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kik vAGyunk
Világvezető, gyógynövény alapú termékeket előállító cég vagyunk. A célunk az, hogy tápláljuk 
az emberiséget, hogy inspiráljuk őket az élet-egyensúly elérésére, a hitelességre és a jólétre.

A víziónk, hogy alkossunk egy olyan kultúrát, ahol minden elérhető, hogy ezáltal az emberek 
érezzék magukat felhatalmazva arra, hogy túllépjenek a megszokásokon, hogy átlépjék a saját 
határaikat, és a saját útjukat járhassák a siker felé.

Hisszük, hogy a legmagasabb színvonalú élet úgy érhető el, ha befektetünk az emberek teljes 
értelembe vett „JÓ-létjébe”. Elkötelezettek vagyunk a személyes, anyagi és szakmai fejlődés 
iránt, csakúgy, mint az egészséges életért.

eG y s éG e s s éG

I n n ovác I ó

Alapvető szempont az összetevők természetes állapotának megőrzése és ezeknek 
a valódi tápértékeknek az integrálása termékeinkbe, ezáltal elősegítve a magas 
életszínvonalat a családokban és a közösségekben szerte a világon. 

egyesítettük a természet bölcsességét és erejét a modern technológia 
intelligenciájával, kiegészítve és nem versenyeztetve őket egymással.

Hisszük, hogy mindenki képes megteremteni a saját sikerét, valamint elkötelezettek 
vagyunk annak terén, hogy támogassunk minden embert az anyagi függetlenség és a 
jólét megteremtésében.

Folyamatosan törekszünk az egyensúly megteremtésére, és elkötelezettek vagyunk, 
hogy motiváljuk az emberek törekvését a békésebb és teljesebb életre.

Hiszünk abban, hogy rendíthetetlen kapcsolatban vagyunk önmagunkkal, a minket 
körülvevő emberekkel, a közvetlen környezetünkkel és magával az univerzummal is.

minden a döntéseinkben, az emberekkel kapcsolatos empátiában, a jövőről való 
gondolkodásmódunkban és a „még jobb” elérésével kapcsolatos kollektív tudásban 
gyökerezik.

legFőbb alapelveink

Hagyományokon alapulva,  
az innováció által tovább fejlődve
A vállalatot Dr. Tei-Fu Chen alapította, aki világszinten elismert 
gyógyszerész végzettséggel rendelkező gyógynövény szakértő, 
felesége Dr. Oi-Lin Chen pedig képesített szakorvos.

A Sunridert egy kis irodában alapították 1982-ben Utahban. Bár 
a figyelemre méltó karrier valójában már Tei-Fu hazájában, 
Tajvanon kezdetét vette, ahol még a nagyapjától tanulta meg azt, 
hogy a gyógynövények sokkal többet nyújtanak a tápanyagdús 
élelmiszereknél, hiszen azok a tradícionális orvoslás alapjait 
képezik.

Tei-Fu beteges fiú volt, aki számos receptet kapott 
nagyapjától, hogy gyógyítsa magát az ősi gyógymódokat 
követve. Ezek a gyógymódok annyira hatásosak voltak, hogy 
egy életre felkeltették Tei-Fu szenvedélyes érdeklődését 
a kínai gyógynövényfilozófia terén, így az egyetemen 
folytatta a gyógynövényekkel és kémiával kapcsolatos 
tanulmányait. Egyetemi évei alatt feleségül vett egy tehetséges 
orvostanhallgatót, Dr. Oi-Lin Chen-t Hongkongból. 

Jelenleg Dr. Oi-Lin Chen a nyugati szemléletű orvoslás 
képviselője, Dr. Tei-Fu Chen a Sunrider elnöke és brilliáns víziójú 
vállalkozó, öt gyermekük pedig aktívan részt vesz a vállalat 
vezetésében. A globális vállalat közel 50 országban van jelen, és 
több ezer független üzlettulajdonosi és franchise üzletet foglal 
magában világszerte.

Dr. Oi-lin Chen, Alapító és elnök. Dr. Tei-Fu Chen, Alapító és az igazgatóság elnöke.

Dr. Tei-Fu Chen élete szenvedélye a gyógynövény 
tudomány
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A tulajdonosi szakértelem irányítása alatt a Sunrider® élelmiszerek egyedülálló gyógynövényeket és teljes értékű 
élelmiszereket felhasználva készülnek, amelyek szabadalmaztatott gyártási folyamatokkal, mint a kivonatolás és a 
koncentrálás biztosítják a hatékonyságot és a benne lévő tápanyagok optimális felszívódását. Termékeink biztonságosak, 
természetesek és teljes értékűek, mentesek a mesterséges édesítőszerektől, kémiai adalékanyagoktól és a tartósítószerektől.

innOváCiÓ
Az elérhető legfejlettebb 
gyógyszeripari minőséggel 
rendelkező technológiát 
alkalmazzuk a speciális 
követelményeink 
teljesítéséhez, hogy a 
termékek megfeleljenek 
a koncentráltság, 
hatékonyság és biztonság 
terén támasztott magas 
elvárásainknak. 

inTellekTualiTáS
A Sunrider a sikerét 
az előremutató 
kutatási- és fejlesztési 
tevékenységének 
köszönheti, illetve 
annak, hogy eltökélt 
az ön egészségének 
megőrzésében. 

maGaS 
kOnCenTráCiÓ
Minden egyes Sunrider® 
termék magasan 
koncentrált és speciálisan 
formulázott, hogy 
ezzel biztosítsa a 
megfelelő tápanyagokat. 
Mindegyik GMO-mentes, 
növényvédőszer-mentes, 
illetve vegyszermentes. 

saját szakértői 
formula

saját gyártás

kosher tanúsítvány

halal tanúsítvány

természetes 
összetevők

gmo-mentes

környezetbarát

A SunriDer különbSÉG

2. ALAPELV:  
Teljes érTékű élelmiszerek, 
Nem vegyi ANyAgok
Szervezetünket élelmiszerekkel, nem 
vegyi anyagokkal, és nem mesterségesen 
feldolgozott ételekkel kell táplálni. A 
maximális felszívódáshoz a Sunrider magas 
koncentrációjú tápanyagokat biztosít teljes 
értékű élelmiszerforrásokból, az eredeti 
élettani struktúrájukat megtartva.

A Sunrider® termékek valódi teljes értékű
élelmiszerforrásokból készülnek.

miérT A sUNriDer? 

