
Winnaar van de sapoorlog……… 
VITAFRUIT van Sunrider. 
 
Wat wordt hier met sapoorlog bedoeld? Er is een enorme 
strijd gaande tussen bedrijven die de meest exotische 
fruitdranken op de markt brengen waarbij ze stellen dat 
hiermee alles van kanker tot aan slechte adem te genezen 
valt. Jarenlang, heeft Sunrider al zijn eigen heerlijke 
functionele drank gehad, namelijk VITAFRUIT, dat een 
wonderbaarlijk fruit bevat, Luo Han Guo, het magische en 
belangrijkste ingrediënt van VITAFRUIT. 
  
Luo Han Guo betekent letterlijk “fruit voor een lange levensduur”. 
Net nu, in deze tijd, wordt Lua Han Guo serieus bestudeerd op zijn antiveroudering 
eigenschappen.  Het wordt gekweekt in een klein, bergachtig gebied in China. Het 
bewijs van deze verbazingwekkende eigenschappen wordt weerspiegeld in de 
gezondheid en de vitaliteit van de lokale mensen waar het wordt gecultiveerd, veel 
van hen leven meer dan 100 jaar. Het is interessant om te weten dat vele 
inspanningen om het fruit in andere delen van de wereld te cultiveren zijn mislukt, 
het schijnt slechts te groeien in het inheemse milieu in de bergen van westelijk 
China. In China en andere delen van de wereld wordt Luo Han Guo gebruikt als 
natuurlijk zoetmiddel. Maar toch heeft het een lage glycemische index en is vrij van 
calorieën. Het bevat morgisides ?????? met een prettige, zoete smaak zonder de 
bloedsuikerspiegel te beïnvloeden. Het wordt traditioneel gebruikt tegen constipatie, 
hoofdpijn en moeheid. Maar is ook goed voor de ogen en voor een gezondere huid 
en gezonder haar.  
 
Zoals alle producten van Sunrider, is VITAFRUIT zeer geconcentreerd. Niet alleen 
zijn er de voordelen van het krachtig geconcentreerde fruit van Luo Han Guo  in 
deze formule, maar ook die van voedingrijke bessen, kruiden en kruidvruchten. 
VITAFRUIT is rijk aan natuurlijke antioxidanten uit heel voedsel, bevat vitamine A,  
E, een stabiel C, honderden bioflavonoïden, B complexen, spoormineralen, 2000 tot 
3000 carotenoïden, aminozuren en levende fruitenzymen. 
VITAFRUIT bevat bekende en honderden onbekende antioxidanten in 
uitgebalanceerde hoeveelheden.  
Het grootste voordeel is weefselreparatie van schade aan de cellen, die door vrije 
radicalen wordt veroorzaakt. Dit betekent dat het een goed antiveroudering product 
is. Het verhoogt ook het aantal witte bloedlichaampjes in de bloedstroom en is 
daardoor ook erg goed voor het immuunsysteem. 
 
Het onderzoek en ontwikkelingsteam van Sunrider heeft verklaard dat VITAFRUIT 
duizenden nog niet ontdekte fytonutriënten bevat. 
 
Andere voordelen. 
 
VITAFRUIT is zeer goed voor de huid, herstelt glans, uitstraling en zachtheid aan 
de te vroeg verouderde huid en zorgt voor een meer jeugdige en gezonde uitstraling. 
Regelmatig gebruik zal extra gloed aan het gezicht geven en het haar extra doen 



glanzen. Het ondersteunt het collageen van de huid. Bij flink gebruik van 
VITAFRUIT lijken er meer complimenten over de huid te komen!  
 
Superieur productieproces. 
 
De overgrote meerderheid van de sapproducten op de markt is gepasteuriseerd. Het 
pasteurisatieproces gebruikt hitte om bacteriën en schadelijke organismen te doden 
die tot voedselvergiftiging kunnen leiden. De pasteurisatie vermindert daardoor 
inderdaad het grote risico van bacteriën die de gezondheid in vloeibare sapproducten 
bedreigen. Dit lijkt prachtig maar in werkelijkheid is het dat niet.   
Het hitteproces van pasteurisatie doodt niet alleen de slechte bacteriën, maar het 
verandert of doodt ook de meerderheid van de goede, levende voedingsstoffen, die 
wij juist zo hard nodig hebben. Ook de zogenaamde “flits pasteurisatie” verandert 
daar niets aan. Ook dit is nog steeds een proces dat een hoge temperatuur vereist, 
hoger dan wat de levende voedingsmiddelen en de enzymen kunnen verdragen. 
 
Vele bedrijven voegen ook conserveringsmiddelen toe voor een langere 
houdbaarheid. Bij VITAFRUIT besliste Dr. Chen honing te gebruiken om de levende 
voedingsstoffen en enzymen te bewaren en de formule te stabiliseren. Honing is 
eeuwenlang gebruikt voor natuurlijk conserveren. Het zal het synergistisch evenwicht 
van het voedsel niet veranderen en geeft geen verlies van kracht. 
Men vond zelfs honing in de piramides van Egypte dat na duizenden jaren nog 
eetbaar was. 
VITAFRUIT is ook uiterst gemakkelijk in gebruik. Doe een eetlepel in een glas water 
en je hebt een heerlijke drank. Helemaal goed is VITAFRUIT toevoegen aan een 
glas Sunrider’s Fortune Delight. Het zal activeren, verfrissen en hydrateren.  
De zoete smaak kan de indruk wekken dat men er van aankomt, niet is minder waar, 
met VITAFRUIT kun je in feite een paar pond verliezen aangezien het eveneens 
een thermogenisch effect heeft. 
 
 
SUNRIDER heeft de beste fruitdrank en degene die VITAFRUIT 
gebruiken ondervinden daar alle voordelen van.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 simply the best 


