
   

 
 
 
Dr. Tei Fu Chen is een van de meest 
intelligente en vooruitstrevende 
productenmakers als het gaat om 
extreem geconcentreerde voeding in 
veel variaties uit 
héél voedsel.  
Mensen uit Azië 
die kruiden en 
voeding beter 
begrijpen dan wij 
uit het westen, 
zien Dr. Chen als 
een legende. In Azië staat hij 6

e
 op de 

lijst van beste ondernemers; voor ons 
Sunriders staat hij op nummer 1. 
 
 
 
 
Sunrider producten zijn gebaseerd op 
de “filosofie van regeneratie”.  Zij 
genezen geen ziekten maar reinigen 
en voeden het lichaam zodanig dat 
het lichaam de kans krijgt zichzelf in 
balans te brengen. 
 
Er zijn zoveel producten op de markt 
en iedereen prijst natuurlijk zijn eigen 
product aan en beweert dat hun ene 
product volledig genezend werkt. Zij 
promoten bijvoorbeeld hun 
vruchtendrank met weinig voeding, 
variatie, enzymen of kwaliteit. 
Anderen verkopen vitaminen, 
mineralen, proteïnepoeders, 
aminozuren, etc. De natuur weet het 
natuurlijk het beste. De natuur 
creëerde geen vitamine C boom maar 
wel een sinaasappelboom en 
duizenden verschillende planten, fruit, 
groenten en kruiden. Als het zo was 
dat de Acaibes het beste fruit is met 
de meeste antioxidanten dan zou er 
geen ander fruit hoeven te zijn.    
Alles op deze aarde heeft een doel 
dat is waarom variatie zo belangrijk is. 
 
Het zijn niet alleen de ingrediënten 
die Sunrider producten de beste 
maken. Hoe ze zijn gestructureerd is 
ook van groot belang. Stel je voor dat 
elk gebouw min of meer van dezelfde 
materialen is gemaakt. Wat maakt 
een gebouw dan anders? Dat is de 
structuur die is vastgelegd in een 
blauwdruk. Die blauwdruk wordt 
ontworpen door een architect of 
ingenieur. Hetzelfde geldt voor de 
kruidenformules. 

 

 
 
 
 
 
1. Reinigen en voeden 
We hebben beide nodig, precies 
zoals we ook in- en uitademen zodat 
je lichaam in balans komt.  
 
2. Voedsel, geen chemicaliën  
Ons lichaam is zo gemaakt dat het 
voedsel wel herkent en chemicaliën 
niet. Levend voedsel 
complementeert ons leven. Ook 
dieren weten het verschil en eten 
daarom geen chemicaliën.  
 
3. Variatie 
Ons lichaam bestaat uit veel cellen, 
systemen en organen en heeft een 
variatie aan voedsel nodig en dat 
geldt ook voor kruiden. 
Kruiden kunnen erg behulpzaam zijn 
maar als je teveel van één kruid 
gebruikt kun je bijverschijnselen 
krijgen. 
 
Voorbeelden: 
Ginseng – teveel ervan kan 
bloedstolling tegenhouden. Dat kan 
lastig zijn bij iemand die geopereerd 
is of gewond is. 
Ginkgo Biloba – kan lijden tot 
bloedvatverwijding (vasodilatatie) 
waardoor iemand kan doodbloeden. 
Zoethout – teveel ervan kan invloed 
hebben op de hormonen (hoge 
stem). 
Vitamine A – zijn goed tegen 
sommige vormen van kanker maar 
teveel kan bepaalde vormen van 
kanker stimuleren. 
Antioxidanten – teveel ervan brengt 
het lichaam uit balans. 
 
Het is eenvoudig om vitaminen, 
proteïnepoeders etc. te produceren. 
Je hoeft alleen maar de juiste 
hoeveelheden te mixen. 
De westerse wereld gelooft ook in 
de 5 elementen. We kunnen een vis 
ontleden in 5 chemicaliën: 
proteïnen, koolhydraten, vetten, 
mineralen en vitaminen. Maar 
kunnen we van deze 5 een vis 
maken? Nee! We missen de “life”  
structuur. Wat ons lichaam nodig 
heeft is: reinigen, voeden, 
gevarieerd voedsel en zeker geen  
chemicaliën. 
 
 

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.  
 
4. Deskundigheid – concentreren, 
    formuleren en verbeteren.  
Er is veel kennis en ervaring voor 
nodig, dit maakt Sunrider zo anders 
dan producten van andere merken.  
De producten zijn zeer sterk 
geconcentreerd en creëren daardoor 
snelle resultaten. Het geheim van 
Sunrider is hoe men het voedsel 
combineert in de correcte 
hoeveelheden zodat deze elkaar 
verrijken. 
 
Volop waardering is er voor de 
hypermoderne milieuvriendelijke  
fabrieken. De familie van Dr. Chen 
gebruikt de producten zelf en wil top 
kwaliteit. Ze hadden natuurlijk een 
akkoord kunnen sluiten  met een 
ander bedrijf die de producten zou 
kunnen maken, inclusief hoge winsten 
voor henzelf. In een restaurant eten is 
duurder dan thuis koken. Als je thuis 
kookt ben je goedkoper uit en weet je 
exact welke ingrediënten je gebruikt. 
Sunrider controleert en maakt alles 
zelf vanaf de bron tot het eindproduct! 
 
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 zoals 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.  

 

SUNRIDER 
 

Een gezonde balans 
volgens een zeer  

oude wijsheid 
met moderne technologie 

op basis van de 
filosofie van regeneratie. 

   Waarom zijn Sunrider producten de beste? 
 

Dr. Chen – een “legende” 

Simply the Best - Producten 

Regeneratie is de blauwdruk 

van Sunrider! 