Minden egyes szervrendszerünk egy színhez és egy elemhez 
rendelhető hozzá.

EMÉSZTŐ-
renDSZer

FölD

kerinGÉSi-
renDSZer

vÍZ

LÉGZŐ-
renDSZer

FÉm

enDOkrin-
renDSZer

TŰZ

immun-
renDSZer

Fa 5
1. ALAPELV:  
A regeNeráció FilozóFiájA®

A Sunrider® termékek  a Regeneráció 
Filozófiáján® alapulnak, miszerint testünk 
öt szervrendszerét egyaránt táplálni (yin 
energia) és tisztítani (yang energia) szükséges 
a megfelelő tápanyagok kombinációjával, 
hogy megteremtsük az egyensúlyt, valamint 
az optimális egészségi állapotot. Célunk 
nem a betegségek gyógyítása, hanem az 
optimális egészségi állapot fenntartása. 
Szervezetünk akkor lehet egészséges, ha az öt 
szervrendszerünk egyensúlyban van.

TÁPLÁLÁS
+  

TiSzTíTÁS 

= EGYENSÚLY

3. ALAPELV:  
válTozATosság
Nem létezik tökéletes élelmiszer vagy 
összetevő. Túl sok, vagy túl kevés 
mennyiség egy adott típusú élelmiszerből 
már felboríthatja a szervezet egyensúlyát. 
Mivel egy összetevő nem nyújt 
megoldást mindenre, a szervezetünk 
igényli a változatos élelmiszereket és 
tápanyagokat az optimális egészségi állapot 
fenntartásához, a Sunrider pedig kiváló 
forrását biztosítja mindezeknek.

A szervezetünk túl összetett ahhoz, hogy egyetlen
formula megoldást nyújtson.

Dr. Tei-Fu Chen

4. ALAPELV:  
szAkérTelem A FormUlázás 
és A koNceNTrálás TeréN
Dr. Tei-Fu Chen világhírű gyógynövény 
specialista és gyógyszerész. Felesége, Dr. 
Oi-Lin Chen orvos. Fiaikkal, Dr. Reuben 
Chen-el, aki szintén orvos, és Eric Chen-el, aki 
szerves kémikus együtt kutatják és fejlesztik 
a Sunrider® termékeket, valamit felügyelik a 
gyártási folyamatokat.
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gyárTási FolyAmATok LÉpÉSrŐL LÉpÉSrE

ÜZLETI TITOKNAK MINŐSÜLŐ TECHNOLÓGIA
A Sunrider szabadalmaztatott gyártási és előállítási folyamatokat alkalmaz a gyógynövények hasznos tápanyagainak 
koncentrálásában és kivonatolásában. A koncentrálás folyamata nélkül nagy mennyiségben kellene fogyasztani 
bizonyos élelmiszereket ahhoz, hogy hozzájussunk jótékony tulajdonságaikhoz.

Példaként említhetjük, hogy egy fiola Tei-Fu® MetaShaper® több rezveratrolt tartalmaz (erőteljes antioxidáns), mint  
1 000 üveg vörösbor. A koncentrált bevitel által nem szükséges nagy mennyiségben fogyasztania ezeket az 
élelmiszereket ahhoz, hogy élvezze jótékony tulajdonságaikat.

1. lÉpÉS: TiSzTíTáS 2.lÉpÉS: őrléS 3.lÉpÉS: FOrMUlázáS

4. lÉpÉS: kivOnATOláS 5. lÉpÉS: kOncenTráláS

6. lÉpÉS: POrÍTáS 8. lÉpÉS: cSOMAGOláS

SPrAy Dry

7. lÉpÉS:  SzárÍTáS

SPrAy Dry GlATT 

A Sunrider kivételes gyártási folyamata teszi egyedivé termékeinket a piacon.

A Sunrider a keleti és nyugati 
tudomány legjavát ötvözi, a 
hagyományok és a technológia 
egyesítésével, mely a Sunrider 
két alapítójához kötődik, 
akik az egészségügy és a 
táplálkozástudomány szakértői. 

Szüleivel együttműködve 
Dr. Reuben Chen felügyeli az 
üzletfejlesztést, illetve az új 
termékek formulázását, Eric 
Chen pedig a Los Angeles-i gyár 
üzemeltetéséért felelős.

Ez a többgenerációs szakértelem 
egy tudósokból álló csapatot vezet, 
akik tervezik és megalkotják a 
Sunrider® termékeket.

eric Chen 
Gyártásért felelős alelnök

Dr. reuben Chen  
Üzletfejlesztési alelnök

sAjáT gyárTás
A Sunrider nyolc világszínvonalú gyáregységet működtet világszerte, amely közel 200 000 m² alapterületet foglal magába. 
Saját tulajdonú gyárlétesítményeink, illetve kémiai és mikrobiológiai laborjaink lehetővé teszik, hogy a gyártás minden 
egyes fázisát ellenőrizhessük, a termesztéstől és válogatástól kezdve a formulázáson keresztül egészen a csomagolásig. A 
termékeink egyik előállítási folyamata sincs kiadva más cég részére, amely kifejezetten kivételes ebben az iparágban. 

A teljeskörű minőségellenőrzés lehetővé teszi az átláthatóságot, a biztonságos előállítást, valamint a Sunrider® termékek 
megkérdőjelezhetetlen minőségét. Méltó páldája ennek Los Angeles-i gyáregységünk, amely folyamatosan megfelel a Helyes 
Gyártási Gyakorlat (GMP), valamint az USA Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet (FDA) által támasztott szigorú 
követelményeknek.

a los angeles-i gyárunk a jelenleg elérhető legkorszerűbb gyógyszeripari minőségű gépeknek ad otthont, ezzel biztosítjuk a termékek magas 
koncentrációja, hatékonysága és biztonságos használata által támasztott szigorú követleményeket.

családi tulajdonban működő vállalatként a sunrider nagyon büszke 
rá, hogy a világ legjobb termékek gyártójává vált. miközben büszkék 
vagyunk az elért sikerre, továbbra is dolgozunk az új termékeken és 
technológiákon, hogy a sunrider a jelen és a jövő generáció számára is 
biztosan elérhető maradjon.

TUlAjDoNosi  
SZakÉrTelem

miérT A sUNriDer? 0706
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fOrTuNE dELIGHT®

antioxidánsokban gazdag teaitalpor 

A természetes eredetű antioxidánsok semlegesítik a szabadgyököket.

