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1. Sportervaring Annelies Laan.
Ik ben Annelies Laan uit Nibbixwoud.
In de sport doe ik al een aantal jaren aan 400 meter hordelopen.
Sinds een paar maanden gebruik ik Sunrider producten.
Met deze producten merk ik dat ik beter presteer, sneller herstel, minder verzuur en gemakkelijker loop. In vergelijking met vorig
seizoen heb ik mijn persoonlijk record met 4 seconden verbeterd! Vóór ik Sunrider gebruikte was mijn tijd 66,7 seconden op de 400
meter en nu 63,23 seconden.
Dit seizoen verbeterde ik elke wedstrijd weer mijn persoonlijk record. En was meerdere keren de snelste. In de bijlage o.a. een foto
dat ik de NSK (Nederlandse studenten kampioenschap) heb gewonnen.
In juni mocht ik zelfs meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen van de 400 meter hordelopen in het Olympisch stadion te
Amsterdam, ik was 9e en mijn persoonlijke record was weer verbeterd! Het was geweldig om dit mee te maken.
Ik gebruik Sportcaps, Vitashake, Sunbar en Fortune Delight.
Ik kan het iedereen aanbevelen het zijn geweldige producten!

2. Ervaring Josselien Janssens.
Voeding:
Ik gebruik sinds vijf maanden de kruidenthee, kruidenvoeding en kruidensupplementen van Sunrider. Ik ben
hiermee begonnen omdat ik weinig energie had. Al in de eerste twee weken verbeterde dit: ik had minder
honger, hoefde minder te snacken en kon me ineens veel beter concentreren.
Sinds ik de voeding dagelijks gebruik, is mijn lichaam weer het vervoermiddel waarmee ik mijn doelen kan
bereiken, in plaats van een obstakel dat op allerlei manieren om aandacht schreeuwt. Het zit dus niet meer
in de weg, ik voel me innerlijk in balans, sterk en kan me optimaal concentreren op mijn drukke praktijk als
professionele coach en trainer.
Vegetable Rinse (Fruit&Groente spoeling):
De Vegetable Rinse van Sunrider is een geweldig veelzijdig natuurlijk product dat gebaseerd is op kokos
en mais. Het wast pesticiden, schimmels, bacteriën en fungus van voedsel en haalt de onnatuurlijke
waslaag af van groenten waar zoveel vervuiling op zit.
Ik ontdekte laatst dat het nog meer doet dan dat: je kunt er ringworm, een veelvoorkomende huidschimmelaandoening bij paarden en
andere dieren succesvol mee behandelen.
Mijn paard had al een paar maanden een schimmelplekje op haar hoofd naast haar oog. Ik heb dit gedept met wat druppels Vegetable
Rinse, verdund met een klein beetje water. Na een week zag ik dat de schimmel al niet meer zo actief was, en heb ik het nog een keer
gedept, waarna het helemaal verdween!
Ook luizen bij mens en dier kun je wegwassen met Vegetable Rinse.
Normaliter moet je om zulke schimmels en luizen te behandelen een dure fles vergif kopen die je moet oplossen in water en waar je
het dier meerdere malen mee moet wassen. Uiteindelijk gebruik je dan maar een tiende van de hoeveelheid. Dan staat de rest van die
fles daarna jarenlang in de kast tot je hem eindelijk naar het chemisch afval brengt.
Dus waarom niet zulke schimmels gewoon aanpakken met het niet-giftige, natuurlijk afbreekbare Vegetable Rinse van Sunrider! Beter
voor de huid van mens en dier, je portemonnee en het milieu!
Josselien Janssens Coach & Trainer, RayaMedicine Training & Coaching
www.rayamedicine.com

SUNRIDER: BEAUTY IN- AND OUTSIDE

3. Ervaring Lydia Koedooder.
Mijn naam is Lydia Koedooder.
Ik gebruik nu ruim een half jaar Sunrider.
Mijn Sunrider-sponsor Jacqueline Portegies vertelde over Calli en Fortune Delight hoe sterk dat reinigt, en over de Quinary welke
goed op de 5 elementen werkt.
Dit sprak me erg aan en had er gelijk een klik mee en wilde het graag gebruiken.
Ik startte met af en toe een 1/2 zakje Vitashake of 1/2 Sunbar, 1/2 zakje Fortune Delight en 1/3 zakje Quinary per dag. Wat er o.a.
veranderde is dat ik meer in mijn kracht ben gaan staan.
Na 4 maanden ging ik naar mijn natuurgeneeskundige die constateerde een verbetering op meerdere organen, wat me erg blij maakte.
Een paar andere leuke ervaringen waren: toen ik een ontsteking had in mijn kaak onder een kroon, nam ik wat Alpha 20c, hierna
verdween de ontsteking. Tevens had ik een bloeding in mijn oog waar ik af en toe last van had, nadat ik Alpha 20 c nam was het de
volgende dag zo goed als verdwenen, en na 2 dagen helemaal. Normaal duurde het zeker enkele weken. Dit verbaasde me erg.
Wat ik ook bijzonder vond was dat ik gelijk de werking voelde in mijn lichaam wat ik met andere supplementen nooit heb gehad.
Ik ben heel blij dat Sunrider op mijn pad is gekomen, ik blijf de producten met heel veel plezier gebruiken, en vind het belangrijk om dat
met anderen te delen.

4. Sunrider het verschil.















Sunrider producten zijn gemaakt van zeer geconcentreerde en verbeterde voedingskruiden.
Alles is gebaseerd op de filosofie van regenereren: voeden, reinigen en in balans komen.
Deze filosofie komt voort uit eeuwenoude Chinese kruidenkennis.
Alles wordt in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd in de meest moderne faciliteiten met super geavanceerde
procestechnieken .
Het zijn geen medicijnen, maar kunnen wel worden gebruikt naast medicijnen.
Nuplus (of Vitashake) en Calli zijn de basis voor het hele lichaam. Nuplus is de brandstof en Calli verzorgt de afvoer.
De drank Calli verzorgt de mentale helderheid, Fortune Delight de vetregulatie.
Quinary is er voor de 5 elementen (lichaamssystemen), immuunsysteem, hormoonstelsel, spijsvertering,
ademhaling, circulatie van bloed en lymfe.
Er zijn meer voedingsproducten: specifiek voor de huid, de energie balans (inclusief gewichtsverlies), de fitness
balans, het aanpassingsvermogen, de vrouwelijke hormonen en de darmen.
Klachten verdwijnen soms al na een paar uur, maar het kan ook langer duren, afhankelijk van de staat van het
lichaam.
De voeding wordt direct opgenomen.
Men wordt niet afhankelijk van de Sunrider voeding (geen doping).
Al dertig jaar succesvol, en tegenwoordig in 50 landen verkrijgbaar.
Iedereen kan meedoen aan dit gezonde alternatief en er ook financieel van mee genieten.

Een brochure met uitgebreide uitleg over het verschil is verkrijgbaar voor € 1,50 bij Marga of Lia.

SUNRIDER
helpt de levens en gezondheid
van mensen te verbeteren over de hele wereld.

5. Agenda.
23-08 (donderdag)

19.30 uur Training actieve IBO’s.

07-09 (vrijdag)

Bijeenkomst Wendy Chen in London

20-09 (donderdag)

10.00 en 20.00 uur
Workshop huidverzorging. Zie bijlage.

22-09 (zaterdag)

14.00 uur Post Convention bijeenkomst,
productfair en delen Sunrider ervaring.
Details komen nog.

16 t/m 18-08

Sunrider Grand Convention in Californië:

SUNRIDER: REGENEREREN I.P.V. DEGENEREREN

