Sunrider’s gezonde voeding en gezonde dranken
zijn superieur aan biologische producten

Sunrider ’s gezonde voeding en dranken zijn van topkwaliteit, ze zijn gemakkelijk in gebruik en zijn
superieur aan dure biologische voedingsmiddelen. Veel supermarktproducten bevatten weinig echte
voeding. De verwerkte voedingsmiddelen zijn vaak gekweekt op een verarmde bodem, bemest met
chemische meststoffen, overgoten met pesticiden en bestraald of behandeld met gas voor de
veiligheid. Daarna worden ze vaak verhit, met als eindresultaat nutteloze voedingstoffen zonder
enzymen.
Biologische voedingsmiddelen zijn wel iets gezonder, maar daar moet je een aanzienlijke
hoeveelheid van nemen om resultaat te zien of te voelen en dan hebben we het nog niet over de
uren en de inspanning die het kost om dit gezonde voedsel in huis te halen. Mensen die gewend
zijn om gezond voedsel te kopen weten dat het niet voldoende is om alleen verse biologische
voedingsmiddelen of verwerkte producten tot zich te nemen. Ook al is dit gezonder dan het
gebruikelijke voedsel, wij nodigen u toch uit om verder te kijken dan de supermarkt en de
reformwinkels, en wel naar producten die echt verschil maken in hoe u zich voelt en er uitziet. Het
verschil is namelijk dat de gezonde voeding van Sunrider wordt gemaakt van bijzondere
ingrediënten in speciale combinaties, supergeconcentreerd is en op een speciale manier wordt
verwerkt. Daardoor zijn de gezonde voeding, dranken en lifestyle-producten van Sunrider superieur
aan organisch geproduceerde producten.
Sunrider’s gezonde voeding en dranken zijn ook superieur aan organische producten om andere
redenen. Sunrider maakt gebruik van vele exotische voedingskruiden en planten die vaak in het
wild groeien. Wanneer Sunrider wel gebruik maakt van geteelde kruiden en vruchten, dan werken
ze nauw samen met de boeren. Sunrider zorgt ervoor dat de kruiden op grond groeit van de
hoogste kwaliteit, in het beste klimaat, en onder de beste omstandigheden. Sunrider test de kruiden
op kwik en andere giftige zure regenchemicaliën en voert de kruiden af die niet voldoen aan hun
hoge normen. Als u biologische producten eet is er bijvoorbeeld geen garantie dat ze geen giftige
stoffen van zure regen bevatten.
De werkzame voedingsstoffen in de producten van Sunrider voeding en drankjes zijn super
geconcentreerd en perfect verwerkt en gecombineerd, voor de beste effecten. U zou bijvoorbeeld
een enorme hoeveelheid biologisch voedsel moeten eten om dezelfde voedende kracht van een
kleine hoeveelheid Quinary te ervaren.
Sunrider is een zeer gerespecteerde, veel bekroonde marktleider in de productie van gezonde
voeding en dranken, omdat hun formules zo anders zijn. De kruiden en planten zijn vakkundig
gecombineerd voor maximale resultaten en absoluut veilig. De voordelen en gevaren van de
verschillende ingrediënten zijn grondig geanalyseerd door wetenschappers, en de fabricage voldoet
zelfs aan de farmaceutische normen. Dat is de reden waarom Sunrider wordt geëerd en erkend als
een leider in het maken van gezonde voedingsproducten en gezondheidsdranken, met daarnaast
nog een uitgebreid pakket met producten voor persoonlijke verzorging, en dat al vanaf 1982, terwijl
andere bedrijven kwamen en gingen.