• Koncentrált növényi kivonatok keveréke
• Természetes eredetű antioxidánsokat tartalmaz
• Tisztítja és belülről táplálja a szervezetet

10 x 3g tasak 60 x 3g tasak
#15105  Natúr #15109  Natúr 
#15135   Citromos #15139   Citromos 
#15115   Fahéjas #15149  Málnás 
#15145  Málnás #15129  Barackos 
#15125  Barackos 

CALLI®

modern „szuper” tea

Egyedülálló koncentrációs eljárásunk fokozza a katekinek, 
antioxidánsok és a bioflavonoidok felszabadulását, amely 
a hagyományos őrléssel nem megvalósítható.

• Kellemes ízvilágú, magas tápértékű
• Három ízben kapható: Natúr, Mentás és Fahéjas
• Nem tartalmaz hozzáadott koffeint és más vegyi anyagokat
• Természetes formula

10 x 2,5g  filter 60 x 2,5g filter
#15005  Natúr #15009  Natúr 
#15025  Mentás #15029  Mentás 
#15015  Fahéjas #15019  Fahéjas

CALLI® NIGHT
Egy pihentető, kellemes estéhez készítsen ebből a 
természetes formulából egy teát. Nem tartalmaz 
hozzáadott koffeint és más vegyi anyagokat.

10 x 2,5g filter
#15035  Éjszakai

NövéNyi  iTAlok

SuNNydEw®

egészséges módon emeli ki az ízeket

A cukor-, szénhidrát- és 
kalóriamentes SunnyDew® kielégíti 
édesség iránti vágyunkat az 
egészséges táplálkozás megőrzése 
mellett. A gondosan válogatott 
sztévia levél, valamint a krizantém 
virág keveréke természetes ízvilágot 
ad ételeinkhez és italainkhoz.

#15301 30ml

SuNrIdEr 
VitAfruit®

A külső szépség belülről fakad

A Sunrider VitaFruit® egy 
természetes koncentrátum, 
amely egészséges előnyeikről 
ismert exotikus gyümölcsök 
gondos szakértelemmel 
összállított keveréke.

#00827  10 x 15ml fiola

TOp
tErMÉKEK

1982-ben a Sunrider volt azon vállalatok egyike, aki bevezette a sztéviát. 1995-ben a  
Sunrider sikerrel kérvényezte az élelmiszeri- és Gyógyszerbiztonsági Hivatalnál (FDA), hogy 
szüntesse meg a sztévia levél kivonat importjára kiadott figyelmeztetést. Dr. chen vezetésével 
a Sunrider korai újítónak és úttörőnek számított a sztévia termékek használatában. 

SZTÉvia, A TerMéSzeTeSen éDeS GyóGynövény

Az egészség iránti szenvedélyünk az emberiség 
iránti elkötelezettségünket tükrözi

NövéNyi
INNOVáCIÓ

TOptErMÉK
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SuNbAr® 
egy harapás, és megízlelheti a növényi szeletek 
legjobbját

Teljes értékű hozzávalókból készül, 
öszetett szénhidrátok, élelmi rostok 
és fehérjék megbízható forrása. 

• Tisztító hatású antioxidánsokat tartalmaz 
•  Hosszan felszívódó összetett 

szénhidrátokat tartalmaz
• Az élelmi rostok kiváló forrása
• GMO-mentes szójafehérjét tartalmaz

 
10 x 30g szelet
#10115 Csokoládés 

Glutént, diófélét és szóját tartalmaz. A csokoládés 
ízű tejszármazékot tartalmaz.

SuNNy dAyS®  
Frissítse leheletét cukormentesen

Randevú? Interjú? Esetleg fontos találkozó? A 
Sunny Days® csepp alakú cukorkái segítenek, 
ha gyorsan friss leheletre van szükségünk. 
Cukor-, glutén-, tartósítószer-, zselatin-, illetve 
egyéb állati melléktermékektől mentes.

#10406 6 x 60g-os doboz

NövéNyi élelmiszerekNövéNyi élelmiszerek

Nem telhet 
el nap shake 
nélkül!

erica H. 
Új mexico, uSa

Fogyasztói értékelés

VITAdOpHILuS® 
A bélflóra támogatásáért

Ez a kellemes ízű probiotikus étrend-kiegészítő támogatja az 
egészséges emésztőrendszert és az immunrendszert, ezzel 
segítve az optimális egészségi állapot fenntartásást. **

• Támogatja az emésztőrendszer egyensúlyát és az immunrendszert* 
• Támogatja a bélflórát, illetve a bélműködést 
• Gyors hatású, szabadalmaztatott formula természetes alapanyagokból 
• A természetes alma ízesítést a gyermekek is kedvelik

#10505 10 x 3g tasak

*  A termékre vonatkozó kijelentések az Élelmiszeri- és Gyógyszerbiztonsági Hivatal (FDA) által nem megerősítettek.  A termék alapvetően nem alkalmas diagnózisok 
    felállítására, betegségek kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

TOp

tErMÉK

VITASHAKE® 
Teljes értékű táplálkozást biztosító péppor 

A VitaShake® csökkenti az éhséget, koncentrált, teljes 
értékű tápanyagokkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és 
antioxidánsokkal tölti fel a szervezetet.

• Vegyszer- és GMO-mentes 
• Formulája optimális tápanyagszükségletünk fedezésére 
• Ideális fogyókúrázóknak, illetve rohanó életmódot élőknek 
• Elkészítése egyszerű, könnyen emészthető

10 x 25g tasak
#10605 Kakaós
glutént, szóját és nyomokban tejet tartalmaz.

nUPlUS® 
Fedezze tápanyaghiányosságait

A NuPlus® egy ízletes és praktikus módja, hogy megteremtse 
tápanyagszükségleteinek egyensúlyát étrendjében.

•  Gazdag bioflavonoidokban, antioxidánsokban, aminosavakban 
•  Ízletes, gyorsan és könnyen elkészíthető
•  Kiegyensúlyozott, könnyen felszívódó, összetett szénhidrátokat tartalmaz
• Nem tartalmaz kémiai izolátumokat, tartósítószereket, hozzáadott 
      édesítőszereket és zsírokat 
 
10 x 15g csomag 
  
#10015 Áfonyás™  
#10025 Ananászos-Banános  
#10035  Almás-Fahéjas  
#10045 Natúr™  
   
Szójababot tartalmaz.

