
   

 
Sunrider is de grootste kruiden 
fabrikant ter wereld en maakt 
producten die zijn gebaseerd op de 
Filosofie van Regeneratie. 
 
 
 
Alles is gebaseerd op (YIN)-in en 
(YANG)-uit, zodat ons lichaam in 
balans is. We hebben beide nodig, 
net zoals we in en uitademen, zonder 
dat zullen we stikken. We eten en 
gaan dan naar het toilet anders raken 
we verstopt. Ons hart pompt in en uit, 
anders krijgen we hartproblemen. 
 
Nuplus, Vitashake en Sunbars 
voeden, Calli en Fortune Delight 
reinigen. Quinary is gebaseerd op de 
5 elementen: 
 

vuur hormoonsysteem Prime Again 

water circulatie Lifestream 

metaal ademhaling Conco 

hout immuunsysteem Alpha 20 C 

aarde spijsvertering Assimilaid 

 
 
 
 
Ons lichaam is gemaakt om voedsel 
te herkennen en niet chemicaliën. 
Levend voedsel complementeert 
het leven. Het lichaam heeft het 
moeilijk met het herkennen, verteren 
en verwijderen van chemicaliën. Ook 
dieren weten het verschil en zullen 
geen chemicaliën eten.  
Je kunt voedsel in partjes delen zoals 
een vis te delen is in chemicaliën als  
proteïne, vitamine, mineralen, vet en 
water. Maar je kunt geen vis maken 
van  dezelfde chemicaliën, het 
ontbreekt dan aan levenskracht en 
enzymen. 
 
Er is geen verschil tussen vitaminen 
uit een natuurlijke of een chemische 
bron. Beide zijn chemicaliën.  
Vitamine C is geen voedsel maar een 
chemische substantie, genaamd 
Ascorbinezuur. Teveel ervan kan het 
DNA beschadigen  en versnelt het 
verouderingsproces. 
Teveel proteïnepoeder kan de spieren 
verzwakken en de nieren 
beschadigen. Van proteïnediëten val 
je af omdat het lichaam domweg 
verhongert door te weinig voeding. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ons lichaam bestaat uit veel delen 
en organen en heeft een 
verscheidenheid aan voedsel nodig. 
Dat geldt ook voor kruiden. 
Kruiden kunnen veel voor het 
lichaam betekenen maar teveel van 
één kruid of één plant kan 
bijverschijnselen veroorzaken. 
Teveel bedrijven promoten 
superdrankjes of wonderkruiden die 
uiteindelijk het lichaam uit balans 
brengen. 
Stel je voor er zijn 5 trekpaarden 
voor een wagen en je voedt er maar 
4 van. Het ondervoede paard zal het 
hele systeem in de war brengen en 
de andere paarden hebben meer 
kans op letsels. Hetzelfde geldt voor 
ons lichaam, daarom is het 
belangrijk al onze lichaamsdelen en 
systemen met de juiste combinaties  
te voeden zodat we balans en 
harmonie creëren.  
Het is gemakkelijk vitaminen, 
proteïnepoeders etc. te produceren. 
Je hoeft alleen maar de juiste 
hoeveelheden te mixen. Maar 
daarentegen is het zeer ingewikkeld 
om Sunrider producten te maken.  
 
 
 
 
 
Er is veel kennis en ervaring voor 
nodig, dit maakt Sunrider zo anders 
dan producten van andere merken.  
Sunrider producten zijn gebaseerd 
op 5000 jaar Chinese studie, 
gecombineerd met de toegepaste 
creativiteit en vernieuwing van Dr. 
Chen, en gebruik makend van de 
meest moderne technologie. De 
producten zijn zeer sterk 
geconcentreerd en creëren snelle 
resultaten. Ze zijn rijk aan 
antioxidanten, catechinen en andere 
flavoiden. Gewoon voedsel kan het 
lichaam niet zo intens voeden als de 
Sunrider producten. Het geheim van 
Sunrider is hoe het voedsel te 
combineren in de correcte 
hoeveelheden zodat deze elkaar 
verrijken. Onderzoek toont aan dat 
drinken tijdens eten niet goed is. 
Water kan spijsverteringsenzymen 
en maagzuren zo verdunnen dat het 
kan resulteren in brandend 
maagzuur. 

 
Het kan ook het insulineniveau in het 
bloed beïnvloeden met als resultaat 
meer opslag van vet in het lichaam.  
Thee, zelfs groene thee is ook niet 
aan te bevelen omdat het looizuur die 
er in zit voedingstoffen uit het voedsel 
haalt. Omdat bij Calli en Fortune 
Delight slechte bestanddelen zijn 
geëlimineerd kan men deze rustig 
drinken bij de maaltijd,  ze verbeteren 
zelfs de spijsvertering en drijven vet 
af. 
 
Het is onmogelijk Sunrider producten 
na te maken. Men kan dezelfde 
ingrediënten gebruiken, maar wat de 
producten uniek maakt is de manier 
waarop de kruiden worden 
behandeld, de formules, het 
extraheren en het concentreren. 
Dat alles wordt gedaan in Sunrider’s 
hypermoderne fabrieken. 
 
Er zijn bijvoorbeeld veel Stevia 
producten op de markt maar geen 
daarvan heeft zo’n fruitige smaak of 
bereikt zulke goede resultaten als 
Sunrider’s Suncare Plus.  
 
Als je denkt dat Sunrider producten 
duur zijn, bedenk dan dat het veel 
ervaring en bijzondere kennis vereist. 
Het gaat via veel stappen voordat het 
eindproduct klaar is en je hebt een 
deskundige nodig als Dr. Chen die 
anders denkt dan de meeste 
wetenschappers en  die de 
uitgangspunten van de natuur volgt: 
de Filosofie van Regenereren, de 
blauwdruk van Sunrider.  
 
Als je naar de kwaliteit kijkt, zijn de 
Sunrider producten niet duur en kun 
je zelfs gratis krijgen door met 
anderen te delen. 

 
 

SUNRIDER 
 

Een gezonde balans 
volgens een zeer  

oude wijsheid 
met moderne technologie 

op basis van de 
filosofie van regeneratie. 
 

Hoe Sunrider producten introduceren. 
 

1. Voeden en reinigen 

2. Voedsel geen chemicaliën 

3. Variatie 

4. Ervaring: concentreren,  

   formuleren en verbeteren. 


