Ik heb
bijvoorbeeld vrienden van een jaar
of 40 (en ouder) die wandelen en
lopen saai vinden. Als ik hen zou
aanbevelen om te gaan golfen, is
dat plan natuurlijk gedoemd om te
mislukken. In plaats daarvan nemen
ze nu dansles.

4. GEEN SMOESJES
Als je resultaten wilt zien, moet je
het serieus nemen. Fitter worden
is in JOUW voordeel. Je zal meer
spiermassa ontwikkelen, wat goed
is voor je gewrichten. Je zal in een
beter humeur zijn. Je zal meer
energie hebben. In andere woorden:
je zal je jonger voelen. Dus behandel
sporten net als de andere essentiële
activiteiten in het leven. Smoesjes
leiden niet tot resultaten.

5. EET GOED
Cardio en krachttraining hebben
weinig zin als je niet gezond eet. Zorg
ervoor dat je meer magere proteïne
en slechts een minimale hoeveelheid
vet binnenkrijgt, drink ten minste 8
glazen water (of Fortune Delight®)
per dag en verlaag je dagelijkse
consumptie van witte bloem en
suikers.

WORKOUT-SYSTEEM
FITNESSBRIGADE®
Alles wat je nodig hebt voor een
volledige workout, in één pakket.
· · set met 6 dvd's met 12
progressieve workouts (en
bonusmateriaal)
· · workout- en voedingsgidsen
· fitnesstijdschrift,
weerstandsband, workout-schema
en een meetlint om de resultaten
te meten
· instructies voor een goede
houding en het voorkomen van
blessures
· ontworpen voor mensen van elke
leeftijd die gemiddeld fit zijn

SUNFIT®-PACK
Gewichtsbeheersing en voeding
voor een gezondere levensstijl.
· S unTrim® Plus,
50 capsules/flesje
· Fortune Delight® framboos, 10
zakjes van 3 g
· VitaShake® cacao, pak met 10
stuks
· SunBar® Fruit, pak met 10 stuks

VAN HET LAND IN HANDEN
Superieure ingrediënten voor een superieur product: hoe Sunrider
hoogwaardige plantaardige producten maakt
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DE ABSOLUUT BESTE KRUIDEN
Bij Sunrider halen wij onze kruiden uit verschillende delen van de wereld. Veel van
de kruiden groeien in het wild, maar we werken ook met niet genetisch
gemodificeerde, geteelde kruiden van mineraalrijke bodems wereldwijd. We
houden nauwlettend toezicht op de omgeving, de grond en het seizoen waarin de
kruiden groeien, zodat ze kunnen worden geoogst wanneer hun positieve
eigenschappen voor de gezondheid optimaal zijn.

MEERDERE TESTRONDES

Voordat we ook maar één lading kruiden ontvangen, voeren we uitgebreide testen uit op
monsters met behulp van onze apparatuur van farmaceutische kwaliteit. We voeren microen identiteitstesten uit om te controleren of de kwaliteit aan onze hoge eisen voldoet en er
zeker van te zijn dat er geen pesticiden zijn gebruikt. Later worden tijdens de hele
productiecyclus rigoureuze testen uitgevoerd op elke batch

EEN GEPATENTEERD PROCES

Wij maken gebruik van op maat gemaakte, supermoderne machines om onze producten
te reinigen, verbeteren, malen, samen te stellen, te concentreren, drogen en verpakken.
We kunnen geen conventionele machines gebruiken, want ons gepatenteerde proces is
allesbehalve conventioneel. We hebben onze diepgaande kennis van de natuur
gecombineerd met gepatenteerde technologie zodat we precies uit de kruiden kunnen
halen wat we willen, zonder dat daarbij de voedingswaarde verloren gaat.
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GELEID DOOR TOPWETENSCHAPPERS EN HERBORISTEN

Onze eigenaren zijn experts op het gebied van gezondheid en wetenschap. Dr. Tei-Fu
Chen, oprichter van Sunrider, is een wereldberoemde herborist en afgestudeerd
apotheker. Zijn vrouw en medeoprichtster, dr. Oi-Lin Chen, is een arts in de
Westerse geneeskunde. Samen met hun zoons, Eric Chen, organisch chemicus, en
Reuben Chen, arts, leiden zij een team van wetenschappers die alle Sunrider®producten met vakmanschap ontwerpen en ontwikkelen.

MET ZORG VERPAKT
We doen alles in onze eigen productiefaciliteiten, ook het verpakken. Aan de hand van
een hightech temperatuurbeheersing en een luchtdicht sealproces garanderen wij de
veiligheid, puurheid en effectiviteit in alle etappes. We zorgen ervoor dat onze
producten onder optimale omstandigheden worden opgeslagen, vanaf hun productie
tot aan het moment dat ze worden verkocht.