TOp

tErMÉK
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CONCO® 
lélegezzen könnyedén, és 
érezze az egyensúlyt

A Conco® étrend-kiegészítő 
célja, hogy támogassa a 
légzőrendszert „fém elemű” 
gyógynövényekkel. *

#20201 100 x 546mg kapszula

LIfESTrEAM®

a keringés egyensúlyáért

A Lifestream® étrend-kiegészítő célja, 
hogy támogassa a keringési rendszert 
„víz elemű” gyógynövényekkel.*

#20211 100 x 621mg kapszula

tOP®

Teljesítsen szellemi csúcsán

A Top® egy egyedi gyógynövény 
koncentrátum, amelynek célja, hogy 
segítsen tisztábban gondolkodni, 
és fokozza a szellemi frissességet.*

prIME AGAIN®

Tartsa karban szervezetét

A Prime Again® étrend-
kiegészítő az endokrinrendszert  
támogatja „tűz elemű” 
gyógynövényekkel.*

#20231 100 x 621mg kapszula

SZépSéGGyöNGy®

A fiatalság szelencéje

Ezt a különleges készítményt úgy 
állítottuk össze, hogy belülről 
kifelé táplálja bőrünket. 
A Beauty Pearl® fogyasztása nem javasolt 
terhesség és menstruáció ideje alatt.

#20301 28 db / doboz

ALpHA 20C®  
Támogassa immunrendszerét*

Az Alpha 20C® étrend-
kiegészítő célja, hogy táplálja 
immunrendszerünk T-sejtjeit „fa 
elemű” gyógynövényekkel.* 
 

#20101 100 x 621mg kapszula 
#20105 10 x 5g tasak, por

QuINAry®  
Táplálás és tisztítás egyszerre 

Hatékony módja öt szervrendszerünk egyensúlyban tartásának .*

•  Táplálja és tisztítja az immun-, az emésztési-, a légzőszervi-, 
a keringési- és az endokrin rendszereket*

• Támogatja az optimális egészségi állapot megőrzését 
• Együttesen, illetve külön-külön is támogatja a szervrendszereket* 

#20001 100x596 mg kapszula/doboz 

LIQuI-fIVE®  
Hozza egyensúlyba a test öt 

szervrendszerét*

A Quinary® folyékony formája, 
a Liqui-Five® 50 gyógynövény 
komplex keverékét tartalmazza, 
amelyek elősegítik az 
egyensúly és az optimális 
egészségi állapot kialakítását.

#20315  10 x 15ml fiola

ASSIMILAId®

Teremtse meg emésztésének 
egyensúlyát fa elemű 
gyógynövényekkel

Az Assimilaid® étrend-kiegészítő 
célja, hogy támogassa az 
emésztőrendszert „föld elemű” 
gyógynövényekkel, mely segítheti 
a szervezetet az élelmiszerek gyors 
és hatékony feldolgozásában.*

#20221 100 x 546mg kapszula

NövéNyi éTreND-kiegészíTők NövéNyi éTreND-kiegészíTők

TOp
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A FIATALOS MEGJELENÉS BELÜLrŐL SUGÁrZIK

élesíTse koNceNTrációjáT

fIbErTONE®

Támogassa élelmi rosttal emésztésének 
egészséges működését

Fokozza az emésztőrendszer 
természetes folyamatait, hogy 
segítsen megőrizni a bevitel (yin 
folyamat) és az emésztés (yang 
folyamat) egyensúlyát. *

#22061 100 x 496mg kapszula

TesTsúly koNTroll

*  A termékre vonatkozó kijelentések az Élelmiszeri- és Gyógyszerbiztonsági Hivatal (FDA) által nem megerősítettek.  A termék alapvetően nem alkalmas diagnózisok 
    felállítására, betegségek kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

*  A termékre vonatkozó kijelentések az Élelmiszeri- és Gyógyszerbiztonsági Hivatal (FDA) által nem megerősítettek.  A termék alapvetően nem alkalmas diagnózisok 
    felállítására, betegségek kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

#20241 100 x 571mg kapszula
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VITASprAy®

a vitaminok és ásványi anyagok 
frissítő ereje

Minden egyes fújás ebből a speciálisan 
kialakított növényi koncentrátumból a napi 
ajánlott B12-vitamin beviteli mennyiségének 
200%-át biztosítja, mely könnyen felszívódik, 
és remekül hasznosul a szervezetében.

•  Gyors és praktikus módja a B12-vitamin 
és az ásványi anyagok pótlásának

• Energetizál, és támogatja a koncentrációt*

• Kellemes ízű, és frissíti a leheletünket

• Gyorsan felszívódik a véráramba

#26011 12,4 ml flakon

HErb CAL® TAb 
kalcium a csontokért

Kalcium rágótabletta megkövesedett 
korallokból. Koncentrált növényi 
kivonatokból álló formulája, 
valamint az enzimek és a D2-
vitamin fokozza a felszívódást.*

#26041 90 x 1600mg tabletta

CITrIC C™ TAb 
Természetes C-vitamin

Ízletes és egyszerű módja a C-vitamin 
pótlásának a rágótablettánk napi 
fogyasztása. Formulája szabadalmaztatott 
növényi koncentrátumok keveréke 
csipkebogyóval kiegészítve.

#26051 90 x 1400mg tabletta

ENErGy pLuS™ 
aktív életmód támogatása

Az Energy Plus™ speciális formulája 
gyógynövények és természetes 
forrásból származó E-vitamin 
keveréke, mely energetizál, és 
támogatja a mentális fókuszunkat.*

Búzát és szóját tartalmaz.

#26031  120db lágyzselatin kapszula

Táplálkozási 
hiányosságok? A 
Sunrider® termékei 
segítenek, hogy semmi 
sem hiányozzon napi 
vitamin- és ásványianyag 
szükségletéből.

12 viTAmiNok és ásváNyi ANyAgok

TOptErMÉK

ELECTrOSpOrT® 
Hidratáljon, és pótolja 
az ásványi anyagokat 

Ez a folyékony 
gyógynövény- 
koncentrátum azonnali  
nátrium, kálium és 
magnézium löketet 
ad, valamint további 10 
fontos ásványi anyagot 
is tartalmaz fiolánként.

#24055  10 x 15ml fiola

EVErGrEEN® 
Támogassa „zöld” 
energiával keringését 
és emésztését

Az Evergreen® koncentrált 
összetevői támogatják 
a keringési rendszert, 
és segítenek a belek 
megtisztításában.*

#20325  10 x 15ml fiola

SpOrTCApS®

Teljesítmény és regeneráció

Formuláját úgy állítottuk 
össze, hogy támogassa az 
állóképességet, valamint 
segítse a regenerációt.* 
Nagyszerű sportolóknak és 
aktív életmódot folytatóknak.

