Suntrim Plus

een product van SUNRIDER

Suntrim Plus is een nieuw product van Sunrider, het reset je eetlust, en
laat je daardoor precies zoveel eten als je nodig hebt. Het reset het
mechanisme in je lichaam dat vertelt dat je “vol” bent. De meeste
mensen zijn al “vol”, lang voor het einde van hun maaltijd.
Er zijn een paar mechanismen in Suntrim Plus die vet verbranden. Het
helpt ook het vet wat er al is te verliezen. Het doel van Suntrim+ is niet
alleen helpen je gewicht te verliezen, maar het helpt je lichaam ook naar
een “kinderlijke” staat, waarbij je zoveel eet tot je precies genoeg hebt
en het helpt ook nog vet te verbranden.
Suntrim+ helpt de stofwisseling, dus is het ook goed om wat te nemen
als je niet een maaltijd nuttigt.
Het is erg belangrijk om vocht in te nemen tijdens gewichtsverlies. Er
zijn Sunrider producten die Suntrim Plus hierbij aanvullen zoals Fortune
Delight, Vita fruit en Vitashake.
Je voelt geen knorrige maag, omdat je een vol gevoel hebt, dat in
tegenstelling tot vele diëten, waar je voortdurend trek hebt.
Gebruik:
Suntrim Plus moet precies 30 minuten voor elke maaltijd in worden genomen, zelfs een Sunrider
maaltijd van Vitashake of NuPlus. Met Fortune Delight, Calli of water innemen. Het advies is 30
minuten voor elke maaltijd 3 capsules te nemen, per keer nooit meer dan 3.
De voordelen:
• Werkt onmiddellijk al positief op je eetlust.
• Ondersteunt gezonde eetgewoonten.
• Helpt je bij het bereiken van doelstellingen voor je gewicht.
• Geen vulstoffen, stimulerende middelen of kalmeringsmiddelen.
• Het helpt het mechanisme te resetten dat je lichaam vertelt dat je “vol” bent.
Ingrediënten:
Cacaobonen bevatten antioxidanten, inclusief polyfenolen, catechines en
epicatechine. Cacao, de bron van cacaobonen, is een natuurlijke eetlustremmer en kan
helpen tegen eetverslaving.
Groene koffiebonen bevatten hoge niveaus van chlorogenic zuur, een polyfenol
antioxidant waarvan onderzoekers beweren dat het gewichtsverlies kan bevorderen
doordat het de opname van vet en glucose in de darmen vermindert.
Polygonal bevat resveratrol, een krachtige antioxidant die in studies heeft
aangetoond een veelvoud van voordelen voor de gezondheid te kennen zoals verlies
van gewicht, bescherming van vrije radicalen, anti-veroudering support en
cardiovasculaire support.
Groene thee bevat thee catechines, natuurlijk voorkomende polyfenolen (krachtige
antioxidanten). Thee catechines kunnen steun verlenen voor zowel lipide en
koolhydraten metabolisme en triglyceride en cholesterol binnen de normale levels.*
Garcinia mangosteen is een bron van hydroxycitric zuur (HCA), die kan de eetlust
onderdrukken en een gezonde stofwisseling ondersteunen. Garcinia is eeuwenlang
veilig gebruikt in Zuidoost-Azië om maaltijden meer vulling te geven.

Sunrider is gebaseerd op de filosofie van regeneratie.
Dat de verbetering van onze gezondheid en ons welzijn
het belangrijkste doel van ons voedsel is.

