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SunBar

JE HOEFT MAAR ÉÉN HAP TE NEMEN OM TE WETEN.
DAT DIT DE BESTE REEP IS
SunBar® geeft je alles wat je zoekt in een reep: geweldige smaak, extra energie en
gebalanceerde voedingsstoffen. En dan zonder de slechte dingen. SunBar® is gemaakt
van een exclusieve mix van natuurlijke ingrediënten en bevat geen kunstmatige zoet- en
kleurstoffen en conserveringsmiddelen. Er zit minder suiker in dan in gewone repen en
het is daardoor een handige maaltijdvervanger; een toetje waar je je niet schuldig over
hoeft te voelen en een snack voor onderweg die je honger stilt én lekker is.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
De SunBar®-formule is gebaseerd op de unieke Philosophy of Regeneration®
(regeneratiefilosofie) van Sunrider en bevat een unieke combinatie van plantaardige
ingrediënten om het lichaam te voeden, reinigen en in evenwicht te houden. SunBar®
verschaft een gezonde, evenwichtige mix van eiwitten, vezels, antioxidanten en complexe
koolhydraten.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
COIX-FRUIT

Een rijke bron van antioxidanten die cellen beschermt tegen de schadelijke effecten van
vrije radicalen.

FRUCTO-OLIGOSACCHARIDEN (FOS)

Deze koolhydraten in de vorm van prebiotische, oplosbare vezels ondersteunen de groei
van goede bacteriën in de darmen, verbeteren zo de spijsvertering en versterken het
afweersysteem.
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VOORDELEN
•E
 venwichtige voeding
•R
 einigende antioxidanten
•G
 oede complexe koolhydraten

Deze plant is een goede bron van vezels en vertraagt de vertering van koolhydraten,
zodat je langer een vol gevoel hebt. Lotuswortel bevat een unieke mix van vitamines,
mineralen en fytovoedingsstoffen.

BOKSDOORNBESSEN

Deze vruchten, die ook wel gojibessen worden genoemd, zijn een zeer goede bron van
antioxidanten die het lichaam reinigen, vitamines A, C, en E en meer dan 30 essentiële
mineralen en sporenmineralen.

SOJA-EIWIT

Het soja-eiwit van Sunrider komt van niet genetisch gemodificeerde sojabonen en bevat
alle negen essentiële aminozuren (waardoor het een compleet eiwit is). Het is ook een
goede bron van omega 3-vetzuren en isoflavonen.

VEELGESTELDE VRAGEN
V: Wat maakt SunBar® beter dan andere, vergelijkbare producten?
A: De meeste energierepen zitten vol suiker, zout, eiwitisolaten en wei-eiwit (dat de

spijsvertering kan bemoeilijken), transvet, conserveringsmiddelen en kunstmatige
ingrediënten. SunBar® is gemaakt van natuurlijke ingrediënten en kruiden die het
lichaam gemakkelijk kan opnemen. SunBar® biedt een solide voedingswaarde zonder
lege calorieën en twijfelachtige ingrediënten.

V: Ik heb gehoord dat koolhydraten slecht voor je zijn. Waarom zijn de koolhydraten in
SunBar® dan wel gezond?

•R
 ijk aan vezels

A: SunBar® bevat een hoog gehalte complexe koolhydraten die langzamer door het

•E
 iwit uit niet genetisch
gemodificeerde soja

AANBEVELING

•M
 inder suiker

Als snack: Als tussendoortje tussen verstandige maaltijden. Drink voor de beste
resultaten veel water en Fortune Delight®.

lichaam worden verbrand dan enkelvoudige koolhydraten. Daarom geeft SunBar® je
de hele dag door een gelijkmatige hoeveelheid energie.

Als maaltijdvervanger: Eet een reep als ontbijt of lunch en eet ‘s avonds verstandig.
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