#24021 100 x 525mg kapszula

SuNbrEEZE®  
bALZSAM & OLAj 
Nyugtató és pihentető felfrissülés

Egy intenzív edzés vagy egy hosszú, nehéz nap 
után a  SunBreeze® azonnali enyhülést nyújt. 

•  Magas koncentrációjú, természetes, 
esszenciális olajok

• Biztonságos, nem toxikus

•  Enyhíti az izomfeszültséget, 
és csillapítja az izomlázat

• Támogatja a keringést 
     bemasszírozás után

 
#24036 Balzsam, 6 x 5,2g tégely 
#24046 Olaj, 6 x 5ml üveg

Az izzadás természetes, hidratálásra pedig szükségünk van!

A sportitalok több mint 
kétharmada valójában 
cukrozott szóda. emellett 
magas fruktóztartalmú 
kukoricaszirupot, mesterséges 
aromákat és ízesítőket 
tartalmaznak, melyek közül 
egyik sem járul hozzá az 
optimális egészséghez. 
Ahelyett, hogy ezekkel az 
egészségtelen összetevőkkel 
szennyezné szervezetét, 
válassza a sunrider 
egészséges hidratálását.

TOp
tErMÉK

AkTív éleTmóD

*  A termékre vonatkozó kijelentések az Élelmiszeri- és Gyógyszerbiztonsági Hivatal (FDA) által nem megerősítettek.  A termék alapvetően nem alkalmas diagnózisok 
    felállítására, betegségek kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

*  A termékre vonatkozó kijelentések az Élelmiszeri- és Gyógyszerbiztonsági Hivatal (FDA) által nem megerősítettek. A termék alapvetően nem alkalmas diagnózisok 
    felállítására, betegségek kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot!
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A célzott szépségápoló készítményektől kezdve a legújabb bőrápoló újításokig, a 
Sunrider minden korosztály számára elősegíti, hogy lenyűgöző formában lehessen. 

OI-LIN® SKIN CArE SET
Cleanse, balance, and hydrate your skin for a 
smooth, youthful-looking complexion. 
Oi-lin® cleansing cream, Oi-lin® revitalizing cleanser,  
Oi-lin® Facial Toner, Oi-lin®  Deep Moisture lotion

#01001 1.75 oz. to 4 fl. oz. each 
#90000 .5 oz. each, trial size

AlApveTő bőrápolás

savköpenyvédelem és kiegyensúlyozott pH-értékű termékekMiérT SzÜkSéGeS 
A BŐrÁpOLÁS bőrünket az enyhén savas 

(5.5 és 6.5 közötti pH értékű), 
savköpeny védi, mely elsődleges 
védelmi vonalként funkcionál. 

számos vállalat olyan 
termékeket kínál, melyek pH 
értéke 8-nál is magasabb. ezek 
a lúgos termékek megbontják 
a bőr védelmi vonalát, 
ezáltal a bőr hajlamossá 
válik olyan rendellenességek 
produkálására, mint a száraz 
bőr, fertőzések és a pattanások 
megjelenése. ezzel szemben 
minden kandesn® bőrápolási 
termékünk pH értéke 
kiegyensúlyozott, és harmonizál 
a savköpennyel. ezáltal segít 
megőrizni bőre fiatalságát, 
állóképességét és vitalitását, 
amikor a bőr számára ez a 
leginkább szükséges ahhoz, 
hogy megfelelően működjön, és 
igazán szép legyen.

sUgárzó
bŐr

A bőr szépsége 
mély táplálást 
igényel, a 
sunrider pedig 
biztosítja ezt a 
gondoskodást. 

A szőrTüsző illUszTrációjA

Szőrszál

Felhám 
(epidermis)

Faggyúmirigyek

irha (dermis)
(70% kollagén)

Bőralja 
(szubkután)

Kapillárisok

Artériák

Visszerek

Savköpeny

Táplálja, hozza egyensúlyba, és védje bőrét 
termékeinkkel (Yin/„be"). Tisztítsa meg a toxinoktól 
és a szennyeződésektől, és ragyogjon (Yang/„Ki").

bőrápolási móDszerek

Egyszerű, napi lépések bőrének 
egészségéért és ragyogásáért:
1. lÉpÉS: OI-LIN® TISZTÍTÓKréM  
Úgy alkottuk meg, hogy érzékeny bőrűek is 
használhassák. Ez a tisztítókrém eltávolítja a sminket és a 
zsíros szennyeződéseket anélkül, hogy kiszárítaná a bőrt, 
vagy zsíros érzetet hagyna maga után.

#40003 100g

2. lÉpÉS: OI-LIN® rEVITALIZáLÓ éS TISZTÍTÓKréM  
Formuláját úgy állítottuk össze, hogy felfrissítse és 
energiával töltse fel bőrét. Ez a vizes bázisú tisztítókrém 
nemcsak mélyen tisztít, hanem lágyítja, nyugtatja, és 
táplálja is arcbőrét.

 #40022 60ml

Oi-LiN® bŐrápOLáS prÓbACSOMAG 
Tisztítja, kiegyensúlyozza és hidratálja arcbőrét a sima és fiatalos 
külső kialakításáért.

Oi-lin® Tisztítókrém, Oi-lin® revitalizáló és tisztítókrém, Oi-lin® Arctonik, 
Oi-lin® Mélyhidratáló krém

 
#90000 14-15g/ml, próba kiszerelés

3. lÉpÉS: OI-LIN® ArCTONIK
Alkoholmentes tonik, amely a növényi kivonatok keverékével 
kiegyensúlyozza a bőr pH-egyensúlyát tisztítás után.

#40014 120ml

4. lÉpÉS: Oi-LiN® MéLyHIdrATáLÓ KréM 
Ez a gyógynövényekben és természetes olajokban gazdag 
készítmény pehelykönnyű, valamint könnyen felszívódik, 
miközben koncentrált nedvességet és tápanyagokat biztosít 
bőrének. 