MET LIEFDE BEZORGD

Sunrider®-producten worden in 50 landen en regio's exclusief verkocht door een
vriendelijk en professioneel netwerk van ondernemers. Dit zijn onafhankelijk
ondernemers die zich inzetten om een oprechte relatie op te bouwen met hun klanten
en collega's. Er zijn duizenden voedingsmiddelen, verzorgings- en huishoudelijke
producten verkrijgbaar op de markt. Wat ons uniek maakt is de ongeëvenaarde kwaliteit
van onze producten en de inspiratie, motivatie en begeleiding die mensen krijgen van
onze geweldige groep professionals.
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STEVIAPIONIERS
Sunrider bracht in 1982 als een
van de eerste bedrijven stevia op
de markt. En Sunrider bracht het
extract ook als een van de eersten
naar de Verenigde Staten. Ons
stevia-extract komt van een plant
genaamd "Stevia rebaudiana", een
kruid uit de chrysantenfamilie dat in
het wild groeit als een kleine struik
in delen van Paraguay en Brazilië.
Deze omgeving geeft het kruid een
geweldige zoetheid, die het uniek
maakt onder de bijna 300 soorten
stevia-planten op de planeet.

SunnyDew

®

Stevia-extract: een natuurlijke
smaakversterker
· vol antioxidanten
· geen toegevoegde chemicaliën
of conserveringsmiddelen
· geen calorieën en suikervrij

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

WAT SUNRIDER ANDERS MAAKT

FORMULE
GEBASEERD OP DE
EXPERTISE VAN DE
EIGENAAR

GECERTIFICEERD ALS KOOSJER

EIGEN PRODUCTIE

GECERTIFICEERD ALS HALAL
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GEMAAKT MET
NATUURLIJKE
INGREDIËNTEN

Gezondheid voor mannen
en vrouwen
Straal van binnenuit

BELLA

VEROS

VOOR BALANS, SCHOONHEID EN
WELZIJN

DE NATUURLIJKE ENERGIEBRON

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 een gezond metabolisme te ondersteunen.
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® (regeneratiefilosofie), ofwel de overtuiging
dat we het lichaam moeten voeden en reinigen om evenwicht
en dus een optimale gezondheid mogelijk te maken. Bella®
is gemaakt van voedingsmiddelen, geen chemicaliën, die je
lichaam en humeur ten goede komen, zodat je in balans bent
en je gesteund voelt.

VOORDELEN
• •verzacht de symptomen die samenhangen met de
perimenopauze en de menopauze

Deze supergeconcentreerde kruidenformule is ontworpen
om een gezond libido te bevorderen en de fysieke
prestaties te verbeteren. Veros® bevat een deskundig
gekalibreerde mix van voedingsstoffen en zorgt voor hoge
energieniveaus, voor optimale prestaties en resultaten
tijdens het sporten. Met Veros® herstel je ook sneller,
zodat je vaker aan lichaamsbeweging kunt doen. Dankzij
de speciale formule kan Veros® mannen ook helpen hun
seksuele prestaties te optimaliseren.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
Veros® is gebaseerd op de Philosophy of Regeneration®
en bevat verschillende, speciaal geselecteerde
plantaardige extracten voor fitheid en prestaties. Anders
dan het geval is bij merken van de concurrentie, die vol
zitten met synthetische chemicaliën, is Veros® gemaakt
van natuurlijke ingrediënten en zijn er geen hormonen of
stimulerende middelen aan toegevoegd.

VOORDELEN
• bevordert de vitaliteit en het uithoudingsvermogen
• draagt bij aan een gezonde bloedsomloop, sterke botten
en een mooie huid

• helpt bij het afvallen door een gezond metabolisme te
ondersteunen

• versnelt het herstel na workouts

• zorgt voor meer energie

• bevat kruiden die traditioneel worden gebruikt voor een
gezond libido

• zeer geconcentreerd
• gepatenteerde formule zonder synthetische hormonen

• zorgt bij zowel mannen als vrouwen voor meer energie,
kracht en uithoudingsvermogen

DE SUNRIDER GRAND
CONVENTION VAN 2018
staat voor de deur…En daar
moet je bij zijn!

· Profiteer van de eigentijdse zakelijke
mogelijkheden
· Begeef je onder de gelukkigste SunriderIBO's van over de hele wereld

Anaheim, Californië, 31 juli–4 augustus

LEEF GEZOND MET SUNRIDER
VAN:

AAN:

www.sunrider.com
001116

GEDRUKT IN DE VS

WE ZIJN SOCIAAL.
LIKE EN VOLG ONS VANDAAG NOG!
© 2018 The Sunrider Corporation, handelend onder de naam Sunrider International. Alle rechten voorbehouden.