#40042 50ml

TOptErMÉK

YANG  / KI YIN  / BE

A bőrápolás
lépései

Smink és olajos 
szennyződések
eltávolítása

1. Lépés

2. Lépés
Egyéb 
szennyeződések
eltávolítása

4. és 5.
Lépés
Tápláló, 
különleges
hidratálás, 
és bőrápolás

3. Lépés
Az arcbőr tónusának és
egyensúlyának helyreállítása
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A Sunrider nem használ kőolajszármazékokat és egyéb gyenge minőségű összetevőket, 
amelyek eltömítik a pórusokat, és megfullasztják a bőrt. ehelyett a legjobb növényi alapú 
összetevőket és növényi kivonatokat alkalmazzuk, melyek táplálják, tisztítják és egyensúlyba 
hozzák bőrünket.

AlApveTő bőrápoláskAndesn® bőrápolás

HaSZnáljOn 
FÉNyvÉdŐ KrÉMET
valószínűleg már számtalanszor 
hallotta: a hosszan tartó napozás 
öregedési foltokat, ráncokat, illetve 
bőrrákot is okozhat. nos, ez így igaz. 
Ahhoz, hogy megvédje bőrét a káros 
napsugaraktól, különösen akkor, 
ha 10 és 14 óra között napozik, 
rendkívül fontos, hogy megfelelő 
faktorszámú, legalább 15 SPF 
faktorú fényvédő krémet használjon. 

leGyen naGyvOnalÚ 
BŐrÉhEZ
nem minden bőrápolási termék 
egyforma. Tény, hogy egyes ásványi 
olajok, illetve nem megfelelő 
pH értékű és erős vegyszereket 
tartalmazó alapanyagok sajnos 
gyakran megtalálhatóak a bőrápoló 
krémekben és testápolókban. 
Pedig a legnagyobb kiterjedésű 
szervünket, a bőrünket a 
legkiválóbb összetevőkkel 
kellene táplálni és védeni. Más 
szóval, adjuk meg bőrünknek 
a legmegfelelőbb ápolást!

ÉTkeZZen 
eGÉSZSÉGeSen 
ön hogyan táplálkozik? 
Egyes kutatások szerint az 
antioxidánsokban gazdag étrend, 
melyben kevés finomított szénhidrát 
és kevés egészségtelen zsír szerepel, 
elősegíti a fiatalosabb arcbőr 
megteremtését. Az egészséges 
étrend illeszkedik a színekben is 
változatos élelmiszerekhez, magában 
foglalja a szükséges fehérjéket, teljes 
kiőrlésű gabonákat, gyümölcsöket, 
zöldségeket, valamint a megfelelő 
mennyiségű kiegészítőket. 

piHenjen eleGeT
A stressz, a szorongás és 
az alváshiány megviseli a 
szervezetünket, amely a bőrünkön 
is meglátszik. Tehát ahhoz, hogy 
elősegíthesse bőrének egészséges 
kisugárzását, gondoskodjon 
az egészséges lelkiállapot 
megteremtéséről. Fordítson időt 
olyan dolgokra, melyek feltöltik. 
Hozza formába magát, igyon egy 
pohár kellemes Calli® Night teát 
pihenésképpen vagy egy jó éjszakai 
alvás elősegítésére! Az eredmények 
magukért fognak beszélni.

kÉnyeZTeSSe 
MAGáT! 
4 alapvető lépés az egészséges, sugárzó 
és fiatalos megjelenésű arcbőrért.

1. lépés 
olajos alapú tisztítás

KANdESN®  
TISZTÍTÓKréM
Felületi toxinok eltávolítása

A Kandesn® Tisztítókrém 
természetes, gyengéd és ideális 
az olajos alapú szennyeződések, a 
smink, a napi szennyeződések és 
az elhalt szövetek eltávolítására.

#00151 65g

4. lépés 
Hidratálás

KANdESN® MéLy-
HIdrATáLÓ KréM 
megnyugtatja, rugalmassá 
teszi, és hidratálja a bőrt

Ez a gazdag formula mélyen 
beszívódik a bőrbe,  ahol igazán 
kifejti hatását. Segít pótolni a bőr 
elvesztett nedvességtartalmát, 
illetve támogatja 
vízmegtartó képességét.

#30052 68 ml, illatmentes

2. lépés 
vizes alapú tisztítás

KANdESN®  
TISZTÍTÓHAb  
Tisztítja és felfrissíti a bőrt

A Kandesn® Tisztítóhab eltávolítja 
még a legapróbb vizes bázisú 
szennyeződéseket is, beleértve a 
verejtéket is.

#30012 60g

3. lépés 
kiegyensúlyozás

KANdESN® pÓruS- 
öSSZEHÚZÓ fOLyAdéK 
Tisztít, tonizál és frissít

A Kandesn® Pórusösszehúzó 
folyadékunk mélyen tisztítja a 
pórusokat, bőrünket sugárzóvá, 
felfrissültté és egészségessé téve.  
 
#30042 68ml

napozzon okosan

Az Oi-Lin® Fényvédő Krém SPF 25  
teljes védelmet biztosít, amelyet újra 
és újra előszeretettel fog alkalmazni.

• Magas koncentrációjú, így 
hatása is tovább tart

• Nem hagy fehér nyomot maga után
• Biztonságos a gyermekek számára is
• Gyógynövény kivonatokkal készül

#44024 120 ml

TOp
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OI-LIN® féNyVédŐ 
NAPKrÉM Spf 25

Védelem a 
napsugárzás 
ellen a hét 
minden egyes 
napján!
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OI-LIN® éjSZAKAI EMuLZIÓ
Csökkenti az öregedés látható 
jeleit mialatt ön alszik

Ez a tápanyagokban gazdag 
formula biztosítja a maximális 
hidratálást az illóolajok egyedülálló 
kombinációjával, E-vitaminnal, 
valamint növényi kivonatokkal.

#42051 28g

OI-LIN® KÜLöNLEGES ArCKréM
Természetesen tápláló és regeneráló gondoskodás

A tulajdonosi szakértelem és a világszínvonalú 
bőrápoló technológiánk egyesítésével egy olyan 
arckrémet fejlesztettünk ki, amely egyszerre 
képes ragyogóvá tenni, kisimítani, tónusossá 
tenni és finomítani arcbőrét. C-vitamin tartalmú 
formulája különösen kollagén támogató és 
bőr élénkítő tulajdonságokkal rendelkezik.

#42031 28g

külöNleges bőrápoláskülöNleges bőrápolás

dr. CHEN® 
bŐrfESZESÍTŐ KréM 
Természetes megoldás a fáradt és 

száraz bőr ápolására

Különleges formulánk hihetetlen 
mértékben veszi fel a harcot az 
öregedéssel szemben, illetve 
jelentős mértékben csökkenti 
annak látható jeleit.

•  Visszaállítja és megőrzi a 
fiatalos bőr kisugárzását

•  Megemeli a megereszkedett 
arcbőrt, és elhalványítja a 
ráncokat és a szarkalábakat

• Kiváló kombinációja a 
     hialuronsav, mirha, borsó, 
     bambusz, centella és 
     az alga összetevőknek

#42000 15ml 

OI-LIN® 

SZEMráNCZSELé 
Célpontban az öregedés 

látható jelei

Különleges, vizet nem tartalmazó, 
bőrmegújító, komplex gél. 
Antioxidánsok és a homoktövis olaj 
segítségével hatékonyan veszi fel 
a harcot a szabadgyökökkel és az 
öregedés látható jeleivel szemben.

#42070 14g

OI-LIN® rEGENEráLÓ 
ArCKréM 
Megújítja és revitalizálja bőrét

A növényi eredetű alfa-hidroxi-savak (AHA) 
gyorsítják a bőr természetes ciklus szerinti 
regenerálódását és megújulását.
•  Csökkenti a szarkalábak és ráncok kialakulását
• Ragyogóvá teszi és megfiatalítja 
     a fakó megjelenésű arcbőrt
• Csökkenti a nagy pórusokat
•  Kisimítja és finomítja a bőr 

textúráját és megjelenését

#42060 14g

Dafna a.
uSa, kalifornia

Az emberek  
kételkednek 
a koromat 
illetően.

Fogyasztói vélemény

Nincs még egy 
olyan bőrápoló 
család, ami 
ennyire 
fantasztikus 
formába hozna!

Gail H.
kanada., manitoba

Fogyasztói vélemény
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mOSOly
A leghatékonyabb működőképes 
tanács egy mosoly. Tanulmányok 
kimutatták, hogy a pozitív 
hozzáállás kiegyensúlyozott 
életvitelt eredményez, ami 
a bőrünkön is meglátszik.

leGyen FiaTalOS, köveSSe 4 AlAPelvÜnkeT:

HarmÓnia
Támogassa bőrének védelmi 
és lélegző funkcióját!  
Használjon olyan termékeket, 
amelyek harmonizálnak az 
ön bőrének természetes 
olaj-víz egyensúlyával!

eGyenSÚly
Yin és Yang. Találja meg 
életében a pihenés 
és az aktivitás közötti 
harmóniát! Gondoskodjon 
bőrének pH egyensúlyáról!

OI-LIN® SZEMráNCKréM
viszlát duzzanatok és sötét karikák

A szemkörnyéki ráncok elsimításához 
a Sunrider egy olyan egyedülálló 
szemránckrémet alkotott, mely 
olyan természetes összetevőket 
tartalmaz, mint például a peptidek, 
a hialuronsav és a B5-vitamin.

• Támogatja bőrének rugalmasságát 
és feszességét

• Felfrissíti és sugárzóvá teszi bőrét
• Védi a bőrt a szabad gyökökkel szemben

#42020 14g

HiDraTálTSáG
Mindenképp szükségszerű. A 
bőr kiszárad, elvékonyodik, 
idővel veszít zsírtartalmából.
Használja ki a Dr. chen 
innovatív készítményei 
nyújtotta előnyöket a bőr 
veszteségeinek pótlására!
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KANdESN® GyÓGyNöVéNyES 
DEzODOr 
Tiszta védelem a testszag ellen

Kandesn® Gyógynövényes stiftünk frissen tartja és 
kiegészíti Sunrideres személyre szabott ápolási szokásait.

• Természetes gyógynövény kivonatokkal
• Nem tartalmaz nehézfémeket és vegyi anyagokat
• Hosszan tartó illatvédelemet nyújt
• Nem hagy foltokat a ruhán

#32032 60g

KANdESN® SZAppANMENTES 
SZAppAN 
a “szappanmentes” szappan

Kényeztesse magát Kandesn® Szappanmentes 
szappanunkal. Enyhén savas kémhatású, mely  
összhangban van bőrünk természetes 
pH-értékével.

• Természetes összetevők
• Hidratálja a bőrt
• Tisztítja és védi a bőrt
• Újrahasznosítható dobozban

#32001 100g

TesTápoLásHAjápoLás

OI-LIN® KéZ- éS 
TESTápOLÓ
mélyen táplálja és 
hidratálja bőrét

Ez a luxus testápoló 
könnyen használható az 
egész test ápolásánál, 
biztosítja bőrének a puha, 
sima és rugalmas érzetet, 
hatása hosszú órákig tart.

• Megtartja a nedvességet
• Nem hagy zsíros érzetet
• Védi és táplálja bőrét
• Rozmaring levél 

és aloe vera gél 
kivonattal készül

#45018  240ml

OI-LIN® 
fOLyéKONy 
SZAppAN 
Tisztítja, hidratálja 
és táplálja bőrét

Bőrnyugtató és bőrápoló 
gyógynövényekkel 
és más természetes 
összetevőkkel gazdagított 
készítmény. Egyszerre 
hidratál és tisztít, így a 
bőrét tisztává, puhává 
és simává varázsolja.

• Védi bőrünk 
természetes pH- 
egyensúlyát

• Természetes összetevők
• Ideális érzékeny 

bőrűeknek is
• Egyedi formula és 

koncentráció

#45008 240 ml

Kiegyensúlyozott pH-érték! 

KANdESN® 
KéZTISZTÍTÓ ZSELé
Tisztítja, mégsem szárítja bőrét

Praktikus, vízmentes tisztítást 
biztosít útközben. Kellemes 
formula, mely gyorsan elpárolog.

• Kellemes, frissítő illatú
• Kevesebb alkoholt tartalmaz más 

átlagos márkákhoz képest
• Tisztít és hidratál
• Praktikus méret

#32023 3 x 30ml

3 Tubus

legyen akár göndör, egyenes, természetes vagy festett haja, mi biztosítjuk az ön számára 
legmegfelelőbb sampont, kondícionálót és egyéb hajápoló termékeket.

kéSzen áll A TALÁLKOZÁSrA A TÖKÉLETESSEL?

HajTÍpuS iGÉnyek ajánlOTT TermÉkeink:

vékony, Töredezett Táplálás, napi használat
Kandesn® Spa Sampon és Hajápoló
Kandesn® Hajformázó  
Dr. Chen® Hajszérum

zsírosodásra 
hajlamos

Dúsítás, méregtelenítés, 
alapos tisztítás

Kandesn® Sampon és Hajbalzsam
Kandesn® Hajkondícionáló & regeneráló Spray
Kandesn® Hajformázó 

Festett, érzékeny, 
Száraz

regenerálás, Hidratálás, 
Színvédelem

Oi-lin® Sampon és Hajbalzsam
Kandesn® Hajkondícionáló & regeneráló Spray
Dr. Chen® Hajszérum

KANdESN® SAMpON  
éS HAjbALZSAM
Hadd adjunk Önnek egy kis gondoskodást 
a csodálatos és dús haj ápolásához ezzel 
a friss illatú samponnal. Ezt követően 
kezelje haját a mélyen hidratáló és a 
hajszerkezetét erősítő hajbalzsamunkkal!  

Kandesn® Sampon 
#34008 240 ml
Kandesn® Hajbalzsam  
#34018 240 ml

AlApos TiszTíTás
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szájápolásszájápolás

Tudja, mit tartalmaz egy átlagos fogkrém? 

Nátrium-fluorid: egy toxin és ipari melléktermék.

mérgezéssel kapcsolatos 
figyelmeztetés

Ne nyelje le:  Ha a gyermekeknek sem szabad lenyelni 
a fogkrémet, miért van olyan ízesítésük, mint a 
cukorkáknak?

Nátrium-hidroxid:  egy lúg, 
olyan maró tisztítószer, amely 
roncsolja a szöveteket.

Nátrium-szacharin:   
egy mesterséges édesítőszer

Polietilén: műanyag

Nátrium-lauril-szulfát: szájirritáló, 
mely sebeket és fekélyt okozhat

Kék 1, sárga 5:
 Mesterséges színezékek

SuNSMILE®  
HErbAL fOGKréM 
Fogkrém az egész család mosolyáért

Természetes enzimeket tartalmazó, 
különleges formula, mely alaposan 
tisztítja a fogakat és eltávolítja az 
ételmaradványokat a fogak közül.

• Finoman tisztítja és polírozza a fogakat
• Fluorid és nátrium-lauril-szulfát mentes
• Nem hagy maga után 

filmszerű bevonatot
• Nem tartalmaz mesterséges 

édesítőszereket, színezékeket 
és ízesítőket

#60004 135g

•  nem tartalmaz fluoridot, nátrium-lauril-szulfátot, nátrium-hidroxidot és mesterséges 
színezékeket vagy édesítőszereket.

•  Szódabikarbónából, növényi enzimekből, borsmentaolajból és olyan gyógynövénykivonatokból készül, mint a 
neem-fa olaja.

•  Friss, mentás íz, természetes összetevőkkel, mely gyengéden tisztítja a fogakat és az ínyt.

egészséges és biztonságos 
választás önnek és családjának

Nem tartalmaz 
káros vegyi anyagokat!

TOp
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Biztonságos az 
egész család 
számára! 
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Vízzel tisztítva SunSmile® Fürtös- 
bogyós gyümolcsmosó-
val tisztítva

SuNbrIGHT® 
SupErCLEAN™  
LAuNdry MOSÓSZEr
a tiszta és puha ruhákért, 
vegyszermentes módon

A hagyományos mosószerek 
tele vannak mérgező vegyi 
anyagokkal.Miért akarnánk, hogy 
beivódjanak ruháinkba, vagy 
rontsák az otthonunk levegőjét?

• Kíméletlen a szennyeződésekkel 
szemben, gyengéd 
a szövetekhez és a bőrünkhöz

• Természetes összetevőket 
tartalmaz

• Nem tartalmaz színezékeket, 
mérgező vegyi anyagokat és 
mesterséges illatanyagokat

• Magasan koncentrált

  környezetbarát

#61016 1890ml 
#61014 136ml, próbatermék

HázTArTási TermékekHázTArTási Termékek

SZÓrÓfEjES fLAKON
Termékbemutató előtt áll? Ez a 
strapabíró és praktikus Sunrider 
logóval ellátott flakon tökéletesen 
alkalmas arra, hogy bemutassa 
a hatékony és biztonságos 
SunSmile® SuperClean ™ és 
SunSmile® Fürtös-bogyós zöldség 
és gyümölcsmosó termékeket. 
Adja át másoknak is kipróbálni!

#00028 2db

SuNSMILE®  

fÜrTöS-bOGyÓS ZöLdSéG éS 
GyÜMöLCSMOSÓ

HaSZnálja ÉS TapaSZTalja meG 
A kÜlönBSéGeT

Élvezze a tisztább, ragyogóbb, ízletesebb terményeket

A SunSmile® Fürtös-bogyós gyümölcsmosó természetes 
módja annak, hogy eltávolítsa a friss gyümölcsökről 
és zöldségekről a szennyeződéseket és egyéb 
szennyezőanyagokat, növényvédőszereket, illetve a 
viaszos és egyéb nemkívánatos maradványokat.

• Magas koncentráció

• Alaposan megtisztítja a zöldségeket, gyümölcsöket 
  és a gyógynövényeket

• Biztonságos az egész család számára

• Biológiailag lebomló formula

  környezetbarát

#60056 475ml 
#60051 30ml, próbaméret

Ha a Sunrider  
készíti, akkor csak 
ezt használom!

T. Dolphyn b. 
kanada, Saskatchewan

Fogyasztói vélemény

Vízhez adva egy kupaknyi tökéletesen 
megtisztítja a zöldségeket és 
gyümölcsöket anélkül, hogy 
órákig áztatnám. Fantasztikus!

Carol H. 
egyesült államok, arkansas

A mai szennyezett környezetünkben a SunSmile® Fürtös-bogyós gyümölcsmosó elengedhetetlen a háztartásokban.

TOp
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Újítsa meg receptjeit az egészséges és ízletes Dr. 
Chen® Titkos Szósz hozzáadásával! Használja húsokhoz, 
zöldségekhez, salátákhoz, tésztaételekhez és így tovább! 
ennek a természetes összetevőkből készülő szósznak a 
valódi titkát csak ön fedezheti fel!

#01002 Natúr, 550g 

Dr. Chen®  Titkos Szósz

készítsen ínyenc ételeket  

Percek AlATT!

© 2017 The Sunrider corporation dba 
Sunrider international.  

All rights reserved.

www.sunrider.comelérhetőség:
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